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1.PROJE EKİBİ/PROJE ÖZETİ 
 

1.1.Proje Ekibi 
 

5 kişiden oluşan proje ekibinde 1 adet akademik danışman, 1 adet takım kaptanı, 1 adet bilgisayar 

mühendisi ve 2 adet bilgisayar mühendisliği lisans öğrencisi yer almaktadır. Projede takım kaptanı 

aynı zamanda proje yöneticisi olarak görev alırken mühendis ve öğrenciler proje geliştirilmesinde 

farklı görevlerde bulundular. Kaptanın yaptığı plan doğrultusunda verilen görevler sırası ile yerine 

getirilerek istenilen düzenlemeler tamamlanmıştır. Proje içerisinde Otomatik Konuşma Tanıma 

(ASR: Automatic Speech Recognition) modeli takım kaptanımız tarafından geliştirilmiştir. 

Konuşma Sentezleme (TTS: Text to Speech) modeli ise takım kaptanı ve ekip üyeleri ile tamamlanıp 

Türkçe için hazır hale getirilmiştir. Chatbot (Konuşma Robotu) üzerinde tüm ekip çalışanları 

geliştirme yapmaya devam etmiştir. İlgili modüller elde edildikten sonra bu modüller birleştirilerek 

kullanım amacına uygun testler yapılıp projenin tamamlanması planlanmıştır. 

 

1.2.Proje Özeti 
 

Proje içerisinde 3 ayrı modülün bir bütün oluşturması ile oluşacak sistem; interaktif olarak soru 

cevap ile ilerleyen bir turizm gezisi imkânı sağlamaktadır. Projede ASR modeli ile ses yazıya 

dönüştürülmüş daha sonra oluşan .txt dosyası konuşma robotuna iletilip daha sonra chatbot 

üzerinden alınan cevap dönüşü TTS modeline .txt metin dosyası olarak iletilmiştir. Türkçe için 

uyumlu bir seslendirme ile .wav dosyasına dönüştürülüp kullanıcıya sunulmaktadır. 

 

2. ALGORİTMA VE TASARIM 
 

2.1.ASR Modülü 
 

ASR sisteminin görevi konuşma sinyalini birtakım algoritma ve modelleri kullanarak işleyip metne 

dönüştürmektir.  Şekil 1’de gösterildiği gibi öncelikle konuşma tanıma işlemi için metin üreteci 

aracılığıyla kaynak kelime dizisi hazırlanır. Kaynak kelime dizisi sisteme giriş olarak verilen 

konuşma bilgisinden üretilmektedir. Konuşma sinyalinin çıkarılması için kaynak dizisi hazırlanır. 

Farklı format veya kod yapısındaki konuşma bilgisi ilk giriş aşamasında istenilen diziye 

dönüştürülmektedir. Kaynak kelime dizisi konuşmanın ses dalga formunu ve konuşma sinyali 

bileşenini üretmek için bir iletişim kanalından geçirilir. Son olarak konuşma kod çözücü sayesinde 

akustik sinyalin, orijinal kelime dizisine yakın olan en ideal kelime dizisi haline getirilmesi 

sağlanmaktadır [1]. 

 

Şekil 1. Konuşma Tanıma Sistemi İçin Kaynak-Kanal Modeli 

Klasik bir konuşma tanıma sisteminin mimarisinde üç önemli bileşen bulunmaktadır (Şekil 1). 

Sistemin giriş noktası olan ilk aşamada, örüntü tanıma (pattern recognition) açısından önemli olan 

öznitelik vektörleri ön-uç bileşeni tarafından elde edilmektedir [2]. Daha sonra, deşifre (decoder) 

modülü akustik model, dil modeli ve okunuş sözlüğü kullanarak elde edilen öznitelik vektörlerini 

fonem dizilerine dönüştürmektedir. Bu bileşenlerin her biri farklı model ve eğitim verisi ile eğitilip 

bütün bunların birlikte çalışması sonucunda girdideki ses sinyali harf veya kelime dizisine 

aktarmaktadır. 
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Şekil 2. Konuşma Tanıma Sisteminin Temel Mimarisi 

Akustik modeller arasında akustik ortam bilgisi, fonetik, mikrofon ve çevre değişkenliği, 

konuşmacılar arasındaki cinsiyet ve lehçe farklılıkları hakkında detaylı bilgiler yer almaktadır [3]. 

Dil modelleri bir sistem dizisinde hangi kelimelerin olası bir kelime dizisi oluşturduğunu, hangi 

kelimelerin birlikte ortaya çıkacağını vermektedir. Her bir konuşmacının farklı aksanlarının ve 

konuşma biçimlerinin akustik belirsizliği, dil modelinde temsil edilen sözel ve dil bilgisel 

karmaşıklık ile birleştirilmektedir. 

 

2.2. ChatBot 
 

Geliştirilen bot, bir kullanıcının girdisine otomatik yanıtlar oluşturmayı kolaylaştıran Python 

uygulamasıdır. Farklı türde yanıtlar üretmek için bir dizi makine öğrenimi algoritması 

geliştirilmiştir. Chatbotun (sohbet robotu yazılımı) dilden bağımsız tasarımı, herhangi bir dili 

konuşmak için eğitilmesine izin vermektedir. Ek olarak, chatbotun makine öğrenimi doğası, bir aracı 

örneğinin insanlarla ve diğer bilgilendirici veri kaynaklarıyla etkileşime girerken olası yanıtlara 

ilişkin kendi bilgisini geliştirmesine olanak tanır. Chatbot, nasıl iletişim kurulacağını bilmeden 

başlar ve kullanılarak zamanla gelişir. Bir kullanıcı bir ifade sorduğunda ASR den gelen txt dosyası, 

kitaplık girdiği metni ve ifadenin yanıt verdiği metni kaydeder. Chatbot daha fazla girdi aldıkça, 

yanıtlayabileceği yanıtların sayısı ve girdi ifadesine göre her yanıtın doğruluğu artar. Program, 

girdiyle eşleşen bilinen ifadeyi arayarak en yakın eşleşen yanıtı seçer, ardından bu ifadeye bilinen 

yanıtların havuzudan bir yanıt seçer. 

 

Şekil 3. Chatbot Akış Diyagramı 
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Şekil 4. Chatbot Mantık Diyagramı 

Projemizde kullanıcıyla sürekli olarak iletişimde olmayacağımız için kullanıcıyla 7/24 iletişimde 

olabilecek bir bota ihtiyacımız olduğunu fark ettik ve bu sorun için bir chatbot (sohbet robotu 

yazılımı) geliştirdik. Bu chatbot (sohbet robot yazılımı) tamamen python programlama diliyle 

yazılmış ve kullanıcının sorularını belirli kategorilere ayıracak mantık bağdaştırıcıları 

bulunmaktadır. Şekil 4’te olduğu gibi bu mantık bağdaştırıcıları kimi zaman gelen soruyu Google'a 

yönlendirerek cevabını alacak kimi zamansa sohbet havasındaki sorulara karşı cevap seçme 

algoritmasıyla cevap verecektir. Mantık adaptörleri daha sonra eğitildiği şekilde en yüksek güvene 

sahip cevabı seçerek kullanıcıya cevap döndürecektir. 

 
 

2.3. TTS Modülü 
 

Sistemde kullanılan yapı DeepMind araştırmacıları tarafından hazırlanmış ve daha sonrasında açık 

kaynak olarak paylaşılmış Tacotron 2 modelidir. Tacotron 2 verilen metni insan konuşması şeklinde 

olan sese dönüştürebilen diziden diziye ve YZ destekli bir mimaridir [4]. 2018 yılında yayınlanan 

Tacotron 2 modeli batı kökenli diller üzerinden yüksek başarı elde etmesi ile konuşma sentezi 

alanında hızlıca önemli bir noktaya gelmiştir. Bu başarı sonucunda Tacotron 2 modeli farklı dillerde 

eğitilme amacı ile özelleştirilmeye çalışılmıştır. Tacotron 2 iki farklı sinir ağı yapısına sahiptir. 

Farklı iki ağ yapısı ise aşağıda belirtilen şekildedir. 
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Özellik Tahmin Ağı: Aynı zamanda ana ağ olarak çalışan bu kısım, karakter dizisini girdi olarak 

alarak mel spektrograma çevirir ve bu spektrogramlar üzerinden sinir ağları kullanılarak tahmin 

yapılmasını sağlar. 

 

NN-vocoder WaveNet: NN-vocoder WaveNet, destek ağı olarak iş gören ve aynı zamanda bir 

konuşma sentezi ürünü olan WaveNet mimarisinin değiştirilmiş bir versiyonudur. Bu kısım, 

özellik tahmin ağı aracılığı ile tahmin edilerek oluşturulan mel spektrogram karelerini kullanarak 

zaman alanlı ses dalga formu örnekleri oluşturur [5]. 

 

Şekil 6. TTS Akış Diyagramı 

 

Özetle ilk kısım diziden diziye girdiler alarak ses frekanslarından mel spektrogramları üreten ve bu 

oluşturulan spektrogramlar ile sinir ağları kullanarak tahmin yapar. İkinci kısım ise zaman-alanlı ses 

dalga formu üreten bir sistemdir. 

 

 

Şekil 7. Akış Diyagramı 

Şekil-7 de görüldüğü üzere modelin ana yapısı 3 modülden oluşmaktadır kullanıcıdan alınan ses 

önce bir metne dönüştürülmüş daha sonra bu metin cevaplanmış ve tekrar sese dönüştürülerek ses 

çıktısı son kullanıcıya iletilmiştir. Her modelin kendi özelindeki akış diyagramları alt başlıklarında 

verilmiştir. ASR modelinin diyagramı şekil 2 de görüldüğü gibi ilerlemektedir. Chatbot (sohbet 

Şekil 5. Dalga Formunun Spektogram Karşılığı 
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robotu yazılımı) için akış diyagramı ve mantık diyagramı şekil 3, şekil 4 de açıklanmıştır. Son model 

olan TTS modelinin akış diyagramı da şekil 6 da görülmektedir.  

 

3. SİSTEM MİMARİSİ 
 

Sistemde 3 adet yapay zekâ ile geliştirilmiş modül bulunmaktadır. Bunlardan 3 ü de doğal dil işleme 

bölümüne ait algoritmalar ile geliştirilmiştir. Her birisi için python yazılım dili kullanılmıştır. 

Donanımsal olarak geliştirme safhasında tensorboard (tensor flow yazılımına ait kütüphane) 

kullanılacağı için NVIDIA ekran kartlı bir donanıma ihtiyaç duyulmaktadır. Fakat gerçek hayatta 

kullanım sırasında Android veya İOS işletim sistemine sahip herhangi bir mobil cihaz kullanılarak 

uygulamaya ulaşım kolayca sağlanmıştır. Sistem yazılım ağırlıklı bir yapıda olduğu için gerekli 

duyulan gelişmiş donanımlara sadece model geliştirilmesinde ihtiyaç duyulmaktadır. Son 

kullanıcının bu tarz gelişmiş bir donanıma ihtiyacı olmayacağı için aktif ve kolay kullanım imkânı 

sağlamaktadır. Sistem içerisinde her modelin kendine ait bir girdi ve çıktı dosyası bulunmaktadır. 

ASR modülüne giren ses dosyası txt dosyası olarak çıkıp chatbota ulaşıp daha sonra cevaplama 

işlemi yapılıp oluşan metin tekrar txt olarak TTS modeline ulaşmış ve bir wav dosyası ile son 

kullanıcıya iletimi sağlanmıştır. 

 

4. HAYATA GEÇİRİLEBİLİRLİK/UYGULANABİLİRLİK  
 

Projenin sonunda elde edilecek küçük turizm asistanları ile kullanımı kolay ve taşınabilir bir sistem 

elde edilmiştir. Hali hazırda oluşturulan 3 modülden 2 tanesinin tamamlanmış olması ve 1 tanesinin 

bir projede kullanılması da göz önünde bulundurulunca projenin tamamlanarak kullanılmaması için 

bir sorun gözükmemektedir. Hali hazırda ASR modeli ve TTS modeli tamamlanmış hali 

bulunmaktadır. Ayrıca veri setler ortak olarak kullanılabileceği için her bir modelin oluşmasında 

ayrıca veri seti bulunmasına gerek kalmamaktadır. 

 

 

Şekil 8. İlk Epochlara (Veri setinin bir zaman dönümü boyunca gidip gelme hali) Ait Mel 

Spektogramı 
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Şekil 8 ve şekil 9 de görüldüğü üzere TTS modeline okutulan “merhaba, bu bir ses robotu” cümlesine 

ait mel spektrogramları istenilen seviyelere gelmiş ve testlerden de geçerek hazır konuma 

getirilmiştir.  
 

Tablo 1. ASR Test Prosedürü 

Sesli Komutlar ASR Çıktısı Chatbot Girişi 

Merhaba Merhaba Selam 

Gezi turunu başlat Gezi turunu başlat Haydi tarihi yaşayalım 

Bana burayı anlatır mısın Bana burayı anlatır mısın Tabiiki(bulunan lokasyon 

anlatımı) 

Geziyi sonlandırmak istiyorum Geziyi sonlandırmak 

istiyorum 

Gezimizi bitirdik 

Seni anlamadım Seni anlamadım Daha anlaşılır anlatayım 

Lütfen tekrarlarmısın Lütfen tekrarlarmısın Tekrar ediyorum 

Lütfen tekrar açıkla Lütfen tekrar açıkla Açıklıyorum 

 
Tablo 1 de verilen değerler konuşma kayıtlarının ASR sistemine verilerek metin çıktılarının elde edilmesi ile 

değerlendirilmiştir. Bu tabloda bulunan chatbot (sohbet robotu yazılımı) verileri robotun gelişimi ilerledikçe 

değişmekte ve iyileşmektedir. Robotun çalışma mantığında bahsedildiği gibi robot her gelen soruda 

öğrenerek gelişmiş cevaplar vermeye eğilimdedir.  

 

5. YENİLİKÇİLİK/ÖZGÜNLÜK  

 

Proje birçok özgün yöne sahip olmakla birlikte bunlardan en belirgin olanı TTS modelinde veri 

setine sahip olduğumuz her şahsın kendi sesinde insan sesi doğallığında bir Türkçe metin 

seslendirmesi yapılabilmektedir. Bu sayede doğal ses verilerine sahip olduğumuz her tarihi kişinin 

tarihi kendi sesinden anlatması sağlanabilmektedir.  

 

Benzer ürünler incelendiğinde interaktif bir destekten farklı olarak standart metinler okutularak 

turizm bölgesiyle ilgili sabit anlatımlar yapılmaktadır. Proje düşünürken her ziyaretçinin yanında bir 

turistik rehber varmış gibi düşünülerek soru ve cevap yapılabilmesi amaçlanmıştır. 

 

Şekil 9. Bitiş Epochlarına Ait Mel Spektogramı 
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6. BİR SORUNA/İHTİYACA ÇÖZÜM ÜRETMESİ  
 

Bu projeye ilham kaynağı olan sorun; ülkemizde gezilecek görülecek yerlerde her ziyaretçiye 

yardımcı olabilecek yeterli rehberin bulunamamasıdır. Gruplar halinde ziyarete gelen ziyaretçilere 

yardımcı olan rehberler var fakat bu rehberler her ziyaretçiye bire bir yardım sağlayamamaktadır. 

Takım olarak bu soruna çözümümüz ise her ziyaretçinin bire bir konuşup bilgi alabileceği bir e-

asistan (rehber) üretmek oldu. Bu projenin asıl amacı ise ülkemizin değerli yapılarını ve anılarını 

insanlara kazandırıp ister yerel ister yabancı turistlerimizi bilinçlendirmektir.  

Projede ASR modeli tamamlanmış TTS modelinde eğitim testleri başlamış durumdayken başvuru 

gerçekleştirilmiştir. İlk aşamanın onaylanması ile eğitim testleri hızlandırıldı ve TTS modeli de hazır 

hale geldi şu an aktif olarak çalışmalar chatbot için devam etmektedir. 2 modelin hazır olduğu 

görüldüğünde programın tamamlanması ve pilot bölgelerde uygulanma ihtimali de kesinlik 

kazanmaktadır. 

 

Tablo 2. Teknoloji Geliştirme Planı Tablosu 

TEKNOLOJİ PLANI 
2022 

1 2 3 4 5 6 

Planlama Aşaması X      

Veri kümesinin Ön 

İşleme Süreci 
X X     

Modelin Eğitim Aşaması 

/ Chatbot Geliştirilmesi 
 X X X X  

Model Ana Omurgasının 

Birleştirilmesi 
    X X 

Test Aşaması     X X 

 

7. SWOT ANALİZİ  

Yapılan analizlerde karşılaşılan en büyük sorun veri seti yetersizliği ve donanım yetersizliği 

olmuştur. Elde edilen modellerde veri seti büyüklüğü arttıkça modelde ve alınan seslerde çok ciddi 

gelişim ve değişim olmaktadır. Ayrıca veri setindeki sesin temizliğinin de yüksek olması yine başarı 

oranını ciddi etkilemektedir. Donanımsal olarak yapay zeka alt yapıları çok pahalı olduğu için hazır 

ortamlar kullanılmaktadır. Colab ve Amazon arasında colabı seçerek devam ettiğimiz eğitimlere 

yerelde çalışan kendi donanımlarımız ile devam edebilmek bize ciddi bir süre ve başarı sağlanması 

amaçlanmıştır. Hazır ortamlarda alınan eğitimlerde yaşanan bir elektrik veya internet kesintisinde 

yapılan yapay zekâ eğitimleri durmakta ve zaman kaybına neden olmaktadır. Yerelde çalışan hazır 

bir sistem olmadığı için düzenli para ödenmekte ve hazır ortam da bir maliyete neden olmaktadır. 

Modüllerin birleştirilmesi sırasında yaşanan optimizasyon sorunları ve modüller arası haberleşmede 

de yaşanan bazı sorunların çözülmesi ciddi bir zaman aldığı için bu süreçte zamanın doğru 

yönetilememesi de ciddi bir risk taşımaktadır. 
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Gerekli donanımlar sağlanarak sistemin yerelde çalışan bir bilgisayar, veri setinin yeterince büyük 

boyutlarda ve temiz sesler ile elde edilmesi ve zamanın doğru yönetilmesi ile elde edilecek uygulama 

başarılı çalışır hale gelerek riskler en aza indirilmiştir. 
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