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1. Proje Ekibi/Proje Özeti (Proje Tanımı) 

1.1 Proje Ekibi 

  

 Takım ekibi danışman dahil 6 kişiden oluşmaktadır. 

 Takım ekibi müziğin aynı frekanslarda aynı sürelerde çalınması, elektronik cihazın 

2D/3D tasarımı ve kodlanması yukarıdaki görev dağılımı şemasında da açıkça 

gösterilmiştir. 

1.2 Proje Fikri 

 İnsan destinasyonunun yoğun olduğu müzeler, ören yerleri, belediyelerin özel alanları 

vb. yerlerde bu sistem kullanılması sağlanarak yerel müziklerin ve kıyafetlerinin 

tanınması için loş bir ortamda kişinin yöresel müziği kendi istediği enstrümanlarla o anı 

hissetmesinin sağlanması, ekranda seçilecek yöresel kıyafetle ile kişinin dijital kıyafetlerin 

üzerlerine  giydirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca kişinin bu işlemden sonra seçim yaptığı 

müzik aletlerinin her anının kaydedilerek CD ortamına aktarılıp kişilere bu hizmetin 

sunulması düşünülmektedir. Ayrıca kişilere dijital yöresel kıyafetlerin kişinin kendi 

seçimine göre giydirilmiş halinin, fotoğrafının alınması hedeflenmektedir. 

  

Şekil 1 Temsili Görüntü 
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1.3 Proje Özeti 

 Projenin prototip kutu tasarımı için Solid Works kullanılarak 3-D yazıcıdan çıktısı 

alınacaktır. Yazılım tarafında ise Raspberry Pi üzerinden Python dili kullanılarak Nesne 

Yönelimli Programlama mimarisi üzerinden program geliştirilecektir. 

 Proje çok katmanlı mimarinin bize sağladığı kompleks ve gitgide karmaşıklaşan 

projelere daha kolay hakimiyetin sağlanması, hata ayıklamanın kolaylaşması, projede ekip 

olarak çalışmayı kolaylaştırması, değişim sürecini hızlandırması, esnek bir yapı sağlaması 

itibariyle Python Django(MVC-Model View Controller) kullanılarak bir web portal 

üzerinden bu işlemlerin gerçekleştirilmesi düşünülmektedir. 

2. Algoritma ve Tasarım 

 

Şekil 2 Proje akış şeması 

Proje 2 kısımdan oluşmaktadır.  

Birinci kısım : Ekranda yansıltılmış müzik aletlerinin isteğe göre seçilmesi ve bu seçim 

işlemi yapılırken görüntü işleme kullanılarak elin hangi bölge üzerine gittiği tespit edilecek 

olup ona göre enstrüman çalıyorsa durdurulması, çalmıyorsa enstrümanın mevcut 

pozisyonda çalmasının sağlanması sağlanılacaktır. Aşağıda da gözüken 2*4=8 kanallı bir 

müzik ayrı ayrı çalmaktadır. 
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Şekil 3 8 kanallı Van'a Giderim şarkısına ait bir proje ekran görüntüsü 

İkinci kısım : Kameranın açılarak tespit edilecek insan figürasyonunun baş bölgesi 

alınarak önceden hazırlanmış yöresel kıyafetlerin bulunduğu alandan elbise seçimi 

yapılarak o anın görüntüsünün çekilerek anın ölümsüzleştirilmesi hedeflenmektedir. Bu 

kısımda da görüntü işleme ile baş bölgesi alınıp ilgili kısımdaki alanda elbise ile 

bütünleştirme işlemi gerçekleştirilecektir.  

3. Sistem Mimarisi 

Sistem mimarisi için gerekli yazılım ve donanımlar aşağıda tablo halinde sunulmuştur. 

Kullanılacak Yazılımlar  Kullanılacak Donanımlar 

Yazılım 

Adı 
Nedeni 

 Donanım 

Adı 
Amacı 

Python 

Django 

Responsive Tasarım, 

Python dilinin gücü 

kullanılarak donanımlarla 

irtibatın kurulması ve 

sonuçların yansıtılması 

için kullanılacaktır. 

 

Raspberry 

Pi 

İçerisinde barındırdığı 1.4 

GHZ işlemci gücü, SD kart ile 

desteklenen hafıza gücü, 

Ethernet/Wifi/Bluetooth 

iletişimi, 4 adet USB portu ve 

üzerinde bulunan pinler 

aracılığıyla sensörler 

yardımıyla dış ortamdan 

alınacak verilerle python dilini 

buluşturan mükemmel bir 

bilgisayar 

OpenCV 

Görüntü işleme kullanmak 

için Python’a kurulacak 

kütüphane 

 

HD USB 

Camera 

Dış ortamdan hem insan 

figürasyonunu tespit etmek 

hem de enstrüman seçimi 

sırasında hangi enstrümana 

basıldığını tespit etmek için 
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gereklidir. 

HTML 

/HTML5 

Web/Mobil tasarımı ve 

kodlanması için gerekli 

işaretleme dili 

 

Hoparlör 

Enstrümanların seslerinin 

çalınması için gerekli bir 

donanım bileşeni. 

JQuery 

Animasyon/Verilerin 

gerçek zamanlı sayfa 

yenilenmeden getirilmesi, 

ses kısma, ekran fotosunun 

çekilmesi vb. birçok işlevi 

arka planda real-time 

yapmak için gerekli bir 

kütüphanedir. 

 

Projeksiyon 

Cihazı 

Loş bir ortamda tasarlanacak 

olan ekranda bir şef edasında 

hem istenilen enstrümanın 

çalınması hem de kişiye elbise 

giydirilerek o yöreye özgü 

yöresel kıyafetlerin kişinin baş 

kısmı alınarak giydirilmesi için 

kişinin karşısında yer alacak 

bir alana ekranın yansıtılması 

için gereklidir. 

CSS/CSS

3 

Web/Mobil tasarım için 

olmazsa olmaz bir tasarım 

dili. 

 

Mikrofon 

Sesli komut için ses alımı. 

   

 Raspberry Pi üzerinde kurulu Rasbian işletim sistemiyle yazılan python programı, hem 

mikrofondan, hem USB kameradan girdileri alıp işleyerek anlamlı adımlar 

dizisi(algoritmalar) oluşturulacaktır. Sonrasından alınan komutlara uygun işlevlere 

yönlendirerek(fonksiyonlara) işlemler uygulanacaktır. Sesin 8 ayrı kanaldan alınıp aynı 

zamanda çalınması sağlanarak bütünlük oluşturulacaktır. Pasif edilen kanalın sadece sesi 

kapatılarak sese etkisi yansıtılmayacaktır. Ayrıca kameramız ise insan figürasyonunda baş 

kısmını OpenCV kütüphanensi ve Cascader’lar aracılığıyla görüntüyü işleyerek alacak olup 

alınan görüntüyü hazırlanmış platformdaki kıyafet giydirme alanınında belirlenen bölgeye 

yerleştirecektir.   

4. Hayata Geçirilebilirlik/Uygulanabilirlik 

 Projeyi hayata geçirirken kullanacağımız yöntem 5 ana başlık altında gerçekleşecektir. 

Bu başlıklar sırasıyla; 

a) Gereksinimlerin analiz edilmesi ve projenin personel ve ekipman planlamaların 

yapılması. 

b) Üretilecek prototip için 3-D kutunun Solid Works üçüncü parti programı tarafından 

tasarlanması. 

c) Web portalın sayfa tasarımlarının(HTML,CSS, JQuery) Python Django framework’u 

ile yapılması. 

d) Web portalın sayfa tasarımlarına ait eylemlerin gerçekleştirilmesi için Python dili ile 

kodlama yapılması ve çeşitli donanımlarla iletişimlerin kurulması, görüntü işleme ile 

yüz tanıma ve ses tanıma işlemleri için ilgili algoritmaların yazılması. 
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e) Oluşturulan prototipin sorunsuz çalışabilmesi için yetkilendirme ve sızma testlerinin 

yapılması gerekmektedir. Çalışan algoritmaların doğru çalışıp çalışmadıklarının test 

edilerek doğru karar verip vermedikleri test edilmelidir. Görüntü kalitesinin 

değerlendirilmesi, çalışan cihazların sıcaklık değerlerinin kontrolü, kutu hava akışı 

sirkülasyonunun değerlendirilmesi, tasarlanan prototip için basınç dayanım testi, 

yarmada çekme dayanım testi, eğilme dayanım testi, insan sağlığı ve güvenliği için 

gerekli düzeyde koruma sağlayan bir ürün olup olmadığı, temel sağlık ve güvenlik 

koşullarının asgari ölçüde sağlayıp sağlamadığı gibi test işlemlerine tabii tutulacaktır. 

5. Yenilikçilik/Özgünlük 

 Yöre halkında, yerli yabancı türistlerde ve o alanı ziyaret edecek ziyaretçilerde yöresel 

farkındalık oluşturmak için günümüzde standart hale gelen ortamlardan(müze, ören yerleri 

vb.) farklılaştırarak, eğlenceli ortamlar içerisinden kendi direktifleriyle öğrenmelerini 

sağlayacak(farkındalık oluşturacak) bir proje üzerinde çalışıyoruz. 

 

 Projemizin Dünyada ve özellikle Türkiye’de destinasyonun yoğun olduğu alanlarda 

Yöresel Kıyafetlerin ve Yöresel Müziklerin tanıtılmasının sıradanlıktan sıyrılarak daha 

farklı ortamlarda teknolojiyi de işin içine katarak daha eğlenceli hale getirebiliriz. Bu süreçte 

kişinin kendi isteğiyle bir yöresel müziği istediği enstrümanları açıp kapatarak dinlemesi, o 

yöreye özgü kıyafetleri üzerinde deneyerek ve denediği haliyle o anı ölümsüzleştirme adına 

fotoğraf çıktısı alıyor olması projemizin yenilikçi yönünü, bu projeye benzer hiçbir projenin 

olmaması, yapılacak tüm çalışmaların(şarkıların seslendirilmesi, web portal tasarımı, 

kodlama) bize ait olması ise özgünlüğümüze işaret etmektedir. Proje içeriği ve teknoloji 

desteği ile de buna vurgu yapılmıştır.  

 Projenin ilk olması, seçilecek olan yöresel türkülerin, kıyafetlerin bilirnirliğinin 

artırılması hem Türkiye özelinde hem de tüm dünya üzerinde yaygınlaşması ve en önemlisi bu 

tarz bir projenin Türkiye’den çıkmış olması bizler ve ülkemiz adına gurur verici olacaktır. 

 Projeye benzer ürün veya proje rastlanılmamıştır. Yapılan araştırmalar(web aramaları, 

yayınlar, makaleler, konferanslar vb.) neticesinde yapmak istediğimiz projeye benzer bir 

sonuç bulunmamıştır. 

6. Bir Soruna/İhtiyaca Çözüm Üretmesi 

 Proje fikri kültür ve turizm sektörünün yerel kültürel miraslar ve değerlerin tanıtılması 

için yıllardır milyonlarca kaynak kullanmaktadır. Özellikle turistik alanlar dahil olmak üzere 

insan destinasyonunun yoğun olduğu mekanlar için o yörenin müziklerini, kıyafetlerini 

tanıması ve bunu yenilikçi bir şekilde tanıtmak istiyoruz. Özellikle müzeler, ören yerleri vb. 

yerlerde bu sistem kullanılması sağlanarak yerel müziklerin ve kıyafetlerinin tanınması için 

loş bir ortamda kişinin yöresel müziği hissetmesinin sağlanması, ekranda seçilecek yöresel 

kıyafetle ile kişinin digital kıyafetlerin giydirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca kişinin bu 

işlemden sonra hem dinlediği müzik keyfinin her anının kaydedilerek CD ortamına aktarılıp 

kişilere bu hizmetin sunulması düşünülmektedir. Ayrıca kişilere digital yöresel kıyafetlerin 

kişinin kendi seçimine göre giydirilmiş halinin fotoğrafının alınması hedeflenmektedir.  Proje 

tasarım ve kodlama aşaması için yapılacak kritik bütün kısımlar(yöresel müziğin 8 ayrı 

kanaldan oluşturulması, programda 8 kanalın bir anda çalması, ses tanıma, görüntü işleme 
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kullanılarak ekrana tıklama ve tıklama sonucu çalıştırılacak işlevler, insan figürasyonunun baş 

kısmının tespiti vb.) halledildiğinden dolayı  projenin gerçek hayata uygulanabilirliğinin kolay 

bir şekilde yapılacağı açıkça görülmektedir. 

Projenin hedef kitlesi arasında yer alan Turizm Bakanlığı, Büyükşehir/İl/İlçe belediyeler, 

Turizmin geliştirilmesini hedefleyen dernekler, STK’lar ile iletişime geçilip yerel kültürün 

geliştirilmesi için işbirliği kurulması düşünülmektedir. Projenin en az 1 yerde ücretsiz bir 

şekilde kurulup, sonraki yerler için referans gösterilmesi hedeflenmektedir. Projenin mali 

anlamda gereksinimlerinin karşılanması için KOSGEB, SODES, DAKA vb kuruluşlara proje 

şeklinde veya bulunacak melek yatırımcı/lar bulunması öngörülmektedir. Projeye ait kritik 

olan algoritmalar ve fonksiyonlar tamamlandı. Bu haliyle proje TRL-3(Uygulamalı 

Araştırma) seviyesindedir. Proje sonucunda Temel Prototip olan TRL-4 aşamasına getirmeyi 

planlıyoruz. Bu işlemlere ait takvimlendirme aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

İP 

No 
İş Paketleri  Faliyetler 

Kim(ler) 

Tarafından 

Yapılacak 

Aylar(2021 Ocak-Eylül) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Gereksinim 

Analizi / 

Planlama 

Literatür Araştırması [1,2]          

Kullanılacak programlama 

dili seçimi 
[2] 

         

Personel Planlama [1]          

Malzeme Temini [2]          

2 
Yöresel 

Müzik 

Çalışmaları 

Seçilecek  yöresel müziğe 

dair kararın verilmesi 
[1] 

         

Enstrümanların çalınması 

(8 ayrı enstrümanla) 
[3,4,5,6] 

         

Enstrümanların bir araya 

getirilerek zaman uyumu ve 

ritim uyumlarının kontrolü 
[1] 

         

3 Tasarım 
3-D Kutu [2]          

Web Portal Tasarımı [1,2]          

4 Yazılım Web Portalın Kodlanması [2]          

5 Testler 

Tasarım Testleri [1,2]          

Yazılım Testleri [2]          

Enstrüman Testleri [1,3,4,5,6]          

Kısaltmalar : 

İP: İş Paketi 

Proje Ekibi :  

[1] : Prof. Dr. Hüseyin YÜKRÜK 

[2] : Mevlüt İNAN 

[3] : Kadir YILMAZ 

[4] : Yekta Özgür ERYİĞİT 

[5] : Furkan ASLAN 

[6] : Uygar MİRŞAMOĞLU 
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7. SWOT Analizi 
S

W
O

T
 A

N
A

L
İZ

İ 

GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER FIRSATLAR TEHDİTLER 

Çok iyi bir bilgi 

birikimimiz var. 
Sermaye eksikliği 

Ürünün, turizm sektöründe etkin 

ve verimli kullanılmasıyla yeni bir 

pazar fırsatı ve altyapısı 

sağlayacağını düşünüyoruz. 

Modern teknolojinin 

oluşturabileceği 

donanım maliyetleri 

Dinamik, donanımlı, 

özverili ve kendini  

geliştirmeye açık bir 

kadromuz var. 

Ürünün çalıştırması 

sırasında gerekli 

altyapı eksikliği(ses 

yalıtımlı bir ortam vb.) 

Az maliyetli bir sistem olması  

Piyasa fiyatındaki 

dalgalanma 

sürdürülebilirliği 

etkileyebilir 

Personelin büyük bir 

çoğunluğunun bilgi ve 

teknoloji kültürünü 

özümsemiş bireylerden 

oluşan bir ekibimiz 

var. 

Çalışılan sektörde 

tecrübe eksikliği 

İhracat pazarlarının genişlemesi ve 

devletimizin teşviklerini bir fırsat 

olarak görüyoruz 

Büyük kuruluşlarla 

rekabet etme 

potansiyeli 

Kültürel farkındalık 

oluşturabilecek bir 

projeye sahibiz. 

 

İlerisi için yapay zeka,derin 

öğrenme,makine öğrenmesi 

algoritmaları kullanılarak 

geliştirilecek etkinlik ve verimlilik 

algoritmalarıyla ürünümüzün daha 

rekabetçi bir hale geleceğini 

düşünmekteyiz. 

Daha yüksek ilk 

yatırımlar(ekipman 

maliyetleri, ortam 

maliyetleri) ve bakım 

maliyeti 

Görüntü işleme 

teknolojisini efektif 

kullanabilecek bir 

ekibimiz var. 

Bu sektörde bu türde bir 

yaklaşımın olmamasını fırsat 

olarak görüyoruz. 

Uygun alet ve 

makinelerden 

bazılarının yurtdışı 

menşeili olması 

Yeni ve güçlü bir 

algoritmaya sahibiz. 

Kullanıcı dostu portaller 

kullanılarak özellikle çocukların, 

gençlerin, yaşlıların rahatça 

kullanabileceği bir platform olarak 

görüyoruz. 

Yurtiçi/Yurtdışında 

alacağımız 

malzemelerin düşük 

kaliteli olması veya 

çeşitli nedenlerle 

ürünlerin temin 

edilememesi. 

Farkındalık kültürü 

kalitesini daha yukarı 

çıkarma arzumuz var. 

Ürünümüzün insan destinasyonu 

çok yoğun olan bölgelerde daha 

fazla büyüyeceğini düşünüyoruz 

Veri güvenliği,gizlilik 

ve mahremiyet ihlali. 

Kullanıcı dostu ve 

dinamik bir portal 

geliştirme fikrimiz var 

Ülkemizdeki çeşitli firmalarla 

işbirliği stratejileri ve ortaklıklar 

kurararak bu alanda ihtiyaç 

duyulan önemli ürünlerin 

genişletilebileceğini düşünüyoruz  

Tamamen kullanıcı 

kontrollü ve anlık çıktı 

alabilecek bir 

sistemimiz var.  

 

 

 Bu zayıf yönler ve tehditlerin minimize edilmesi adına daha fazla güvenlik önlemi 

alınması, yüksek kaliteli ve garantili ürünlerin alınması, yerli muadili varsa bu ürünlerin tercih 

edilmesi, ilk yatırım maliyetlerinin azaltılması adına analizlerin yapılması, daha büyük 

firmalarla rekabet edilmesi adına projeye melek yatırımcıların eklenmesi, sektörde deneyimli 

olan kişilerle bilgi paylaşımın yapılması gibi adımlar uygulanarak bu süreçten en az hasarla 

çıkılabileceği öngörülmektedir. 
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