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İçindekiler 

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

1.a Proje Ekibi 

Proje ekibimiz, Tablo 1.a’da görülebileceği gibi, temel olarak 3 başlıktan oluşmaktadır: 

 

 

Tablo 1.a 

 

a) İdari yönetim kadrosu 

Zümre başkanı ve aynı zamanda fizik öğretmeni Seyit Deniz Han ve beden eğitimi öğretmeni 

Ufuk Başkut’tan oluşan idari yönetim kadromuz, okul içerisindeki planlama, organizasyon, 

yönetim ile iletişim, bütçe planlama, öğrencilerin organize edilmesi gibi görevleri 

üstlenmektedir. Seyit Deniz Han, daha önce öğrencileri ile birlikte pek çok başarılı projeyi 

hayata geçirip, Tübitak dahil olmak üzere, birçok yarışmaya katılıp dereceler kazanmıştır. 

Ufuk Başkut da benzeri şekilde, öğrencileri ile birlikte pek çok proje, etkinlik ve 

organizasyonda aktif görev alarak, çalıştığı kuruma büyük katkılar ve başarılar sağlamıştır. 

b) Teknik danışmanlık 

Okul kadrosu dışında danışmanlığı alınan, Mekatronik mühendisi Can Dizdaroğlu, proje 

kapsamında gerekli olan teknik bilgi, üretim ve eğitm desteğini öğrencilere sağlamaktadır. 

Görev Dağılımı 
Tablosu

İdari yönetim

Seyit Deniz Han

(Zümre başkanı -
Fizik öğretmeni)

Ufuk Başkut

(Beden eğitimi 
öğretmeni)

Teknik 
danışmanlık

Can Dizdaroğlu

(Mekatronik 
Mühendisi)

Öğrenci(proje) 
ekibi

Mustafa Atakoğlu

Nisanur Yalvaç

Parmida Salur

Pınar Gökçe Teker

Barkın Efe Koca

Ata Berker Özer

Delfin Gül Kaska

Çağatay Korkmaz
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Kendisinin birçok üniversite ve devlet kurumu yarışmalarında, farklı ar-ge projeleri ile 

dereceleri bulunmaktadır. 

c) Öğrenci (proje) ekibi: 

Proje çalışmasında Bilim, Fen, Teknoloji ve STEM Kulübü öğrencilerimiz Mustafa 

Atakoğlu, Nisanur Yalvaç, Parmida Salur, Pınar Gökçe Teker, Barkın Efe Koca, Delfin Gül 

Kaska, Ata Berker Özer, Çağatay Korkmaz yer almıştır. Öğrencilerimiz güncel bilim 

haberlerini ilgiyle takip eden, meraklı, sorgulayıcı, araştırmacı kişilikte öğrencilerdir ve 

çeşitli alanlarda çeşitli proje yarışmalarında yer almışlardır. 

 

1.b Proje Özeti 

Projemiz, pandemi koşullarında turizm bölgelerinde güvenli hizmet almak isteyen, ancak endişe 

duyan her yaş grubunda yerli ve yabancı turistler için, her türlü otel hizmetini ( restaurant ve havuz 

gibi toplu alan yoğunluk durumu görüntüleme, çocukların ebeveyn kontrolü, oda temizlik kontrolü, 

otel içi iletişim vb.) en güvenli ve sağlıklı şekilde tedarik etmeyi uygun altyapılar ile sağlamayı 

amaçlayan bir sistemdir. 

 

 

2. Algoritma ve Tasarım (15 Puan) 

2.a Algoritamalar 

 

Projenin altyapısında kullanılacak algoritmalar, üç ana başlıkta toplanmaktadır: 

 

2.a.a Donanım yazılımı 

 

Otel müşterilerinin konum ve diğer bilgilerinin takibini yapabilmek için, topluluk halinde 

bulunulan ortamlardaki RFID okuyucular, IOT mantığında canlı olarak internet ortamına 

anlık bilgi aktarımı sağlayacaktır. İçerisinde ESP8266 yongası olan donanımların içinde 

yüklü olan Java tabanlı yazılım, donanımlar için kullanılan en kapsamlı, sade ve modern 

yazılım dilidir. IOT için kullanılacak ESP8266 yongası ise, günümüzde en yaygın olan, 

maliyeti düşük ve işlevsel üründür. Müşterilerin RFID bilekliklerini okuyucuya okutmasıyla 

birlikte, arkaplanda kişi bilgileri veritabanına RestAPI üzerinden POST isteği ile 

gönderilmektedir. Yoğun bilgi işleme anlarında performanslı çaşılması sebebiyle, Linux 

işletim sistemli server içerisinde PHP ile yazılmış RestAPI’ler kullanılmaktadır. 

 

2.a.b Mobil yazılım 

 

Modern mobil cihazların tümüne çıktı verebilmesi, ve aynı zamanda gelecekte projeye 

“oyunlaştırılma” imkanı sağlayacağı için, mobil yazılım üretiminde C# diliyle birlikte Unity 

oyun motoru kullanılmaktadır. Mobil yazılımda ilgili turizm ihtiyaçları karşılanacaktır. 

 

2.a.c Veritabanı yazılımı 
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Server üzerinde çalışan PHP tabanlı yazılım ile, donanımlardan gelen kullanıcı bilgileri, 

MySQL veritabanına kayıt edilip, aynı zamanda mobil uygulamadan talep edilen bilgiler 

veritabanından kullanıcılara aktarılmaktadır. MySQL ve PHP altyapıları, “Büyük Veri” 

yönetimini en verimli ve hızlı sağlayan altyapılardan birkaçıdır. 

 

2.b Tasarımlar 

 

Projemizin, Teknofest’te demo edilebilir olarak deneyimletilmesi amacıyla üretilen otel maketi 

Şekil 2.b.a da görülebilir. 

 

 
Şekil 2.b.a 

 

Proje donanımlarından olan RFID okuyucu modülü ve güç kablosunun görüntüsü Şekil 2.b.b’deki 

gibidir. 

 

 
Şekil 2.b.b 

 

Mobil aplikasyon arayüz ekranlarından biri olan otel restoranı yoğunluk haritası görüntüsü Şekil 

2.b.c’deki gibidir. 
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Şekil 2.b.c 

 

3. Sistem Mimarisi (15 Puan) 

{Sistem genel yazılım ve donanım bileşenleri ile beraber bileşenlerinin ve akışının anlatılması. 

Projenin gerçek hayata geçirilmesinde ihtiyaç duyulacak, yazılım ve donanım ihtiyaçlarının detaylı 

olarak anlatılması. Sistem bileşenlerinin birbirleriyle olan ilişkilerinin tanımlanması.} 

Sistem mimarimiz; donanım çözümü, mobil aplikasyon çözümü ve server çözümü olmak üzere, 

internet üzerinden birbiri ile haberleşen 3 ana başlık altında kurgulanmıştır. 

 

Şekil 3.a 

Projeye öncelikle MySQL veritabana oluşturulması ve PHP ile iletişime geçirilmesi ile 

başlanacaktır. Ardından donanımın üretilmesi, kodlanması ve veritabanı ile iletişime geçmesi 

süreçleri ile devam edilecektir. Son olarak proje, Unity’de C# dili kullanılarak mobil aplikasyon 

geliştirme süreci ile son bulacaktır. 
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4. Hayata Geçirilebilirlik/Uygulanabilirlik (20 Puan) 

 

Projemiz, temelinde IOT (nesnelerin interneti) mantığını baz alarak çalıştığından dolayı, hem 

üretim, hem altyapı hem de bütçesel anlamda oldukça erişilebilir bir yapıdadır. Basit anlamda 

açıklamak gerekirse, bilinen teknolojilerin, faydalı başka bir amaç için fikir olarak biraraya 

getirilmiş olması ile, kolayca her yere entegre edilebilir.  

 

Projede kullandığımız donanımlar (örneğin ölçüm yapılması istenen her noktaya konmuş RFID 

okuyucular), kablolu veya kablosuz internet altyapısı üzerinden, şebeke elektrik hattında bağlanır 

bağlanmaz, server’ımıza canlı olarak bilgi aktarmaya başlamaktadır. Maliyet olarak ise oldukça 

düşük fiyata üretilebilen ve ülkemizde tedarik edilebilen donanımlardır. Fiziksel boyutlarının küçük 

oluşu ise, projenin estetik olarak ön plana çıkmasını kolaylaştırmaktadır. 

 

Bahsi geçen bu donanımlar ile, server üzerinden haberleşen mobil aplikasyonumuz ise, dünya 

genelinde neredeyse herkeste bulunan akıllı telefonlar üzerinde çalıştığından dolayı, bireysel veya 

kurumsal olarak, kimseye ek bir maliyete sebep olmamaktadır. 

 

Öğrenci ekibimiz tarafından, yerli ve milli olarak geliştirdiğimiz yazılımlarımızda kullandığımız 

veri tasarrufu algoritmaları ile, donanım ve mobil cihazlar arasındaki veri trafiği minimumda 

olduğundan dolayı, server maliyetlerimiz de yine aynı şekilde oldukça uygulanabilir hale gelmiştir. 

 

Projemiz, çalışan bir demo olarak hayata geçmiş olup, öğrencilerimiz ve danışmanlarımız tarafından 

sürekli geliştirilerek ticarileştirmeye uygun bir ürün haline getirilmektedir. Çalışmalar 

tamamlandığında, uygulanabilirlik konusunda da herhangi bir problemi olmayan projemiz, 

okulumuz ve sizlerinde destekleriyle, öğrencilerimizin gelecekte ticari olarak yürütebilecekleri 

büyük bir proje haline gelmiş olacaktır.  

 

 

 

5. Yenilikçilik/Özgünlük (15 Puan) 

Çalışmalarda, kodlarda, tasarımda yenilikçi bir yön varsa belirtilmesi. Takımlar bu alanda kendi 

çalışmalarını nasıl bir yöntemle hazırladığını, benzer çalışmalardan hangi yönleri ile ayrıldığını 

belirtmesi istenmektedir.} 

 

Projemiz, turizmdeki pandemi ihtiyaçlarını karşılamak için, otelcilikteki akıllı otomasyon 

sistemlerine ek olarak, kullanılan donanım ve yazılımların yurt dışı tabanlı sistemler olmasının 

gerçeği dışında, fikrin, algoritmanın ve uygulama basamaklarının tamamen yerli ve milli olmasıyla, 

ilk defa Teknofest yarışması için hazırlanmıştır. 

 

Pandemi koşullarında, yeni doğan ve oldukça önem kazanan bazı ihtiyaçları karşılayan projemiz, 

oldukça yeni, yenilikçi ve özgün bir projedir. Turizm bölgelerinde güvenli hizmet almak isteyen, 

ancak endişe duyan her yaş grubunda yerli ve yabancı turistler için, her türlü otel hizmetini ( 

restaurant ve havuz gibi toplu alan yoğunluk durumu görüntüleme, çocukların ebeveyn kontrolü, 

oda temizlik kontrolü, otel içi iletişim vb.) en güvenli ve sağlıklı şekilde tedarik etmeyi uygun 
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altyapılar ile sağlamayı amaçlayan sistemimiz, pandemi süreci öncesinde pek önemsenmeyen ancak 

sonradan önemi farkedilen bu ihtiyaçların tamamını karşılayarak, yenilikçiliğini kanıtlamaktadır. 

Görece yeni sayılabilecek bu pandemi sürecinde, benzer amaç taşıyan benzeri bir projeye halen 

rastlamamamız ise, projenin özgünlüğü kanıtlamaktadır. 

 

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

Projemiz, kültür ve turizm sektöründe yerli/yabancı turistlerin güvenli, konforlu ve sağlıklı hizmet 

alımı yapmalarını sağlayarak, kişilerin taleplerinin dijital takibi ile güvenli konaklamalarını daha 

pratik ve güvenli gerçekleştirmesini amaçlayan, mobil yazılımla kişilerin kimlik işlemleri, toplu 

alanların yoğunluk takibi, temaslı kişi tespitleri, çocuk takibi, otel hizmetleri talebi gibi ihtiyaçlar 

karşılanmasını planlayan, mevcut donanımsal ve yazılımsal altyapıların yerli, özgün ve yenilikçi 

fikirlerimiz ile günlük hayata uygulanabildiği bir projedir. Proje hazırlık takvimimize göre öncelikle 

planlama ve altyapı eğitimleri ile başlayarak veritabanı altyapı çalışmalarını tamamlayıp donanım 

üretimi ve testleri yapıldı. Daha sonra da mobil uygulama üretimi ve testleri yapılarak proje 

hedeflerine ulaşıldı. 

 

7. SWOT Analizi (5 Puan) 

Güçlü Yönler  
 

 Türkiye turizm sektörünün teknolojik gelişmeleri benimsemesi ve hızlı uyumu, 

 Fiber İnternet ve LTE altyapısının yaygınlaştırılması ile beraber hızlı İnternete ulaşan 

vatandaş / turist sayısının ülkemizde artmış olması, 

 Pandemi nedeniyle oluşabilecek olan bulaş riskinin minimize edilmesi, 

 Güvenli, keyifli ve teknolojik tatilin mümkün hale getirilmesi. 

 

Zayıf Yönler 

 
 Turizm sektörünün teknoloji alt ve üstyapısının yetersizliği, 

 Turizm sektöründe vasıf ve teknik bilgi gerektiren işlerin artmasından dolayı turizm teknik 

elemanlarını yetiştirmeye yönelik herhangi bir çalışma yapılmaması,  

 Akıllı turizm uygulamalarına yönelik yeterli tanıtımın yapılmaması. 

 

Fırsatlar 

 
 Turizm sektörünün teknoloji temelli hizmetler geliştirme potansiyeli, 

 Türkiye turizm sektörünün hizmet verebileceği yeni pazarlar yaratma potansiyeli, 

 Müşterilerin tatilleri boyunca daha az harcayarak daha fazla deneyim yaşamak istemeleri, 

 Pandemi nedeniyle oluşabilecek soru işaretlerinin giderilmesine katkı sağlaması. 

 

Tehditler 

 Turizm endüstrisinin faaliyet gösterdiği piyasanın kırılganlığı,  
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 Yabancı girişimcilerin teknolojik gelişmelere yerli yatırımcılardan daha önce uyum 

sağlamaları, 

 Küçük ve orta boy turizm işletmelerinin, turizm personellerinin, yerel politika 

belirleyicilerinin ve turizm sektör topluluklarının güvenli ve akıllı turizm gereksinimlerinin 

farkında olamamaları, 

 Yerli / yabancı turistlerin akıllı otel uygulamalarını deneyimlemekten çekinmeleri.  

Bu analiz eşliğinde projemizin Türkiye’de turizm endüstrisinin yaşadığı sorunları akıllıca çözerek, 

rekabet üstünlüğü sağlayarak, mevcut rekabet avantajını kaybetmemek için çağa uyum sağlanıp 

‘akıllı turizm’ sistemi kurmak için gerekli olan unsurların teknoloji, büyük veri, algoritmalar, yapay 

zekâ, insansı robotlar gibi teknolojilerin odağında olduğu söylenebilir.  

Analizde elde edilen zayıf yönlerin ve tehditlerin bertaraf edilmesi adına turizm endüstrisinde yeni 

nesil teknolojilere yatırım yapan işletmelere ve bağımsız girişimcilere destek verilerek önleri 

açılmalı, turizm endüstrisi için tasarlanan akıllı sistem projelerinde aktif olarak kullanılabilir yeni 

nesil teknolojiler temelli uygulamaların geliştirilmesi sağlanmalı, turizm meslek liselerinde 

teknolojik entegre sistemleri tanıyan, uygulamasını bilen turizm teknik elemanları yetiştirilmesi 

amacıyla alanlar açılmalıdır. 
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