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1. Proje Ekibi/Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Tekirdağ Özel Bilgi Koleji Fen Lisesi 9.sınıf öğrencisi olan Siyami Mert ATAK’ın 2018 

yılında kendi başına kurduğu ve tek kişilik bir takımdır.Takım kodlama alanında 

Tübitak,Teknofest ve robotik yarışmalara katılmak için kurulmuştur.Takım Tübitak 2204B 

İstanbul Avrupa Bölge 1.olmuştur.2204A İstanbul Avrupa Bölge 2.olmuştur.Teknofeste 2019 

da yarışmacı olarak katılmıştır.Takımın en önemli özelliği çevresinde karşılaştığı sorunlara 

çözümler üretmektir. 

Proje fikrim yaz tatilini Alanya’da geçirdiğimiz otelde oluştu.Otel kaydımızı yaptırdığımızda 

bilgilerimizi sadece söylediler.Her zaman kayıtlı bilgilerimize ulaşamıyoruz.Kayıt 

bilgilerimizin doğruluğunu tam bilmiyoruz.Otel girişinde kaydımızı yaptırdıktan sonra bize 

kapı için manyetik kart verdiler.Kartı bulup kapıyı açmakta zorlanıyorduk.Odsadan her çıkışta 

kapıyı kapatmadan manyetik kartı kontrol ediyorduk.Tabiki unutmamak için.Odayı dışarıdan 

hiç müdahale edemiyorduk.Odaya girdikten sonra klima ,ışık, gibi özelliklerin ayarlarını 

yapabiliyorduk.Otelin yemek ve etkinlik zamanlarını tam takibini yapamıyorduk. En önemlisi 

yapılan hizmet hakkında geri bildirim dönüş yapılamıyordu.Tatile gelip konfor ve güvenliği 

tama anlamıyla kullanamıyorduk.Teknolojinin bu kadar geliştiği bir dönemde neden daha 

konforlu ve güvenli bir tatil yapmayalım diye düşünerek projemi geliştirdim. 

Ülkemiz her yıl yabancı turistler gelmektedir. Tablo:1 incelediğimizde hemen hemen her yıl 

30 milyondan fazla yabancı turist ülkemizi ziyaret etmektedir.[1]Buda bize turizm sektörünü 

çok önemli bir sektör olduğunu bize göstermektedir.Bu kadar turistin ağırlanması ve memnun 

kalmalarını sağlamak gerekir.Aksi taktirde gelen yabancı turist sayısı hızla azalir. 

 

Tablo:1 Türkiye’ye Gelen Yabancı Ziyaretçiler (2010-2019) 

Tabi ki gelen turistlerin en önemli istekleri konfor ve güvenliktir.Akıllı otel konusunda 

ülkemiz daha yeni adımlar atmaya başlamıştır.[2]Müşteri memnuniyeti ve turizmden 

rekabetten dolayı turizm ,teknolojiden doğrudan etkilenen bir sektör olarak ön plana 

çıkmaktadır.[3] Geliştirilen akıllı otel çerçevesinin, azalan personel, enerji ve stok 

maliyetlerinin yanı sıra artan gelirler, çalışan verimliliği, müşteri memnuniyeti ve sadakati 

gibi sağlayacağı faydalar sunulmuştur.[4]Bu da bize projenin ne kadar önemli olduğunu 

gösteriyor.Projemizdeki en önemli amaç akıllı otel uygulaması ile konfor ve güvenliği 
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sağlamaktır.Otellerdeki karmaşaların önene geçmektir.Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde 

tutabilmektir.Her yıl gelen turist sayısını arttırmaktır. 

Projemizi ilk olarak şöyle tasarladık:Mobil uygulama aracılığıyla tüm otel odalarına wifi ile 

bağlantı kurulmaktadır.Bağlantı kurarken arduino wifi modülü kullanılır.Otele yeni bir 

müşteri geldiğinde oda numarası ve Otelde kalacağı süreyi kapsayan bir QR kod müşteriye 

verilir.Müşteri QR kodu okutarak odası ile bağlantı kurar ve böylelikle istediği zaman cep 

telefon uygulamasından kapısını açıp kapatabilir,ışıklarını kontrol edebilir klima ile oda 

sıcaklığını kontrol edebilir.Bunun yanı sıra otelin yemek saatleri,temizlik servisi uygulamadan 

yönetilebilir.Anahtar taşıma sorunu anahtarı kaybetme odada unutma sorunu tamamen 

ortadan kalkar.Aynı zamanda Otelde kalacağım Süre bittiğinde uygulama otomatik olarak 

odadan okulunun bir atar yani süresi bittiğinde artık müşteri odayı kontrol edemez ve 

Eşyalarını alıp odayı terk etmek zorunda kalır\Böylelikle tüm otellerde büyük bir sorun haline 

gelen anahtar sorunu ve bunun gibi birçok sorun kolay bir şekilde çözülmüş olur istenen ve 

zamandan büyük miktarda tasarruf sağlanmış olur. 

Projemizin yazılım kısmına baktığımızda APP İnventor uygulamasını kullanarak yaptık.Bu 

yüzden Akıllı Otel Yönetim Sistemi uygulamayı akıllı telefonlarda rahatlıkla kullanabiliriz. 

Akıllı Otel Yönetim Sistemi akıllı telefon uygulaması ,Firebas veri tabanı ve WeMos D1-

ESP8200 ile sensörlerin bulunduğu donanım kısmı olmak üzere üç kısma ayrılır. 

Birinci kısım;Akıllı Otel Yönetim Sistemi Mobil uygulamamız.Uygulamamızı APP İnventor 

uygulamasını kullanarak yaptık.Uygulamamız ikona tıklandığında ana sayfa açılıyor. 

    Resim:1     Resim:2       Resim:3         Resim:4 

Ana sayfamız Resim:1 de görüldüğü gibi Müşteri Girişi ve Personel Girişi olmak üzere iki 

butonumuz bulunuyor.Müşteri geldiğinde Müşteri Giriş butonuna tıklar.Bu butonu tıklanınca 

Qr kod okuma sayfası olan Resim:2 sayfamız açılır.Burada otel personelinin oluşturduğu 

bilgiler ve uygulamamızı kullanmak için oda bilgilerimiz aktarılır.İşlem tamam dedikten 

sonra Resim:3 te gördüğümüz Oda Kontrolü ve Oda Bilgilerinin olduğu sayfamız 

açılıyor.Oda Kontrolüne tıkladığımızda Resim:4 te odayı kontrol edeceğimiz sayfamız 

açılıyor.Bu sayfamızda oda kapısını açıp kapatabiliyoruz yada kapının açık –kapalı olduğunu 

görebiliyoruz.Oda ışığının açıp kapatabiliyoruz yada ışığın açık –kapalı olduğunu 

görebiliyoruz. Oda klimasını açıp kapatabiliyoruz yada klimanın açık –kapalı olduğunu 



5 

 

görebiliyoruz. Oda gece lambasını açıp kapatabiliyoruz yada gece lambasını açık –kapalı 

olduğunu görebiliyoruz.Odanın sıcaklık takibini yapabiliyoruz.Odamızda herhangi bir yangın 

olayı olduğunda bizi uyaran Oda Yangın Durumu vardır. 

      

      Resim :5     Resim:6  Resim:7  Resim:8 

Oda Kontrol sayfamızda ayrıca Temizlik Çağrı butonumuz var.Bu butona bastığımızda 

Resim:5 açılarak odamızıa temizlik elemanı çağırabileceğiz.Yemek Saatleri Listesi butonuna 

tıkladığımızda Resim:6 da bulunan otele ayit yemek saatleri ve yemek isimleri çıkıyor.  

         

       Resim:9      Resim:10   Resim:11 

Öneri,Şikayet ve Puanlama butonuna bastığımızda Resim:8  sayfamız açılacak buradan 

Öneride bulunup,şikayetlerimizi dile getirip otel hizmetini puanlayarak geri dönüt 

alabileceğiz.Ana sayfa Resim:1 de Personel Girişi butonunu var.Bu butonu otel personeli 

kayıt yapmak için kullanacaktır. Personel Girişi butonunu tıkladığımızda Resim:9 da Kayıt 

Oluşturma sayfamız açılacaktır.Buradaki bilgileri girdikten sonra kaydı oluştur butonuna 

basıyoruz.Resim:10 da Qr kod  oluşuyor.Bu kodu müşteri uygulamadaki kod tarama aktif 

olunca okutuyor.Böylelikle Resim:11 deki bilgiler müşteri uygulamasına gelmiş oluyor. 

İkinci kısım ise otel odasında durumu kontrol etmemizi sağlayacak,bize veri aktaracak proje 

geliştirme kartı WeMos D1-ESP8200 ve sensörlerden oluşan kısımdır.Bu kısımda WeMos 

D1-ESP8200(Proje geliştirme kartı kodumu yükleyip sensörlerle bağlantı kuran 

kartımız),Ledler,(Oda ışığı ve gece lambası),Motor.(Klimayı Temsil etmektedir)Servo Motor 
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7(Kapının kitlenmesi açılması),DTH11 Sıcaklık Sensörü (odanın sıcaklık değeri) MQ 7 

Duman sensörü (Odada yangın bilgisi) bağlantıları kurmak için dirençler ve jumper kablolar 

kullanılacaktır. 

  

   Donanım Parçalar    Projemizin Prototip Görüntüsü 

   

Appinvertor Firebase Bağlantı         Appinvertor Firebase Kodları          Appinvertor Firebase Kodları      

   

    Firebase Kontrol   Firebase Kontrol Kodları          Firebase Bulut 

Üçüncü  kısım Firebase veri depolama platformudur. verilerimizi uzak bir sunucuda gerçek 

zamanlı olarak depolayabildiğimiz, bulut (Cloud) tabanlı bir platformdur.[5]Firebase biz 
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personel-müşteri –otel arasındaki iletişi sağlamak wifi üzerinden bağlanarak için 

kullandık.Firebase wifi sayesinde  internet olan her yerden odamızı kontrol etmemizi sağlıyor. 

Prototip olarak küçük bir otel odası tasarladık.Sensörlerimizi odanun gerekli yerlerine 

yerleştirdik.Sensörlerin WeMos D1 kartımıza bağlantılarını yaptık.Projemizi çalıştırarak 

denedik. 

 

2. Algoritma ve Tasarım  

 

Akıllı Otel Yönetim Sistemi Mobil Uygulaması akış şeması şöyledir. 

 

1.Aşama:Uygulamamızı başlatıyoruz.Karşımıza Personel Girişi ve Müşteri Girişi çıkıyor. 

2.Aşama:Personel Girişine tıklayarak müşteri bilgileri girişi yapılıyor.Kayıt oluşturuyoruz.Bu 

bölümü otel personeli kullanıyor. 

3.Aşama:Bilgi Girişinde sonra bilgileri  Qr kod oluşturuyoruz. 

4.Aşama:Qr kodu müşteri telefonun tarafından okutuluyor.Geri tuşu üst menüye dönüyoruz. 

5.Aşama: Müşteri Girişi tıklayınca Qr kod okutma sayfası açılıyor.İşlem tamamlanıyor. 

6.Aşama:Oda Kontrol Sistemi açılıyor.Buradan Oda Bilgileri ve Oda Kontrolü çıkıyor. 

7.Aşama:Oda Bilgileri kısmına tıklarımızda oda bilgileri açılıyor. 

8.Aşama:Oda bilgileri okunan Qr kod sayesinde buradan ulaşabiliriz. 

9.Aşama:Oda kontrol sayfasına tıkladığımızda oda kontrolünü sağlayan sayfamız açılıyor. 

10.Aşama:Oda kontrol sayfamızdan oda kapısı kitleyip açabiliyoruz.Oda ışığını ve gece 

lambası aç kapa yapabiliyoruz.Oda klimasını açıp kapabiliyoruz.Oda yngın durumuzu ve 

sıcaklığını kontrol edebiliyoruz.Temizlikçi çağırabiliyoruz.Yemek saatlerine kontrol 

edebiliyoruz.Etlikleri kontrol edebiliyoruz.Öneri şikayet ve puanlama yapabiliyoruz 
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                  Projemizin Prototip Görüntüsü 

 

 

 

Uygulamanın Yapım Aşaması 

 

3. Sistem Mimarisi  

 

Sistem mimarisi mobil uygulama ve otel odası olmak üzere iki kısımdan 

oluşmaktadır.Mobil uygulama Appİnventor ile tasarlanmıştır.Sistem Mimarisinin ikinci 

kısmını oluşturan otel odası donanımsal olarak Wemos D1 ile oluşturulmuş bir sistemden 

ibarettir.Bu iki kısımın birbirleriyle haberleşmesini sağlamak için firebase veri tabanı 

kullanılmıştır.Bu veritabanı sayesinde aynı internete bağlı olunmasa dahi dünyanın her 

yerinden veri alışverişi gerçekleşebilir. 

1)Uygulama: 
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Mobil Uygulamamız Personel girişi ve müşteri girişi olarak ikiyle ayrılmaktadır; Personel 

Girişine tıklandığında müşteriyi odaya kayıt etmek için bir takım bilgiler istemektedir.Bu 

bilgiler TextBox’a girilmelidir.Girilmesi gereken bilgiler şunlardır:Kalacağı Gün sayısı,Kişi 

sayısı,Oda numarası,Kişi T.C. no su,Kişi isim soy ismi ve konaklama işlemi için istenen ücret 

girilecektir.Bunlar Appİnventorde oluşturulan TextBox’a girildikten sonra tüm TextBoxlar 

için özel oluşturulan değişkenlere sırasıyla girilen veriler aktarılacaktır.Mesela Kalacağı gün 

sayısına uygulamada 4 girildiğinde;Uygulama arkaplanında 4 sayısı “gunsayisi” değişkenine 

atanır.Tüm textBoxlar bu şekilde değişkene atanıyor.Sonra ise bu değişkenlerin personelden 

müşteriye aktarılması için bu değerler firebase veri tabanına giriliyor.Orda da oluşturulan 

değişkenlerin karşısına veriler aktarılıyor.Bu yöntem ile tüm kayıt verileri Firebase ye 

aktarılmış oluyor.Sıra geldi müşterinin de bu veri tabanına bağlanarak buradaki verilere 

ulaşabilmesi ve odaya bağlanmış olmasıBu işlem de Qr kod ile gerçekleşiyor.Veri tabanı 

sitesinin linkini veren bir Qr Kod ile müşteri de uygulama dan giriş yaptığında aynı veri 

tabanına bağlantı sağlıyor.Aynı bilgilere ulaşıyor.Odayla bağlantı kurulmuş oluyor.Oda 

bilgilerine tıklandığında kayıt işlemi başlatılırken textbox a girilen,sonra appİnventor da 

değişkene atanan,sonrasında ise firebase de değişkene atanan ve Qr kod okutmayla bağlantı 

kurulan veri tabanından veriler okunarak ekrandaki labellerin karşısına yazdırılıyor.Oda 

kontrol panelinde de Oda kapısı on veya off olduğunda firebase ye duruma göre 1 veya 0 

değerleri aktarılıyor.Aktarılan değere göre de projenin donanım kısmında daha ayrıntılı 

değineceğimiz wemos d1 kartı bu değere ulaşarak 1 veya 0 değerine göre kapıyı kapatıyor. 

Led yakma Kapı kapama ve Klima işlemleri Bu şekilde 1 ve 0 mantığında uygulamanın 

wemos d1 e veri göndermesi.Wemos d1 in ise bu veriyi işleyerek harekete geçirmesi(örn.Ledi 

yakması.Klimayı kapatması vs.) ile çalışıyor.Gaz ve sıcaklık değerlerinde ise WemosD1 

veritabanına değer aktarıyor.Uygulama da bu değerleri firebase den alarak işliyor,yani 

değişkene yazdırıyor.Yani sıcaklık ve gaz verilerinde az önceki işlemin tam tersi 

gerçekleşerek DHT11 den ve MQ7 den gelen veri Firebase aracılığıyla uygulamaya 

aktarılıyor. Sonuç olarak Firebase ye WemosD1,Personel ve müşteri bağlantı kuruyor.  

Temizlik çağır,Yemek saatleri ve etkinlik listesinde ise butona tıklandığında O listeye (yemek 

listesi,Etkinlik listesine) köprü ile o listenin bulunduğu sayfa açılıyor.Uygulama kısmında 

Appİnventor Uygulamamıza ve FireBase veri tabanından bahsettik.Şimdi donanıma geçelim 

2)Donanımsal: 

Donanımsal olarak veritabanına bağlantı kurulması için ve tüm sensör ve modüllerin kontrol 

edilmesi için WemosD1 kartı kullanılıyor.Yangını denetlemek için Mq-7 gaz 

sensörü,Sıcaklığı kontrol etmek için ise DHT11 sıcaklık sensörü kullanılmıştır.Proje kodu 

Arduino İde den yazılmıştır.Firebase den alınan verilere göre yani değişkenin 1 veya 0 

olmasına göre role led ve klima çalışacaktır.DHT11 sıcaklık sensörünün ölçüm yapabilmesi 

için DHT11 kütüphanesi yüklendi.Yazılım aşamamız tamamlandıktan sonra kodların karta 

yüklenmesi için öncelikle kart yöneticisinden WemosD1 kartı eklenmiştir.Yazılım yazıldıktan 

sonra Arduino İde programında Kartlardan Wemos D1 seçilerek yazılım yükleniyor. 
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4. Hayata Geçirilebilirlik/Uygulanabilirlik  

Projemizin hayatta uygulanabilirliği: 

Müşteri otel e geldiğinde otel kaydı oluşturmak için uygulamayı yükler.Resepsiyon; 

uygulamanın personel bölümünden müşterinin taleplerine göre müşteriye bir kayıt 

oluşturur.Çıkan Qr kodu müşterinin okutması ile 2 dakika içinde kayıt oluşturulmuş 

olur.Zaten uygulama olduğu için anahtar bulmaya ve vermeye gerek kalmamıştır.Müşteri otel 

odasına gittiğinde klimayı ışıkları ve kapı kapatma işlemini yerinden dahi kalkmadan 

kolaylıkla yapar.Yemek saatlerine bakmasına gerek kalmaz.Uygulamanın yemek saatleri 

bölümünden kahvaltıya öğle yemeğine ve akşam yemeğine geç kalmadan ve telaş yapmadan 

tam saatinde yetişebilir.Etkinlik takvimine bakarak istediği her etkinliğe katılır ve otelin tüm 

sosyal faaliyetlerine katılım gerçekleştirebilir.İhtiyacı olduğunda temizlik hizmeti 

çağırabilir.Beğenmediği her şeyi puanlama imkanına sahiptir.Ayrıca otel içinde rahat bir 

şekilde anahtar taşımadan dolaşabilir.Yanında cep telefonu bulundurması 

yeterlidir.Projemizin hayatta uygulanabilirliği bu şekildedir.Hayatta uygulanabilirliğini 

sağlamak için kullandığımız bilimsel yöntem ve metodlar şu şekildedir:Uygulamamızı 

oluştururken Appİnventor kullandık.Appinventor arayüzümüz hem personel arayüzüne hemde 

müşteri arayüzüne sahip bir uygulama.Yani Hem müşterilerin odasını kontrol etmek için 

hemde personelin müşteriye kayıt oluşturması için kullanılabilir.Personel, müşterinin 

taleplerine göre bir kayıt oluşturuyor.Kayıt bilgileri değişkenler aracılığıyla firebase veri 

tabanına yazdırılıyor.Qr kod ile de müşteri o veritabanı ile ve odası ile bağlantı kuruyor.Bu 

aşamadan sonra yani Qr kodu okuttuktan sonra odaya bağlantı kurulmuş oluyor.Gerek oda 

bilgilerine bakabiliyor.Gerek odasını dilediğince kontrol ediyor.Odasını kontrol ederken(led 

,klima,kapı,sıcaklık) uygulama firebase ile haberleşme halinde oluyor.Uygulama da led in 

karşısındaki anahtar on veya off olduğunda 0 veya 1 verileri appİnventor içinde değişkene 

atanıyor.Değişkene atanan veriler firebase e yazdırılıyor.Bu veriler firebase den de Wemos d1 

e aktarılaral led den kapıya tüm işlemler wemosD1 üzerinde gerçekleşiyor.Uygulama-

Firebase ilişkisi bu şekilde gerçekleşiyor.Aynı zamanda yemek ve etkinlik çizelgesine bir 

tıkla ulaşarak yemek saatlerini ve etkinlik zamanlarını kolayca öğreniyor.Temizlik hizmeti 

çağırabiliyor ve beğenmediği unsurları otel puanlamasında otelin müdürüne 

ulaştırabiliyor.Odasını kontrol ederken wemos d1 kartı ile bağlantı kuruyor.Bu bağlantıyı 

sağlayan şey firebase veri tabanı.Uygulamada Oda kontrol kısmında led,klima vb. işlemler 

uygulamadan firebase ye aktarılıyor.Firebase den de daha önce yazılımı yapılan wemosD1 

kartına aktarılıyor ve uygulama da yapılan şey wemosD1 de harekete geçiyor.Sıcaklık ve gaz 

verileri aktarılırken de bunun tam tersi bir haberleşme gerçekleşiyor.Yani WemosD1 den 

uygulamaya DHT11 ile ölçülen sıcaklık verisi ve MQ-7 gaz sensörü ile gerçekleşen gaz verisi 

firebase aracılığı ile uygulamaya aktarılıyor.Öncelikle Ölçüm değerleri Arduino İde 

programında değişkene atanıyor.Bu değişkenler WemosD1 in esp8266 modülü sayesinde 

firebase ye yazdırılıyor.Yazdırılan veriler de firebase den uygulamaya gönderiliyor ve 

uygulama arayüzünde kullanıcıya sunuluyor.Böylelikle WemosD1 ile Firebase arasındaki 

dünyanın her yerinden haberleşme potansiyaline sahip olan iletişim bu şekilde sağlanıyor.İşte 

iletişim bu şekilde değişkenler aracılığıyla wemos-Firebase-Uygulama haberleşmesini 

sağlayarak gerçekleşiyor.Projenin çalışma prensibi de bu şekildedir. 
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5. Yenilikçilik/Özgünlük  

 

Akıllı Otel Yönetim Sistemi (AOYS) projemiz sorunları kendi gözlemlediğimiz ve 

bunlardan yola çıktığımız için özgün bir projedir.Projeyi geliştirirken Akıllı Otel Yönetim 

Sistemi uygulamamızı basit bir arayüze sahip olan  App İnvertor ile yaptık. Blok 

kodlama yöntemiyle uygulama geliştirmesine olanak sağlar. Özellikle yapboz gibi olan yapısı 

ve sürükle-bırak mekanizması sayesinde kolaylıkla uygulama yapılabilir.[6]WeMos D1-

ESP8200 proje kartı ve sensörlerden oluşan kısımla donanım kısmını yaptık.Donanım kısmı 

bize otel odası hakkın bilgi veriyor ve odayı uygulama sayesinde wifi ile bağlanmaktadır. 

Projemizin benzerleri yoktur. Daha önce piyasa da bu veya buna benzer akıllı otel 

bulunmaması.Akıllı Otel statüsünde otele Türkiye de pek rastlanmaması.Çünkü akıllı otel 

çalışmaları daha yeni gündeme gelmiştir.Ülkemizde ilk olarak 2018 bir otelde 

uygulanmıştır.[7]Bizim projemizin en önemli farkı ilk önce sorunların çözümü daha sonra 

konfor ve güvenlik olması zamandan tasaruf sağlayarak yapılması istenen şeylerin daha kolay 

olması diğer projelerden ayıran en önemli özelliklerdir.Benzer projeler ilk önce konfor 

üzerinde duruyor.Otellerin bu yeniliklerin maliyetleri yüksek olduğu için tercih etmedikleri 

yapılan çeşitli araştırmalarda görünüyor. 

Yaptığımız araştırmalara göre daha önce firebase veritabanı ile dünyanın her yerinden kontrol 

edilmesini sağlayan bir akıllı otel sistemi daha önce geliştirilmemiştir.Yaptığımız 

araştırmalarda akıllı otel projelerine rastlayamadık ancak yapılan akıllı ev projelerinde 

bulunan yenilikçi yanlarından esinlenerek ve bunlara bişeyler ekleyerek projemizin ana 

hatlarını oluşturduk.Yapılan akıllı ev projelerinde genellikle basit unsurlar kullanılmımştır(led 

yakma motor döndürme vs.) ancak bizim projemizde dht11 ile sıcaklık sensöründen veri 

aktarımı ve hatta gaz sensöründen veri aktarımı da gerçekleşmiştir.Aynı zamanda bu unsurlar 

tasarım ile süslenerek güçlendirilmiştir.Yemek saatleri çizelgesi ve etkinlik çizelgesi daha 

önce herhangi bir otel de uygulama üzerinde kullanılmamıştır.Yani bu çizelgeleri herkesin bir 

tıkla ulaşabileceği bir sistemin içine sokmak projemizin özgün yanlarıdır.Temizlik çağırma 

hizmetini uygulamamızdan tek bir buton ile saniyeler içinde gerçekleştirmek projemizin 

yenilikçi yanıdır.Otel puanlamak bazı mobil uygulamalarda mevcut olsa da, bizim puanlama 

sistemimizde 5 ile 0 arası puan vermemin yanı sıra eksiklerin de yazılması ve ankete benzer 

bir yöntem ile eksiklerin seçilmesi, puanlama kısmındaki projemizin yenilikçi yanlarından 

biridir.  
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6. Bir Soruna/İhtiyaca Çözüm Üretmesi  

Akıllı Otel Yönetim Sistemi (AOYS) projemiz otellerde karşılaşılan sorunlar çözümü , 

konforun ve güvenliğinin artması için yapılmış bir projedir.Otelde karşılaştığımız sorunları ve 

ihtiyaç duyulan çözümlerimiz şunlardır. 

-Otele kayıt yaptırdığımızdan kayıt bilgilerimizi uygulamamızda çok rahat görcbiliyoruz.  

-Bilgilerimiz Qr kod ile alındığı için bilgilerimiz güvenlidir.Herhangi bir güvenlik sorunu 

çıkarmaz 

-Odamızın ışıklarını istediğimiz heryerden kontrol edebileceğiz. 

-Oda sıcaklığını uygulamamızda görüneceği için klimayı açıp kapatabiliriz. 

-Yatağa yattığımızda uygulamadan ışığı kapatıp gece lambasını yakabiliriz.Ayağa 

kalkmamıza bile gerek kalmaz 

-Yangın ve duman sensörü olduğunda oda çıkacak bir yangında uygulamamız bize bilgi 

verecektir.Acil durumlarda daha güvenli bir ortam oluşacaktır. 

-Odamıza uygulama sayesinde temizlik hizmetçisi çağırabileceğiz. 

-Yemek saatlerini uygulamadan takibini yapabileceğiz.Böylece erken gitme yada geç kalma 

olmayacaktır. 

-Otel etkinliklerini uygulamamızdan takibini yapabileceğiz.Böylelikle oteldeki etkinlikleri 

kaçırmayacağız. 

-Otel hakkında öneri ve şikayetleri uygulama sayesinde çok rahatlıkla iletebiliriz. 

-Uygulamamız sayesinde kapıyı açıp kapatabileceğiz.Buda anahtar taşıma ,odada unutma 

veya bir yerde kaybetme gibi sorunu ortadan kaldırmış olacağız. 

-Herhangi bir şikayetimiz olduğunda yetkili kişinin numarasını bulmak aramak vs. yerine 

uygulamanın şikayet kısmından kolaylıkla işimizi halledebiliriz. 

 

Akıllı Otel Yönetim Sistemi (AOYS) projeme Aralık 2020 tarihinde Literatür taraması ile 

başladım.Ocak ayında proje raporu yazmaya başladım.Şubat ayında ilk önce mobil 

uygulamamı hazırladım sonra donanım hazırlayıp proje kartıma bağlantılarımı yapıp 

kodlarımı yazdım en sonunda Firebase ile bağlantısını yapıp projemi hazırladım.Mayıs ayı ile 

beraber prototif oluşturmaya başladım. 

 

 

İşin tanımı Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs  Haziran Temmuz Ağustos 

Literatür 

Taraması 
X X X X X X    

Proje Raporu 

Yazımı 
 X X X X X    

Derve 

Oluşturulması 
  X X X X X X X 

Yazılım 

Çalışması 
  X X X X X X X 

Prototif 

Oluşturulması 
     X X X X 
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7. SWOT Analizi  

GÜÇLÜ YÖNLERİ 

-Turizmin ekonomik olarak güçlü bir sektör olması 

-Ülkemizde çok sayıda otel olması 

-Turistlerin konfor ve güvenlik istemeleri 

 -Turist memnuniyeti gelecek turist sayısını 

arttırması 

-Özellikle çok odalı otellerde zamandan ve işten 

tasarruf sağlaması 

-Odada kalacak tüm bireyler uygulamayı 

kullanabilir. 

ZAYIF YÖNLERİ 

- Yabancı dil seçeneğinin olması 

-Belli bir maliyetinin olması 

-Verin çok olmasından dolayı donma riski 

olması 

 

 

 

 

FIRSATLARI 

-Uygulamaya yeni özellikler eklene bilir 

-Uygulamaya otel tanıtım bilgisi eklenebilir 

-Uygulamaya yol tarif bilgisi konabilir. 

-Uygulamaya üyelik oluşturma ve üye girişleri 

eklenebilir. 

-Sesli tanıtım eklenebilir. 

-Sesli asistan eklenebilinir. 

RİSKLERİ 

- İnternetin kesintiye uğraması 

-Müşterilerin akıllı telefonu olmaması 

 

 

 

Projemin iyileştirmesine yani geliştirmesi aşaması: 

- Akıllı Otel Yönetim Sistemi projeme otel tanıtım bilgisi veya videosu eklenebilinir. 

-Mobil uygulamama Sesli asistan eklenerek  daha rahat ve konforlu kullanım sağlanabilinir. 

-Otel yerleşme planı eklenebilinir. 

-Ürün ve hizmet fiyatları eklenebilir. 

-Acil durum butonu eklenebilinir. 
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