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1. Proje Ekibi/Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Teknofest kapsamında geliştirdiğimiz proje için ilk olarak geliştirici ekibimizden bahsetmek 

isteriz. Ekibimiz iki Yazılım Mühendisliği öğrencisinden ve bir mentordan oluşmaktadır. Ekibin 

iki üyesi şu anda üzerine çalışılan konular ile ilgili irili ufaklı çalışmalar yapmış olup ancak şu 

anda geliştirilen birçok şeyi bu süreçte öğrenmiş ve perçinlemiştir. Ekip içi takım 

organizasyonunda ise temel her görevde ve dağılımda her iki grup üyesi konuya beraber 

yoğunlaşmakta ve sorunların üstesinden beraber gelmektedir. Gelinen bu noktada şu ana kadar eş 

zamanlı olarak farklı konularla beraber çalışılmış hatta pandemi kısıtlamaları sürecinde birçok 

sorun ve geliştirme video konferans yöntemiyle beraberce yapılmış ilerlemeler gerçekleştirilmiştir. 

Mentor ile takımın bağlantısına gelinince proje kapsamında yapılacak işleri iş paketlerine 

bölünmüştür.(Agile-Kanban), bu paketlerden yapay zeka paketinde mentordan destek taleplerinde 

bulunulmuştur. Mentorumuzda bize tavsiyelerde bulunarak gerekli araştırma ve geliştirme 

konularını ekibimize iletmiştir ve iletmeye devam etmektedir. Yapılan görevlerin ve işlerin 

sırasına gelindiğinde Kanban sistemini takip ederek genel çizelgemizi bu metodolojiye göre 

uygulamaktayız. Bunun sebebi böyle kapsamlı projelerin belli bir düzen içerisinde sistematik 

şekilde devam edip kontrol edilmesi gerekmektedir. Projemizin en kapsamlı modülü olan yapay 

zeka modelimizin geliştirme süreci front-end sürecinin sonlarına kadar sürecektir. 

Proje fikri konusuna değinmek gerekirse, projemiz öncelik olarak turistlere yönelik olmakla 

beraber İstanbul’da bulunan ve turistik mekanlar hakkında bilgi talep eden herkes tarafından 

rahatlıkla kullanılabilecektir. Projenin ana fikri ve yapılma amacı bir fotoğraf tanımlama işlemi ile 

taratılan turistik yapı hakkında bilgi sahibi olunmasıdır. Bunun yapılma amacı ise kısa vadede 

ülkemizde bulunan turistlerimize gölgede kalmış tarihi yapılarımız hakkında bilgi sağlamak ve bu 

yapıları da ünlü tarihi yapılarımız yanında yer edindirmektir. Herkes tarafından bilinir ki bugün 

ülkemize ziyarette bulunan turistlerin İstanbul’da ilk rotaları Ayasofya, Topkapı Sarayı, Kız Kulesi 

gibi tarihi yapılardır. Bu noktalara yapılan ziyaretlerin aldığı zamandan dolayı diğer yapılarımız 

gölgede kalmaktadır, uygulamamızın amacı tam burada devreye girmektedir. Kullanıcı kısıtlı 

zamanda gezemediği tarihi yapıların resmini uygulamamıza tanıtarak onun hakkında fazlaca bilgi 

edinebilir, bu yapıyı gezme planına katabilir ve yapının konumunda görülmesi gereken diğer 

yapıları da ziyaret edebilir. Böylelikle özellikle yabancı kullanıcılar tarihimiz hakkında daha fazla 

bilgiye sahip olabilir, biz de kültürümüzün gölgede kalmış mimarilerine hak ettiği değeri 

verebiliriz. 

Şu ana kadar yapılan teknolojik dokunuşlar ve bundan sonrası için hazırlığımızdan bahsetmek 

istiyoruz. Projenin fikrinden de anlaşılacağı üzere proje çok büyük datalar ve bilgiler istemektedir. 

Turistik yapıların oluşturacağımız yapay zeka modelindeki data mining aşaması için resimlerin 

elde edilmesini hem kendimiz bizzat turistik yapıları ziyarete ederek hem de internetten çeşitli 

datalar toplayarak resim datalarını sağladık. Yarışma aşamasında 10-15 müze için hazırlık 

yapmayı planlıyoruz. Bundan fazlasını eğitebilmemiz için daha güçlü donanımlar sağlamamız 

gerekmekte ve şu anda sahip olduğumuz bilgisayarların bellek ve GPU gücü kısıtlı olduğu için 10-

15 yapı için model ve algoritma daha etkin bir şekilde geliştirebiliyoruz. Ayrıca modelin 

eğitiminde Tensorflow, CNN gibi teknolojiler takip ediyoruz. Mobil uygulama kısmında ise 

backend tasarımı ve uygulaması tamamen tarafımızca bitmiştir. Backend tasarımı dağıtık mimari 

yaparak sürdürülebilir olmasını sağladık. Mobil ön yüzü için ise Google Flutter kullanıyoruz. Proje 

kapsamında tamamen modern teknolojiler kullanarak projenin sonrasında da devam etmesini 

hedefliyoruz. Ön tasarım raporunda da bahsettiğimiz üzere Agile-Kanban uyguluyoruz. İki kişi 
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olarak mümkün olduğunca sistemli ve bitirme odaklı çalışıyoruz. Buna bağımlı olarak güncel 

çalışma takvimimizi sizinle paylaşmak isteriz. 

Model için veri toplanması ve artırılması 20 Ocak – 1 Mart 2021 

Derin Öğrenme Modeli Tasarımı 1 Şubat – 1 Eylül 2021 

Veri tabanı Tasarımı 1 Mart – 20 Mart 2021 

Backend Tasarımı ve Kodlanması 1 Nisan – 10 Mayıs 2021 

Front-end için API geliştirme 10 Mayıs – 15 Mayıs 2021 

Front-end Tasarımı  1 Haziran – 10 Eylül 2021 

 

2. Algoritma ve Tasarım 

Projemizde her bölüm ayrı ayrı olarak tasarlanmıştır, bundan dolayı kullanılan teknikler ve 

algoritmalar ayrı ayrı olarak yer almaktadır. Bunlardan sıra sıra bahsetmek gerekirse; projemizin 

backend tarafında birçok farklı algoritma kullanılmış ve entegesi sağlanmıştır. Bunların en başında 

kullandığımız AOP yapısının bize sunduğu aspect yapıları gelmektedir. Aspect yapılarımız 

projemizin Core(çekirdek) yapısında bulunmaktadır. Ve bu kısımdan projemizdeki metodlara etki 

etmektedir. Bu aspectler transactional aspect, performance aspect, cache aspect, validation aspect 

gibi yapılardır. Bu aspectler data annotation yapısını kullanarak metodun gövdesine müdahelede 

bulunmadan etki eder ve korumaya alır. Aspect yapısının yanı sıra kurduğumuz sistem tamamen 

güvenlik üzerine dayanmaktadır. Kullandığımız yapıda kullanıcıdan register işleminde aldığımız 

şifreleri hashlemeden önce salting işlemi yaparak daha da güvenli hale getirip SHA512 ile 

şifreliyoruz. Backend tarafında güvenlik açısından sistemde oluşabilecek hatalar sonucunda 3. tarafa 

bilgi verilmemesi ve sistem bilgilerinin gizli kalması için ‘middleware’ kullanılmıştır. Projenin şu 

anlık hedefinde yetkilendirme sistemi yoktur ancak şu anki altyapımızda bu algoritma mevcuttur 

ileri aşamalarda kullanılması hedeflenmektedir. Bu yapıya göre 3. Kullanıcı gerekli yetkilere sahip 

olmadığı sürece o işlemi yapamamaktadır. Güvenlik açısından bir diğer kurduğumuz yapı ise 

tokenization yapısıdır. 3. Kullanıcı sisteme login/register olduğunda sistemimiz ona bir token 

oluşturmaktadır. Eğer 3. Kullanıcı bu tokene sahip değilse sistem içerisinde işlemlere devam 

edememektedir. Güvenlik tedbirlerinin yanı sıra sistemimizde bir memory cache bulunmaktadır, bu 

sistem ile kullanıcının veritabanımıza sürekli olarak istek atması engellenmekte ve sistemin 

performansını büyük oranda iyileştirmektedir. Sistem performansı için bir diğer oluşturulan yapı ise 

‘dependcy resolvers’tır. Bu yapı sayesinde sistemin ayağa kalkması ile birçok bağımlılık oluşmuş, 

hafıza açısından önemli ölçüde iyileştirme olmuştur. 

Projenin derin öğrenme kısmı ise ekibimiz tarafından birden fazla oluşturulan uygulama ve 

algoritmalar ile beslenmektedir. Bunlardan bahsetmek gerekirse model eğitimi esnasında bellek ve 

GPU kullanımı daha verimli kullanmak ve daha büyük verisetleri deneyimleyip, test etmek için 

ekibimiz kendi ‘generator’ fonksiyonunu yazmıştır. Bu fonksiyon ile büyük verisetlerinin eğitimi 

kolaylaşmıştır.(Şekil 6’da belirtlişmiştir.) İkinci olarak, derin öğrenme açısından modelin 

test/train/validation ayrımı hayati önem taşımakta ve bu kısmın verimlilik açısından hatasız 
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yapılması gerekmektedir. Oluşturulacak modelin birden çok eğitim ile gerçekçi sonuçların alınması 

için K-Fold algoritmasını kullanarak cross-validation yapılmıştır. Bu sonuçlara göre en verimli 

ayrım gerçekleştirilmiş ve model eğitimine öyle devam edilmiştir. Bir diğer algoritma ise 

GridSearchCV’dir. Bu algoritma ile modelimizin eğitimi için en verimli hiperparametrelerin 

seçilmesi hedeflenmiştir. Derin öğrenmede hiperparametre seçimleri genel olarak denenerek 

bulunmaktadır. Ancak ekibimiz daha büyük modeller eğitmeyi hedeflediğinden seçilen 

parametrelerin hatasız olması gerekmektedir. Bundan sebep ekibimiz GridSearchCV kullanarak en 

verimli parametreleri bulmayı hedeflemiştir. Kullanıcı tarafından gönderilen fotoğrafın yapılacak 

prediction işleminde doğruluk oranını daha yüksek oranlara çıkarmak için gelen fotoğrafı öncelikle 

histogram equalization işlemi yapılıp daha sonrasında belirli data augmentation işlemi yapılması 

hedeflenmektedir. Bu işlem sonucunda tek bir model değil, server gücüne bağlı olarak birden çok 

farklı eğitilmiş modele bu fotoğraflar verilerek prediction işlemleri yapılacak ve kullanıcıya 

optimum süre (bu genel akış en fazla 2 saniye olarak düşünülmüştür.) içerisinde geri dönüş 

sağlanacaktır.  

 

 
Şekil 1 Model-Prediction Akışı 

 

 Projenin front-end tarafından kullanılan yapılardan bahsetmek gerekirse, projenin front-end 

tasarımında şu ana kadar backend’ten gelen API’lar karşılandı ve gerekli state yapısı kurulmuş ve 

geliştirilmeye devam etmektedir. Bu state yapısı kullanılırken Flutter’ın yoğunlukla kullanılan 

provider yapısı yerine entegresi daha kolay ve esnek olan ‘GetX controller’ kullanılmıştır. 

 

3. Sistem Mimarisi 

Projemiz genel olarak fiziksel donanım gereksinimi minimum olan bir projedir. Kullanılan 

donanımlarda proje gibi sanal ortamlardan beslenmektedir. İlk olarak bahsetmek gerekirse sistem 

üzerinde yer alan resimler bir bulut sisteme kaydedilmekte ve orada saklanmaktadır. Şu ana kadar 

ücretsiz sürüm kullanılmakta ve sınırlı resim ile geliştirme sağlanmaktadır. Uygulama ilerlediği 

takdirde kullanılacak resimlerin sayısı fazla olacak, ve akabinde hizmetini kullandığımız firma 

bizden ücret talebinde bulunacaktır. (Cloudinary). Bulut sistemi ihtiyacına ek olarak sistemimizin 



6 

 

 

backend, veritabanı ve derin öğrenme modelimizin API akışı bir bulut sisteminin üzerinde 

yayınlanması gerekmektedir. Bundan dolayı sistemimiz faaliyete geçtiğinde Amazon Cloud 

sistemleri gibi bir bulut sistemi kullanılmalı ve bu bahsettiğim sistem bileşenleri instancelar üzerinde 

sürekli olarak yayın yapması gerekmektedir. Modelin geliştirme esnasında donanım ihtiyacı vardır. 

Derin öğrenme modelleri boyutları büyük olduğundan fazla bellek kapasitesi ve GPU isterler. Bu 

sebepten dolayı model gelişimlerini local bilgisayarımızdansa  şu anda geliştirmeleri Google Colab 

ile sürdürmekteyiz. Şu ana kadar Google Colab’in ücretsiz sürümüyle devam etmekteyiz ancak daha 

büyük modeller için Google Colab’ın daha fazla bellek ve GPU sağlanan planlarına geçiş yapmamız 

gerekmektedir. Son olarak bahsetmek gerekirse derin öğrenme modelimizi geliştirirken kullanılacak 

saf data ihtiyacımız ortaya çıkmaktadır. Şu anda pilot olarak geliştirdiğimiz turistik yapılar için 

elimizdeki datalar kısıtlı olup, bunlardan bazıları clean data özelliği taşıyamamaktadır. Bu sebepten 

dolayı yeni data augmentation teknikleri denenmiş ve dataları daha verimli formatlara dönüştürmeye 

çalışılmıştır. Bu konu hakkında kaliteli resim dataları sunan hizmetler vardır ancak maliyetleri çok 

yüksektir, modelimizin daha verimli olması için bu tarz kaliteli resim datalarına ihtiyacımız 

olmaktadır. 

 
Şekil 2 N-Katmanlı Mimari Sistemi 

Şekil 2’de görülen N-Katmanlı sistemimiz kurulan sistemin tüm akışını içermektedir. Front-

end kısmında kullanıcıdan gelen istekler iki şekilde karşılanmaktadır; bazı realtime işlemlerin 

Firebase’den gelen cevaplarla , geri kalan büyük oranda işlemlerin Web-API vasıtası ile etkileşimde 

olup asıl sistemimiz olan backend’ten cevaplanmaktadır. Front-end’ten backende gelen istekler ilk 

olarak WebAPI katmanında karşılanmaktadır, bu katmanda alınan istekler Business katmanıyla 

haberleşmektedir. Business katmanında metodlarla beraber çalışan aspect yapıların, yetkilendirme 

ve iş kurallarının süzgecinden geçmekte ve response’un olumlu olması halinde DataAccess 

katmanıza isteği iletmektedir. DataAccess katmanımız SQL ile veri alışverişi yapan katmanımızdır, 
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buraya gelen istek ile front-end’ten gelen veri veritabanımıza kaydedilmekte veya kullanıcının 

isteğine göre veri alınan kısımdır. Bu işlem sonucu tekrar Business katmanına geri gelip, burada 

sonuca göre kendi standart yapımızla bir response mesaj oluşturulup WebAPI katmanına ve bu 

katmandan da  front-end tarafına response gönderilir. Bu akışta WebAPI’a gelen istekler DataAccess 

katmanından dönen cevaplar Entites katmanızda yer alan sınıflarımıza göre şekil alır. Akışımızda 

yer alan Core katmanımız evrensel kodlar bulundurup her sistemle sistematik olarak 

çalışabilmektedir. Bu akışta bahsettiğimiz aspect yapılar, yetkilendirme, token araçları, middleware 

gibi birçok araç bu katmanda yer almakta ve bu katmandan yönetilmektedir. Kullanıcıdan gelen 

tarihi mekan fotoğrafı olduğu durumda WebAPI aracılığı ile Business katmanımıza gelip, bahsedilen 

süzgeçlerden geçirilip, modelimizin çalıştığı bir diğer API ile haberleşmeye geçilmektedir. Bu 

Model API’mızda gönderilen fotoğraf oluşturulan birden çok model ve prediction işlemi yapılıp bir 

response oluşturulur. Bu response sonucu Business katmanımızda şekillenip, tekrar WebAPI 

aracılığı ile front-end’e gönderilir. 

 

 

4. Hayata Geçirilebilirlik/Uygulanabilirlik 

 Yapılan her projenin hayata geçirilmesi ve uygulanması önemlidir. Projemiz özelinde 

sürecin en başında proje hayata geçirilebilir mi?, verilecek emeğin karşılığı olur mu? gibi soruların 

cevabını bulabilmek için proje özelinde detaylı bir fizibilite çalışması yapılmıştır. Bu çalışma 

kapsamında maliyet, verimlilik, piyasanın durumları incelenmiştir. Buna dayanarak yaptığımız proje 

benzerleri daha önce piyasaya sürülmüş, ve hatırı sayılır miktarda kullanıcıya ulaşarak karşılık 

bulmuştur. Bu analizlerin sonucunda kendi uygulamamızda entegre edeceğimiz yeniliklerin 

piyasada rekabet oluşturabileceğine bu uygulamanın daha yüksek kullanıcı kapasitesine 

ulaşabileceğine ekibimiz tarafından kanaat edilmiştir. Fotoğraf tanımlamanın yanı sıra uygulamamız 

bir turistin ihtiyacı olabilecek diğer faktörleri de içermesi kullanıcıyı uygulamaya daha fazla 

bağlamaktadır. Bu faktörler turistik yapılara yakın oteller ve restoranlar ve bir turistik yapıya yakın 

görülmesi gereken diğer turistik yapılardır. Bu hedeflerin yanı sıra uygulamayı ileri götürebilecek 

uzun vadeli planlamalar yapılmıştır, bunların tamamlanması halinde uygulama turizm kategorisinde 

her talebe karşılık veren bir uygulama olacaktır. Bir ürünün hayata geçirilmesi için en önemli iki 

kriter; ortaya koyulan ürünün kalitesi ,proje sürecini ve donanımı finanse edecek kaynaktır. Ortaya 

koyduğumuz projede bazı geliştirme süreçlerinde çokça donanım ihtiyacı duyulmasına rağmen 

yarışma içerisinde pilot bir uygulama ortaya koyabilecek donanıma sahibiz. Sahip olduğumuz GPU 

ve internet kalitesi ile yaklaşık 30 bin datalı bir veriset geliştirilebilirken ileri süreçte ürünümüz 

piyasaya sürüldüğünde daha fazla GPU ihtiyacı olacaktır. Bunun yanı sıra donanım içerisinde yer 

alan başka bir finans ihtiyacı ise cloud masraflarıdır. Uygulamamızda kullanılan ve yer eden her 

resim bulut sistemler vasıtası ile saklanmakta ve transfer edilmektedir. Projemiz hayata geçirilme 

evresine kadar belki bu iki finans kaynağına ihtiyaç duymaktadır. Bunlar günümüz projeleri için çok 

küçük meblağlar olup hayata geçirilmesinde maddi bir engel olmamaktadır. Hayata geçirilme 

aşamasında bir diğer husus ise üretilen ürünün kalitesi ve kullanılabilirliğidir. Ekibimiz proje 

sürecinde ortaya koyulan projeyi bir cross-platform mobil uygulama ile kullanıcılara servis etmeyi 

amaçlamaktadır. Günümüzde mobil uygulama kütüphaneleri halka açık olarak sunulmakta ve bir 

lisans ücreti talep edilmemektedir. Bundan dolayı bir mobil uygulamanın oluşturulması ve hayata 

geçirilmesi çok daha kolay olmuştur. Bahsettiğimiz bu iki husus dolayısıyla projemizin oluşturulma 

ve yayınlama süreci aşılamaz bir engele takılmamakla beraber hayata geçirilmesi nispeten kolay bir 

hal almıştır. 
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 Projemiz birden fazla programlama dili ve platformu üzerinde dizayn edilip birbiri ile 

entegre edilmiştir. Projemizin veritabanı nesne yaklaşımlı veritabanlarından olan Microsoft SQL 

Server ile yapılmıştır. Burada ilişkisel veritabanı oluşturulup .NET Core’a entegre edilmiştir. 

Projemizin backend kısmı ise .NET Core ve WebAPI ile yapılmıştır. Projemiz 5 katmandan 

oluşmaktadır ve bu katmanlar birbiri ile etkileşimli çalışmaktadır. Backend serverımıza bağlı olarak 

çalışan bir diğer nokta ise aldığımız cloud hizmetlerimizdir. .NET Core ile entegre şekilde 

çalışabilen Cloudinary hizmetlerini backend’imize entegre edip saklanılan tüm resimleri buradan 

daha hızlı, daha performanslı şekilde transfer ediyoruz. Projemizin front-end tarafında ise son 

zamanlarda popüler olan Google Flutter kullanılmaktadır. Bu girişim ile Google Play Store ve App 

Store’da yayınlanacak uygulamaları tek merkezden yönetmek ve ekstra iş gücünden kurtulmaktır. 

Projenin derin öğrenme modelini geliştirdiğimiz teknolojik taban ise Python’a dayanmaktadır. 

Model gelişiminde Tensorflow , Keras , Sckit-Learn, OpenCV, Numpy, Pandas gibi kütüphaneler 

kullanılmaktadır. Modelimiz geliştirildikten sonra bir web servis oluşturulacak, bu web servis ile 

backend servisimizden gönderilecek istekler doğrultusunda oluşacak prediction sonucunu geri 

gönderilecektir. 

 

             
 

Şekil 3 Küçük Dataset Modeli için F1 Score 

 

Yukarıda belirtilen F1 Score sonuçları oluşturduğumuz küçük ölçekli bir verisetine aittir. 

Model geliştirme aşamasında birçok veriseti oluşturulup algoritmalar farklı farklı test edilmiştir. 

Şu ana kadar oluşturulan algoritmaların sonucu olarak yapılan testte elde edilen F1 Score Şekil 

3’de test edilmiştir. Aynı algoritmalar büyük verisetlerinde denenmek üzere hazır olduğunu bize 

gösteriyor. Bu F1 score içeriğinin sonucunda modelimizin oluşma aşamasından sonra gelen 

prediction oranına bağlı kalmayıp asıl gerçek hayatta kullanılabilecek modelin bu score’lar ile teyit 

edebilecek altyapı oluşturulmuştur. 
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Şekil 4 Modelimize ait accuracy grafiği 

 

Yukarıdaki accuracy grafiği denediğimiz küçük ölçekli modelimize ait bir grafiktir. Burada 

yüksek oranların bize başarılı olmasından daha çok modelimiz için yaptığımız data augmentation 

işleminin doğruluğunu ortaya koymaktadır. Şöyle ki ekibimiz test/train datalarını birbirinden 

ayırarak işlemlere almakta ve modelleri eğitmektedir. Şu ana kadar topladığımız verilere onlarca 

kere farklı augmentation teknikleri deneyerek model eğittik. Bunlardan bazıları overfitting eğilimli 

grafikler olmakla beraber başarılı grafikler değildi. Sonlarda aldığımız bu grafikler 

oluşturduğumuz data augmentation tekniğimizin daha verimli ve daha doğrucu olduğunu 

göstermektedir. 

 

            
Şekil 5 Dataset Dağılım Grafiği 

 

Burada oluşturduğumuz verisetlerinden birinin sınıflar arası dağılımını gösteren bir 

grafiktir. Multiclass Image Classifaction işlemlerinde sınıflar arası dağılım önemli ve dengeli 

yapılmalıdır. Bundan dolayı ekibimiz eğiteceği verisetlerin normalizasyon işlemlerini doğru 

yaparak ortaya daha sağlıklı verisetleri çıkarmaktadır. Oluşturulan her verisetinde bu hususlara 

dikkat edilmektedir. 
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5. Yenilikçilik/Özgünlük  

Projemiz için araştırma ve geliştirme sürecine girmeden önce sektörde yayınlanmış ve 

makalelerde geçen konular analiz edilmiş olup, bu alanda bizim yapacağımız projeye benzer olan 

projeleri detaylıca incelemiş ona göre planlama yapılmıştır. Öncelikle sektördeki benzerlerden 

bahsetmek gerekirse, takımca projemize yakın olarak ‘Piri Guide’ ve ‘Izi Travel’ adlı uygulamaları 

görmekteyiz. Bu uygulamalar turistik şehirlerdeki yapılardan, tarihinden ve popüler yerlerinden 

bahsetmektedir. Tasarım açısından ‘Piri Guide’ daha hoş gelmesine rağmen ‘Izi Travel’ daha çok 

insana ulaşmıştır. Sektörden sonra bizim bu alanda ortaya koyacağımız yenilik ve özgünlüklere 

gelmek gerekirse, bahsettiğimiz uygulamalar ve diğer uygulamalar genelinde, hiçbir uygulamada 

resim tanımlama işlemi veya ona benzer bir uygulama bulunmamaktadır, öte yandan resim 

tanımlama işleminden sonra aynı sayfada verilen diğer yakın turistik uygulamalar (konum bazlı 

tavsiye) bu uygulamalarda bulunmamaktadır. Sektöre göre en büyük farkımız burada ortaya 

çıkmaktadır. Bunların yanı sıra proje ilerlemesine göre yapılan değişikliklerle mobil uygulamayı 

kullanan kullanıcılar etkiletişime geçirilebilir, aynı turistik yapıyı inceleyen kullanıcılar 

buluşturulabilir.   

 Bunların yanı sıra projemizi gerçekleştirilirken de ekibimiz tarafından bazı özgün algoritma 

tasarımları olmuştur. Bunlardan ilki derin öğrenme modeli gerçekleştirilirken günümüzde çokça 

kullanılan Keras’ın sunduğu ‘generator’ fonksiyonunu kullanmayıp kendi ‘generator’ 

fonksiyonumuzu oluşturduk. Bu fonksiyonun yazılma amacı ise model denemelerinde birçok dataset 

geliştirip bunların yazdığımız algoritmalara tepkisini ölçtük, bu ölçümlerden birinde 30 bin verili 

dataset denedik. Bu dataset çalışma esnasında bellek kapasitesi yetmedi ve oturum çökmesi 

meydana geldi. Ekibimizde 30 bin ve daha büyük verisetlerin bellek sorunu yaşamadan geliştirilmesi 

için ‘generator’ fonksiyonu oluşturup model eğitimlerine devam etmiştir. 

                  

Şekil 6 Generator Fonksiyonu 
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 Şekil 6’te kullanılan generatorun ekran görüntüsü paylaşılmıştır. Ekibimiz tarafından bu 

fonksiyon üzerine çalışmalar devam etmekte ve fonksiyonu daha kapsamlı ve kullanışlı hale 

getirilmeye çalışılmaktadır. Projemiz için eklenen dataların ‘data augmentation’ işlemleri bu 

fonksiyon içerisine dahil edilmeye çalışılmaktadır. Bu işlemle birden fazla yerde yönetilen 

fonksiyonlar tek merkeze toplanacak ve büyük oranda GPU tasarrufu sağlanacaktır. Şu anki 

aşamada fonksiyon içerisinde data augmentation işlemi yapıldığı sırada RAM kapasitesini 

zorlamaktadır. Bundan dolayı bu çalışma şu anda prototip aşamasında olup, geliştirilme 

aşamasındadır. 

 Modeldeki bu ayrıcalıklı çalışmadan sonra projemizin back-end kısmından bahsetmek 

isteriz. Ekibimiz projenin yarışma sonrasında da devamını sağlamak için günümüzde de yavaş 

yavaş tercih edilen ve kullanılan N-Katmanlı Mimari kullanmaktadır. Bu mimari bize proje 

özelinde değişimin daha hızlı olmasını ve daha sürdürülebilir bir yazılım ortaya çıkmasını 

sağlamıştır. Oluşturduğumuz bu yapı beraberinde kullanılan tüm front-end sistemleriyle ve 

fotoğrafların kaydedildiği cloud sistemi ile (Cloudinary) eş güdümlü çalışmaktadır. Eş güdümlü 

yapının yanı sıra aspect odaklı mimari de bize sunmaktadır. Bu madde şu anlama geliyor ki biz 

herhangi bir metoda doğrudan bir müdahelede bulunmadan basit bir annotation yapısı ile 

metodlara çok kolaylıkla etki edebiliyoruz. Günümüzde uygulamalar çok yeni değil ancak 

kullanılan backend sistemleri yeni gelişen teknolojilere (Flutter vb.) uyum sağlamakta 

zorlanmaktadır. Bu oluşturulan sistemle hem bu zorluğun üstesinden gelinmekte hem de 

metodlarımızın hepsini güvene alarak sistemsel hataların önüne geçmiş oluyoruz.  

 

 

 
 

Şekil 7 Annotation Yapısı 

 



12 

 

 

 
 

Şekil 8 Heryere müdahele edebilen aspect fonksiyonlarından bir örnek 

 

Şekil 8’te gösterilen transactional aspect’in dışında projemizde performance aspect, cache aspect, 

cache remove aspect ve daha fazla aspect çeşitleri bulunmaktadır. Bu aspectlerle birlikte 

korunmalı ve sürdürülebilir bir yapı ortaya koymayı hedefledik. 

 

 

6. Bir Soruna/İhtiyaca Çözüm Üretmesi  

Bu projenin genel amacı zengin kültürümüzü özellikle yabancı turistlere kültürümüz 

hakkında bilgi vererek daha fazla bilgi sahibi yapmak ve kültürümüzün daha geniş çaplı 

yayılmasını sağlamaktır. Uygulamamızın pilot şehri İstanbul olduğu için anlatımı buranın 

üzerinden yapmak istiyoruz. İstanbul üzerinde nice medeniyetlerin kurulduğu, yaşadığı, tarihin 

kendisi olan bir şehirdir. Bugün ziyaret için gelen bir turist İstanbul’da bulunan tarihi ve turistik 

yapıların hepsine gidememekte, ancak en popüler olanları ziyaret etmektedir Bu sebep gelen 

birçok insan için ortak olup aynı durum yaşanmaktadır. Bu durumdan dolayı ülkemizde birçok 

turistik yapı gölgede kalmakta ve hak ettiği değeri görememektedir. Biz bu eksiklikten yola 

çıkarak, insanların vakit kaybetmeden, turistik yapıları gezmeden onun hakkında alabileceği en 

fazla bilgiyi sağlama hedefindeyiz. Bu bilgilerin dahilinde turistik yapıların en önemli ve göz alıcı 

resimleri başta olmak üzere, turistik mekanların tarihi geçmişi ile alakalı bilgilendirici ses kayıtları 

ve müzelerin muhtelif yerlerinde yer alan turistik yapıyla ilgili tarihsel metinler… Bu ve daha fazla 

bilgiyi uygulamamızın kullanıcıları sadece yapının herhangi bir yerinden kamera ile taratarak 

erişebilecektir. Böylelikle belki de saatler alacak bir turistik yer ziyareti çok kısıtlı zamanlara 

sığabilecek ve turistimiz buradan kazandığı zamanla daha fazla yerleri ziyaret ederek bizim 

tarihimiz hakkında daha fazla bilgi edinebilecektir. Bu durumun haricinde bir turistik mekanla 

ilgili bilgisi olmayan turistler sadece tek bir fotoğrafla yapı ile ilgili bilgileri edinerek o mekanı 
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daha ilgi çekici bulabilir, ilerleyen zamanlarda bu yapıyı ziyaret edebilir, Bu süreçte turistimize 

kazandırdığı fayda kadar da bize fayda sağlamaktadır. Günümüzde zengin kültürümüzü daha fazla 

ziyaretçimize kazandırarak hem ilgi çekici yapılarımızı insanlara daha güzel tanıtacak ve belki de 

daha fazla turistimizi ülkemize çekeceğiz. Uygulamamızın turistik yapıları daha fazla tanıtmanın 

yanı sıra bir sorunu daha çözüme kavuşturmaktadır. Turistik yapımız taratıldıktan sonra gelen 

bilgilerin altında konum yakınlığı olarak o yapıya yakın diğer turistik yapılar, güvenilir ve 

beğenilen oteller ve aynı şekilde beğenilen ve güvenilir restoranlar yer alacaktır. Günümüzde 

turistler güvenilir otel ve restoranlar bulmakta zaman zaman zorlanmakta ve bazen tatsız, 

istenmeyecek durumlara maruz kalmaktadır. Bu sorunun üstesinden gelmek için uygulamamızda 

yer alan ve diğer kullanıcılar tarafından oylanmış ve tavsiye edilmiş mekanlara yönlendirilerek 

hem bu tarz tatsız durumlardan kurtulmaktadır ve ülkemizin imajı yabancı turistler açısından daha 

güvenilir ve tercih edilir olmaktadır. 

Projenin ihtiyaç noktasından sonra hayata nasıl geçirileceği ise projemiz tamamen 

günümüzde birçok farklı kategorilerde örneği ve kullanıcısı olan bir mobil uygulaması olacaktır. 

Günümüzde ayrı ayrı yer alabilecek kapasitede olan cross-platform tercih edilmiştir. Böylelikle 

şirketler arası oluşabilecek olumsuz kararlardan uygulamamızı koruyarak en fazla insana ulaşmayı 

hedefliyoruz. Sunduğumuz backend serverı ile daha sonra uygulamamızın web sitesi de 

yapılabilecek olup, backend yapımız bu isteği fazlasıyla karşılamaktadır. Hayata geçirilme 

aşamasında ihtiyaç olan maddi kaynak yüksek olmamasından dolayı projenin hayata geçirilmesi 

noktasında ciddi maddi engeller bulunmamaktadır. Oluşturduğumuz sistemlerin birbiriyle 

etkileşimi ve entegresinde ise oluşturulan katmanlı mimari günümüzde sektörde sıkça kullanılan 

bir yapıdır. Front-end  ve Back-end bu sayede sorunsuz entegre çalışacaktır. Oluşturduğumuz 

modeli ise back-end serverımızla haberleşen bir API sistemini entegre ederek, mobil tarafımızdan 

gelen fotoğraf isteklerini burada karşılayacağız. 

Teknolojik hazırlık seviyesinde ise her şeye sıfırdan başlanmıştır. Oluşturulan birçok şey 

geliştirme sürecinde öğrenilip uygulanmıştır. Uygulama bitişinde ise iki kişinin ortaya 

koyabileceği en yüksek teknolojik seviyeyi ortaya koymak istiyoruz. Yarışma özelinde ve ortaya 

koyduğumuz fikir dolayısıyla en fazla değerlendirilecek noktamız yapay zeka modelimizdir, bu 

yüzden en fazla mesaimizi bu noktada harcıyoruz. Yapay zeka modelimizle beraber 

oluşturduğumuz diğer paketlerin geliştirme süreçlerini de eş güdümlü olarak sürdürmekteyiz, bu 

konuda aynı şekilde Kanban metodolojisini takip ederek uygulama yapmaktayız. Geliştirme olarak 

‘Proje Planı’ açıklamasındaki takvime bağlı olarak devam etmekteyiz. 

7. SWOT ANALİZİ 

• Güçlü Yönler 

o Projemizin model eğitimi esnasında eğitilen dataları bizzat turistik yapıların yanına 

gidip biz çektik ve modelimize prediction için istek atılabilecek birçok datayı bizzat 

modelimize ekledik. Bu hareketimizle gerçekçi bir model ortaya çıkardık. 

o Kurduğumuz backend mimarisi dağıtık sistemleri çok iyi bir şekilde destekliyor. 

Gelecekte sistemimize yeni front-end ihtiyacı duyulursa (website, admin panelleri) 

bunun için fazladan bir back-end yazılmasına ihtiyaç yoktur, sadece front-end 

tasarımı yeterlidir. 
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o Projemiz dil destekli olacak olup yerli, yabancı insanlarımız beraberce 

kullanabilecektir.  

o Yapay zeka model kısmında birbirine muadil birden fazla model çeşidi ortaya 

koyarak prediction sonucumuzu birden fazla modelde test edip cevap oluşturuyoruz. 

• Zayıf Yönler 

o Model eğitilirken bir yapı hakkında olabildiğince data topladık ancak kullanıcı hiç 

olmadık bir yerden foto çektiği takdirde (drone vb.) bu kısımda modelin başarı 

sıkıntısı doğabilir. 

o Model oluştururken elde edilen datalar internet ve kendi kaynaklarımızdır. Özellikle 

internetten toplanan datalar %100 clean ve temizlenmiş datalar değildir. Model 

oluşumu esnasında %100 clean dataya sahip olmadığımız için model başarısını ufak 

ölçekte etkilemektedir. 

• Fırsatlar 

o Proje dil desteğini fazla dillerle destekleyerek daha fazla kitleye ulaşmak. (Özellikle 

Arapça, Rusça) 

o Projemizde bir yapı tanıtıldığı zaman konum servisleri ile birlikte ona yakın diğer 

turistik yapılar, oteller ve restoranlar gelmektedir. Bu tavsiye edilen mekanlara ek 

olarak turistlerin ihtiyacı olabilecek diğer konumlarda burada listelenebilir. Bunlara 

döviz büroları gibi kurumlar dahil olabilir. 

o Uygulama üzerinde bir chat uygulaması yapılarak direk uygulama yöneticileri 

tarafından rota tavsiyesi veren bir chatbot tasarlanabilir. 

o Uygulama içerisinde aynı turistik yapıları inceleyen kullanıcılar uygulama vasıtası 

ile tanıştırılabilir ve etkileşime geçmesine yardımcı olunabilir. (Piyasada yeni 

yayınlanmış ‘macromusic’ uygulamasına benzer bir mantık beslemektedir.) 

• Riskler 

o Projede bulunan birçok uygulama henüz ilk defa kullanılıyor ancak yayınlanacak 

sektör olarak ifade edilirse ilgi durumu biraz az olmaktadır. Kısacası yeterli 

kullanıcıya ulaşılamayabilir. 

o Derin öğrenme modelimiz yapılan prediction sonucu tam olarak %100 sonuç 

vermemektedir. Bu sebeple hiçbir zaman kesin olarak predictionlarımız %100 doğru 

sonuç verebilir diyemeyiz. 

o Bu tarz uygulamalarda tasarım çok göz alıcı olmalıdır. Yapılan tasarımın kullanıcı 

tarafından beğenilmeme durumu vardır. 

8. Kaynakça  

• Kodlama.io (C# AOP-SOLID Katmanlı Mimari Eğitimi) – Eğitmen : Engin Demiroğ 

• BTK – C# - Eğitmen : Engin Demiroğ 

(Yukarıdaki iki kurs backend tasarımı konusunda bize çok yol gösterici oldu. Kurduğumuz AOP 

yapısının birçok kısmını bu iki kurstan esinlenerek oluşturduk.) 

• BTK - Google Flutter Eğitimi –  Eğitmen: Engin Demiroğ 
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• Udemy - Full Edition Flutter Course 2021 Edition – Eğitimen: Maximilien Schmaüller 

(Yukarıdaki iki kursta bize ön yüzde state yapısını konusunda bilgi sağlanmıştır.) 

• Udemy - A’dan Z’ye Derin Öğrenme – Eğitmen : Ayyüce Kızrak 

• Coursera – Andrew NG – Fundamentals of DL/ NN and DL / Structure of ML 

(Yukarıda kurslar Deep Learning alanında çokça bilinen isimler tarafından verilmiştir. Projenin en 

başlarında kendi yapımızı kurarken zorlandığımızda hem Türkçe hem de İngilizce olarak izlediğimiz 

kurslarla özellikle teorik bilgi olmak üzere birçok açığımızı kapattık.) 

• www.machinelearningmastery.com 

• www.towardsdatascience.com 

• www.medium.com 

• www.stackoverflow.com & www.stackexchange.com 

• www.dergipark.org.tr 

• www.keras.io 

• www.tensorflow.org 

• www.flutter.dev 

(Yukarıdaki linkler tüm yazılımcılarca çok bilinir. Özellikle yapay zeka alanında ve image 

classifaction için yayınlanmış belkide onlarca makaleyi inceledik ve uyguladık. Tek tek link olarak 

veremedik ancak geliştirme aşamasında özellikle ilk 5 sitedeki makalelerden oldukça faydalandık.) 
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