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1. Proje Ekibi/Proje Özeti (Proje Tanımı) (5 Puan) 

 

Çalışmamız, TÜBİTAK 2232 – Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı kapsamında 

fonlanan ve yürütücülüğünü Koç Üniversitesinden danışman hocamızın yaptığı, doğal dil 

üretimine odaklanan AI as Author isimli 3 yıllık araştırma projesinin bir parçasıdır 

(authorai.ku.edu.tr). 

Projemiz kapsamında hızlı, yaratıcı, kusursuz İngilizce ile sosyal medya için uluslararası turizm 

reklamı tweetleri üretebilen bir yapay zekâ yarattık. Ürünümüz, kullanıcının herhangi bir ifade 

girdisiyle kendi başına Türk turizminin reklamını yapan tweetler üretebilmektedir. Twitter 

güçlü bir turistik tanıtım aracı olarak kullanılabilmektedir (Kwon ve Sung, 2011). Aynı 

zamanda Türkiye’deki gibi konumlarını tanıtmak isteyen “destinasyon pazarlamacıları” için 

rekabetçi avantaj sağlamaktadır (Park vd., 2016). Çalışmamız yüksek katma değeri ve ihracat 

potansiyeli olan bir yazılım projesidir. Halihazırda başarılı bir model oluşturulmuştur ve 

yazılımımızın ürettiği tweetler, İngilizceyi ana dil seviyesinde konuşan ve uluslararası 

kullanıcılar ile değerlendirilmeye de başlanmıştır. Takım ismimiz “TRaveler” İngilizce gezgin 

anlamına gelip, başındaki “TR” harflerinin büyütülmesi Türkiye’yi vurgulamaktadır. 

Projemizdeki doğal dil işleme için günümüzün en yeni ve gelişmiş mimarisini kullandık. 

Uluslararası Yapay Zekâ Uygulamaları Konferansı 2021’de doğal dil üretimi konusunda sözlü 

sunum yaptık (Topal vd., 2021a). Benzer şekilde doğal dil işleme konusunda daha önce hukuk 

(Topal vd., 2021b) ve edebiyat (Van Heerden ve Bas, 2021a; 2021b; 2021c) alanlarında da 

çalışmalar yaptık ve şu anda turizm üzerine yapıyoruz. 

Projemiz ODTÜ ve Boğaziçi Üniversitesinden iki TÜBİTAK bursiyeri öğrenci ile 

geliştirilmiştir. ODTÜ’den ekip arkadaşımız yazılım altyapısını kurmuştur ve Boğaziçi’nden 

ekip arkadaşımız veri tabanının ve doğal dil unsurlarının doğru kullanılmasını sağlamıştır. Koç 

Üniversitesinden danışmanımız projemizin gelişimi açısından yol göstermeye devam 

etmektedir.  

 

2. Algoritma ve Tasarım (15 Puan) 

 

Proje “doğal dil işleme” konusuna odaklanmaktadır. Doğal dil işleme temel olarak 

bilgisayarların insan dilini anlaması, bundan çıkarım yapabilmesi ve gerektiğinde yorum ve 

cümle üretebilmesi anlamına gelmektedir (Noyan, 2019). Günümüzde doğal dil işleme için en 

güçlü altyapı “odak” bazlı mekanizmalardan gelmektedir. Odak (attention) bazlı mekanizmalar 

(Vaswani vd., 2017), doğal dil işleme çalışmalarını oldukça kuvvetlendirmiştir. Önceden 

makine öğrenmesinde sık kullanılan sade algoritmalar (Naive Bayes, KNN, vb.) önerilen 

projede yetersiz kalmaktadır. Odak bazlı mekanizmalardan doğan algoritmalar ve dil modelleri, 

dil üretimindeki en modern ve verimli yapıdır (Topal vd., 2021a). Projemizde bu mekanizma 

ile ilişkilendirilmiş algoritmalar ve dil modelleri işlenmiştir. Bu noktada, Elon Musk ve Sam 

Altman gibi isimler tarafından desteklenen OpenAI ekibinin geliştirdiği, GPT-2 (Radford vd., 

2019a) altyapısı kullanılmıştır. 
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Önerilen modelin (Şekil 1) eğitilmesi için Türkiye’de faaliyet gösteren, seyahat ve turizm 

sektörlerindeki işletmelerinin (oteller, seyahat rehberleri gibi) tweetleri derlenmiştir. Şimdiye 

kadar hazırladığımız veri seti 80.767 tweet içermektedir. İlgili ham veri kümesi proje 

kapsamında önce ön işlemeden geçirilmiştir. İşlenmiş veri seti, GPT altyapısı üzerinde derin 

öğrenme yöntemleri (finetune yaklaşımı) ile eğitilmiştir. Eğitildiği veride yer alan coğrafi ve 

kültürel öğelerin üretilebildiği bir dil modeli oluşturulmuştur. Böylelikle, oluşturulan model 

ürettiği mesajlarda İngilizce dil ve imla kuralları konusundaki bilgisini transfer öğrenme yapısı 

vasıtasıyla korurken, yeni eğitim sayesinde yerel destinasyonlara ve kültürel referanslara yer 

verebilmiştir. 

 

 
Şekil 1. Modelin UML diyagramı 

 

Ekibimizin yeni model GPT-3’e (Brown vd., 2020) özel akademik erişimi olsa da lisans gereği 

proje kullanımı için GPT-2 (Radford vd., 2019a) mimarisi kullanılmıştır. GPT-2 oldukça 

işlevseldir ve çok katmanlı mimariye uygundur; ayrıca üstüne bizim yaptığımız gibi interaktif 

platformlar yazılabilmektedir. Projede Python dilinde geliştirilme yapılmıştır. Tweetlerin 

toplanmasında Tweepy kütüphanesi, modellere erişimde HuggingFace’in “transformers” 

kütüphanesi ve dil modelinin eğitimi surecinde Google Colab platformu kullanılmıştır. 

(HuggingFace’in kütüphane ismi ile GPT mimarisi aynı ismi taşımaktadır; ama ikisi 

karıştırılmamalıdır. Python kütüphanesi olan “transformers” raporumuzda tırnak içerisinde 

verilmiştir.) 

 

 
Şekil 2. Doğal dil işleme kütüphanesine eriştiğimiz kod bloğu 

 

Şekil 2’de gösterilen kod bloğu, algoritmalarımız için önemli nitelik taşıyan HuggingFace’in 

doğal dil erişim kütüphanesi “transformers”a (Wolf vd., 2020) eriştiğimiz hücreyi 

göstermektedir. Bu yeni sistemlerden faydalanmak tasarımımızın ve altyapımızın önemli bir 

parçası olup, ekip olarak hâkim olduğumuz yeni doğal dil işleme ve anlama tekniklerini 

algoritmalarımıza entegre etmemizi sağlamaktadır. Algoritmalarımız ve tüm yazılımımız, 

kullandığımız açık kaynak altyapılar gibi dokümente edilmiştir. 
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3. Sistem Mimarisi (15 Puan) 

 

Sistem tamamen yazılım olarak hazırlanmıştır ve donanım adına bir girdi ya da ek 

gerektirmemektedir. Sistem mimarisinde ilk olarak bir önceki bölümde değinilen, OpenAI’in 

geliştirdiği odak mekanizması temelli GPT-2 (Radford vd., 2019a) açıklanmalıdır. Türkiye’de 

faaliyet gösteren, seyahat ve turizm sektörlerindeki işletmelerinin tweetleriyle modelimizi 

eğitmek için bu dil modelini kullanmamızın sebebi, GPT-2’nin açık kaynak kodlu ve lisansı 

elverişli en başarılı sistem olduğunu belirlememizdir. 

GPT-2 İngilizce dilinde halihazırda 1,5 milyon parametre ile eğitilmiştir ve 40 GB internet 

verisine sahiptir (Radford vd., 2019b). O yüzden bir dil modeli olarak erişkin bir yapıya sahiptir. 

Bu kullandığımız altyapı, gizyazar-gizçözer (encoder-decoder) mimarisi ile çalışmaktadır. 

Sistemimizin mimarisi, ilk önce Vaswani vd. (2017) tarafından ortaya atılan ve Şekil 3’te 

gösterilen temel transformer modelinden gelmektedir. 

 

 
Şekil 3. Transformer mimarisi (Vaswani vd., 2017) 

 

Bu mimari yeni, güncel, geliştirmeye açık ve halihazırda yoğun akademik araştırmalarımızın 

olduğu bir yapıdır. Bu yapının üzerine turizm sektörlerindeki işletmelerinin tweetlerini derledik 

ve 80.767 tweetlik bir set geliştirdik. Bunu ön işlemeden geçirdikten sonra (pre-processing) 

işlenmiş veri setimizi GPT-2 altyapısı üzerinde derin öğrenme yöntemleri ile finetune yaklaşımı 

ile eğittik. Bu süreçte “Algoritma ve Tasarım” bölümünde bahsedildiği gibi, açık kaynaklı ve 

dokümente edilmiş HuggingFace’in “transformers” kütüphanesi doğal dil işleme sürecini 

kolaylaştırmak için dahil ettik. Sistemimizin yapısı sade bir şekilde Şekil 4’te gösterilmektedir. 

Projenin hayata geçirilmesi için herhangi bir materyal gereksinimiz henüz bulunmamaktadır; 

çünkü projemiz yazılımdır ve bilgisayar ortamında gerçekleşmektedir. Ölçekleyerek büyümek 

için hazırladığımız dokümanlarımız, iyi dokümente edilmiş kodumuzdur. Kendi 

uyarlamalarımız dışında, kullandığımız mimarideki kaynak kodu açık ve anlaşılabilir 

durumdadır. 
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Şekil 4. Sistemimizin temel akışı 

 

4. Hayata Geçirilebilirlik/Uygulanabilirlik (20 Puan) 

 

Projemiz yaptığımız ön çalışmalar sayesinde halihazırda çalışır ve hayata geçirilebilir 

durumdadır. Çalışmamız ülkemizin uluslararası turizm alanındaki payını artırmak amacıyla ve 

yerli kaynaklardan fonlanarak (daha büyük bir TÜBİTAK projesinin parçası olarak) 

geliştirilmiştir. Uluslararası yazılım gelişmelerini kullanıp Türk turizmi için özelleşmiş, doğal 

dilde tweet üreten bir ürün ortaya çıkmıştır. Proje teknolojik bir ticari ürüne dönüştürülebilir; 

sosyal medya reklamı yapacak vakti, bilgisi ya da İngilizcesi yeterli olmayan turizm 

işletmelerine katma ve teknolojik değeri yüksek, uluslararası bir derin öğrenme ticari ürünü 

olarak pazarlanabilir ve satılabilir. Orta ve uzun vadede, yabancı ülkelerdeki turizm sektöründe 

çalışan tüzel kişiliklerin turistik ihtiyaçları için de yeniden eğitilebilir ve ihracat ürünü haline 

getirilebilir. 

Şekil 5’te kullanıcının “Turkey is great to visit because” (“Türkiye ziyaret etmek için harikadır 

çünkü”) girdisini gösteren bir kod bloğu örnek olarak verilmiştir. Kullanıcı, “start” değişkenine 

istediği bir başlangıç ifadesi verebilir. Bu çok basit “Antalya” ya da “In Izmir” gibi bir ifade 

olabilir. 

 

 
Şekil 5. Kullanıcı girdisi, girdinin hazırlanması ve tahminin işlenmesinin Python dilinde hazırlanan kod bloğu 
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Şekil 6. Kullanıcının “History is” (“Tarih …”) ifade girdisi üzerine üretilen, yaratıcı ve birbirinden farklı 

otomatik tweetler 

 

Şekil 6’da görüldüğü gibi, algoritmamız kullanıcı girdisinin içerisindeki ifadeyi ve niteliği 

anlayıp ona göre tweetler üretmiştir. Buradaki mesaj grubu örnek olarak verilmiş olup, yazılım 

içerisinde sadece bir değişkenin değeri değiştirilerek, istenildiği kadar tweet üretilebilmektedir. 

Oluşturduğumuz model, Türkiye’nin denizlerine, doğasında, kültürüne ve hatta yemeklerine 

övgüyle bahsetmekte, coğrafi konumlara atıflarda bulunmakta ve birçok konunun tanıtımının 

yapıldığı orijinal, uzun, anlamlı, yaratıcı büyük çeşitlilik içeren ve sınırsız sayıda farklı 

cümleler üretebilmektedir. Bununla birlikte tweet veri setinden öğrendiği başlık etiketlerini de 

(hashtag) kullanabilmektedir. 

Bu raporda sunulan ekran görüntüleri ve kod blokları projeyi kapsamlı açıklama amaçlı olup 

gerçek kullanıcı için daha kullanıcı dostu bir ara yüz tasarlanacaktır. Eğer proje Teknofest 

finaline kabul edilirse, katılımcılar bu ara yüz üzerinden interaktif olarak test etme imkânı 

bulacaktır. 

Üretilen cümlelerin kalitesi genellikle çok iyi seviyede olmasına rağmen bazen tekrarlar veya 

küçük hatalar ortaya çıkabilmektedir. Buradaki fikir, sosyal medya kullanıcısının oluşturulan 

tweet listesinden tercih ettiği sosyal medya platformlarında kullanmak üzere favorilerini 

seçmesidir. Farklı girdiler ile üretilen örnekler Şekil 7–10’da gösterilmiştir. 

 

 

 
Şekil 7. “Would you like” (“ister misiniz”) girdisi üzerine, Türkiye’nin gastronomik mirasını tanıtan otomatik 

oluşturulmuş tweet 

 

 

 
Şekil 8. “What do you think of” (“hakkında ne düşünüyorsunuz”) girdisi üzerine, Ayasofya’yı sunan ve 

Ayasofya’yı “Avrupa’nın günbatımları kadar muazzam” diye benzeterek tanıtan, otomatik oluşturulmuş tweet 
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Şekil 9. “#TurquoiseCoast” (“#TurkuazSahil”) hashtagli girdi üzerine cümle tamamlayıp, sahillerden bahseden; 

ardından Türkiye, Çanakkale ve tatiller hakkında kendi hashtagini yaratmış, otomatik oluşturulmuş tweet  

 

 

 
Şekil 10. “Like” (“gibi”) girdisi üzerine, cümle içerisinde “#Ottoman houses” (“#Osmanlı evleri”) gibi sofistikte 

hashtag kullanımı gösteren, Kapadokya’ya atıfta bulunan otomatik oluşmuş tweet.  

 

Sistemimiz şimdiden prototip olarak otomatik şekilde Türkiye’deki turistik olanakları tanıtan 

tweetler hazırlayabildiği için bu tweetleri insan değerlemesine tabi tutmaya başladık. 

(Değerlendirme formuna bu linkten ulaşabilirsiniz: tinyurl.com/teknofest-traveler.) 

Değerlendirme formundaki tweetlere bakan kullanıcılara, Novikova vd. (2018) çalışmasında 

doğal dil üretimi için öne sürülen kategorilerden ilham alarak üç kategori sorulmuştur: 

Tweetlerin doğallığı (naturalness), kalitesi (quality) ve ikna ediciliği (persuasiveness). Burada 

anadil seviyesinde İngilizce bilen kullanıcılardan, otomatik oluşturulmuş turistik tanıtım 

tweetini değerlendirmeleri istenmiştir. 

Novikova vd. (2018) çalışmasında ikna edicilik yerine “bilgi vericilik” (informativeness) 

kategorisini dahil etse de turizmi destekleyecek ve potansiyel turistleri ülkeyi ziyaret etmeye 

yakınlaştıracak bir projemiz olması göz önünde bulundurulunca, “ikna edicilik” kategorisi 

ürünümüz için tercih edilmiştir. Değerlendirme formlarımızda GoTurkey (Turizm Bakanlığının 

resmi turistik tanıtım sayfası) Twitter hesabından sitesinden temin edilmiş insan yazımı tweetler 

de kontrol grubu olarak dahil edilmiştir. Hâlihazırda değerlendirme süreci devam eden 

çalışmamız, üretilen tweetlerin insan yapımı tweetlere nazaran çoğunlukla ya aynı ya da daha 

ikna edici ve doğal kabul edildiği yönünde sonuçlar vermektedir. 

 

5. Yenilikçilik/Özgünlük (15 Puan) 

 

Bir sonraki 6. bölümde ayrıntılı açıkladığımız üzere, sosyal medya ve özellikle Twitter, turistik 

tanıtım ve müşterilerde güven oluşturmak adına ciddi önem arz etmektedir. Twitter ve doğal dil 

işleme konusunda daha önce söylenti (Ma vd., 2018) ve duygu analizi (Kouloumpis vd., 2011; 

Neethu ve Rajasree, 2013) gibi birçok farklı alanlarda çalışmalar yapılmıştır. Ancak ekibimiz 

gibi turizm odaklı ve/veya Türkiye’yi yaratıcı bir şekilde tanıtmak için yapılan örnek yoktur. 

Bununla birlikte çalışma grubumuz turizm, Twitter ve makine öğrenmesi alanlarını bir araya 

getiren ilk ekiptir. 

Yapay zekâ ile tweet üretmek alanı hakkında, daha önce trafik uyarıları (Tran ve Popowich, 

2016) ve haber parçacıkları (Karn vd., 2019) gibi konularda tweet üretmek için çalışmalar 

yapılmıştır. Bizim yaptığımız en önemli ve teknik yenilik, dil modellerini Türkiye ve turizm 
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sektörüne yönelik tweetler üretebilmesi için eğitmemizdir. Literatürde bu amaçla önerilen 

benzer bir çalışma bulunmamaktadır. Yapay zekâ tanıtım ve reklam dünyasını da derinden 

etkilemektedir ve dünyada birçok sektör insanlarla algoritmaların ortaklaşa çalıştığı co-creative 

(“ortak yaratıcılık”) modeline geçmektedir. Yenilikçi yönüyle projemiz dünyadaki bu trende 

ayak uydurmakta ve bu çalışmalara ayrıca katkı sağlamaktadır. 

Ürünümüzün çok önemli bir farklı, platforma kullanıcının girdisi ne olursa olsun (örneğin, 

“İstanbul” ya da “bugün çok güzel bir yemek yedim” kadar farklı ifadeler), çıktı olarak 

Türkiye’yi tanıtan yaratıcı tweetler olarak üretebilmesidir. Bu özgün ve güçlü bir yazılımsal 

kabiliyettir. Yaptığımız ürünün benzer uygulamaları – belli sektörler için atılan tweetleri 

tertipleyip GPT gibi mimarilerde eğitip kullanılması – Twitter üzerinde “Parrot VC” (parrot.vc) 

türündeki hesaplarda görülebilmektedir. Bu örnekte, risk sermayesi yatırımcılarının tweetleri 

derlenmiş ve bundan doğal dil üretmesi yapılmıştır. Benzer şekilde (ürünümüzdeki gibi dil 

modelleri kullanılmasa da) @deepquestionbot gibi doğal dil üzerinden soru sormayı başaran 

Twitter hesapları bulunmaktadır. Ancak bu çalışmalar önerilen projenin aksine ticari bir 

amaçla, özellikle turizm gibi bir sektörü geliştirmek için yapılmamıştır. 

Türk turizmini uluslararası alanda, otomatik ve modern yapay zekâ mimarisi ile tanıtacak 

ürünümüz, fikir olarak özgün ve teknolojik olarak günceldir. Proje altındaki literatür 

taramalarında doğal dil üretimine odaklanan farklı çalışmalar incelenmiştir. Benzer yaklaşım 

daha önce hikâye üretimi (Mao vd., 2019), soru cevaplama (Khashabi vd., 2020) ve stil taklit 

etme (Ressmeyer vd., 2019; Sharma, 2019) gibi alanlarda çalışılmış olup, uygulanabilirliğini 

başarıyla göstermiştir. Bu kapsamda turizme ve tanıtıma yönelik bir çalışma hâlihazırda 

gerçekleştirilmemiştir. Önerilen proje, Türk turizm endüstrisi ve ilgili paydaşlarının cazibesinin 

artırılması ve modern yapa zekâ teknolojileri kullanılarak tanıtımı özelinde yaygın etkisi 

yüksek, özgün ve yerli bir çalışma olma potansiyeli vardır. Çalışma, TÜBİTAK destekli olarak 

devam eden bir proje kapsamında ve saygın Türk üniversitelerin iş birliği ile 

gerçekleştirilmektedir. 

 

6. Bir Soruna/İhtiyaca Çözüm Üretmesi (20 Puan) 

 

Sosyal medya kullanımı bir bölgenin turizm tanıtımı için kritik önem arz etmektedir (Zeng ve 

Gerritsen, 2014). Proje fikrimiz yarışmanın “yenilikçi kültürel tanıtım” kategorisi alanına 

odaklanıp uluslararası sosyal medya tanıtımı için ülkemizdeki bu kritik sorunları hedef 

almaktadır. Leung vd. (2015) Twitter’ın otel sektöründe pazarlama yöntemi olarak 

kullanılmasını araştırdıklarında, sosyal medya deneyiminin müşteriler üzerinde etkili olduğu ve 

otel rezervasyonlarını somut olarak etkilediğini göstermişlerdir. Diğer ülkelerde olduğu gibi, 

turizm sektöründe faaliyet kuruluşlar ülkelerinin turistik cazibesini sosyal medya üzerinden ayrı 

ayrı tanıtabilmelidir. Ancak bu ülkemizde zorlu bir süreçtir.  

Bunun zorlu bir süreç olmasının temel sebeplerinden biri, uluslararası sosyal medya 

iletişiminde lingua franca (uluslararası ortak dil) olarak İngilizce kullanılsa da Türkiye’de 

İngilizce konuşma yetisinin düşük seviyede olmasıdır. Nitekim, İngilizce Yeterlilik Endeksine 

göre Türkiye 80 ülke arasından 60’ıncı sırada yer almıştır (Şahin, 2018). Platformumuz hem 

doğrudan bu engelin aşılması yönünde hem de sık ve yaratıcı sosyal medya kullanımı yönünde 
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ciddi ve yüksek teknolojili bir atılım yapmaktadır. Türkiye’de turizm sektöründen personeller 

ile yapılan çalışmalarda, bu sektörde çalışanların İngilizce iletişimin önemini farkında oldukları 

vurgulanmıştır (Yücel ve Arıkan, 2019). Özel ve kamuya ait turist cezbetmek isteyen Uludağ, 

Kaş ve benzeri birçok yüksek potansiyelli turistik bölgelerdeki kuruluşların kendilerini ve 

ülkelerini tanıtmaya ihtiyacı vardır.  

Projemizi kullanacak işletmelerin, kuruluşların ve tüzel kişiliklerin ürünümüz sayesinde artık 

uluslararası reklam konusunda hem İngilizce yeterlilik hem de tweet atacak konu hakkında 

tereddüt etmelerine gerek kalmayacaktır. Ürünümüze sadece “Erciyes” gibi bir ifadenin 

girilmesiyle bile, yazılımımız bu girdi hakkında düzinelerce farklı konulardan ve kusursuz 

İngilizce tweetler çıkarabilmiştir. Tweetlerin yaratıcılığı ve girdiden farklı konular hakkında 

cümle üretebilmesi de kullanıcının tweet paylaşımı sırasında tekrara düşme çekincesini ortadan 

kaldırmaktadır. Bu işlevselliğin aynı zamanda uluslararası ihracat potansiyeli de göz önünde 

bulundurulmalıdır. Salt yazılım ürünü olması, projenin ölçeklenerek büyüyebilmesini 

sağlamaktadır ve ana dili İngilizce olmayan ama turizme çok bağlı (Tayland, Endonesya, Sri 

Lanka vb.) ülkelerdeki kuruluşlar için de projemiz uyarlanabilir durumdadır. 

Projemiz, Turizm Bakanlığının uluslararası topluma #TogetherToday kampanyasından ilham 

alarak, ülkemizin uluslararası kültür ve turistik tanıtımı konusundaki güçlükleri çözmek için 

hazırlanmıştır. Sosyal medya platformlarında ürünümüzün yaptığı gibi doğru iletişim kurulması 

müşteri güvenini olumlu yönde etkilemektedir (Kim ve Lee, 2019; Jin ve Phua, 2014). Bu çok 

önemli bir unsurdur. Türkiye’nin en önemli döviz kaynaklarından olan turizm sektörü, ülkeye 

2019’da $34,52 milyar getirmişken, pandeminin etkisiyle bu gelir 2020’de $12,06 milyara 

düşmüştür (Statista, 2021). Bütün dünyayı saran sağlık sorunları ülkemizi de etkilemiştir ve 

turizm hacmi 2020’de yüzde 70 azalmıştır (Anadolu Ajansı, 2020). Aşılanma ve sınırların 

açılması süreci devam ederken, Türkiye’nin en kısa zamanda sosyal medya atılımları ile turizm 

tanıtımı yapması gerekmektedir. Türkiye’nin potansiyeli, 2018’de dünyanın en çok ziyaret için 

tercih edilen altıncı ülkesi olarak görüldüğü gibi (Invest in Turkey, 2019) bu durum uluslararası 

tanıtım ile ayrıca desteklenmelidir. Şekil 11’de gösterilen proje takvimize göre de ürünün tam 

zamanında yetişebileceği görülmektedir. Bir önceki bölümlerde örneklendirildiği gibi, 

yazılımımız halihazırda prototip olarak çalışmaktadır. 

 
Şekil 11. Takvim ve teknolojik hazırlık seviyeleri 
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Sonuç olarak, projemiz döviz ve prestij kazanımını desteklemek adına uluslararası piyasayı 

hedeflemektedir ve sektördeki acil iletişim ve tanıtım sorunlarını hedef almaktadır. Bu 

doğrultuda proje ile Twitter kullanan, harcanabilir geliri mevcut potansiyel turistlerin 

Türkiye’ye yönelik seyahatlerinin teşvik edilmesi beklenmektedir. Özellikle destinasyon 

pazarlamada Twitter ve benzeri sosyal medya platformlarının büyüme için fırsatlar sunması 

ürünümüzü acil ihtiyaçlara yüksek teknolojili bir çözüm haline getirmektedir. 

 

7. SWOT Analizi (5 Puan) 

 

S – Güçlü yönleri: Sistem başarılı bir şekilde çalışmakta ve insan değerlendirmeleriyle kaliteli 

sonuçlar vermektedir. Altyapı güçlüdür ve ölçeklendirerek büyütülmek üzere tasarlanmıştır. 

Projenin mal olarak yurt dışından getirilen ve yurt dışına para gitmesine neden olan hiçbir öğesi 

yoktur. Üründe ihracat potansiyeli olan ve yerli turizmi uluslararası piyasada tanıtabilmek için 

kolay, etkili ve teknolojik olarak elverişli bir yöntem izlenmektedir. 

W – Zayıf yönleri: Projeyi bir ürün olarak tanıtırken, kullanıcılara dikkatli sunulması 

gerekliliğidir. Kullanıcılara “yapay zekâ ile sosyal medyada İngilizce ve uluslararası tanıtım” 

değer önerisiyle gitmek, eğer uygunsuz bir şekilde yapılırsa kullanıcının alınmasına ve 

kullanıcının dil ve sosyal medya becerisi yetersizliği ile itham ediliyormuş algısına neden 

olabilir. Projeyi ürün olarak tanıtırken, kullanıcıya nazikçe, profesyonelce ve yapay zekânın 

değerleri dikkatlice anlatarak yaklaşılmalıdır. 

O – Fırsatlar: İnsanların manuel olarak hiçbir zaman yapamayacağı bir şekilde, Türkiye’yi ve 

Türk turizm sektörünü uluslararası piyasaya sosyal medya üzerinden otomatik, seri ve kusursuz 

İngilizce ile 7/24 tanıtabilme olanaklarıdır. Yüksek katma değerli teknoloji ürünü geliştirilmesi, 

bunun yerel piyasada büyümesi ve ihracat potansiyelinin olmasıdır. 

T – Tehditler: Ürünün modere edilmeden ve çıktılarına göz atmadan kullanılma ihtimalidir. 

Kendilerini ve bulundukları bölge ve ülkeyi yaratıcı şekilde tanıtmak isteyecek kuruluşların 

ürünümüzü kullanmaları elverişli olsa da her yapay zekânın cümleye yanlış olgu ekleme 

ihtimali vardır. Ürünün çıkardığı düzinelerce cümlelerin rastgele seçilmesinden ve sosyal 

medyaya otomatik paylaşılmasındansa, sürecin insan gözetiminde yapılması bu tehdidin 

hafifletilmesi için faydalı olacaktır. 

Bu sonuçlar dahilinde, ürünümüzün teknolojik kabiliyetinin ve uluslararası etkinliğinin önemli 

fırsatlar yarattığı anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, projeyi kullanacak kurumlardaki insanlara 

ürünü profesyonel ve kapsamlı şekilde açıklamak gerektiği görülmektedir. 
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