
1 

 

 

 

 

 

 

 

TEKNOFEST 

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ 

 

TURİZM TEKNOLOJİLERİ YARIŞMASI 

 

PROJE DETAY RAPORU 

 

 

 

PROJE ADI: MİLLİ PARKLARIN SESLİ REHBERİ  

TAKIM ADI: LA PERLA  

BAŞVURU ID: 468677 

 

 



2 

 

 

 

İçindekiler Tablosu 

1.Proje Ekibi/Proje Özeti...........................................................................................................3 

2.Algoritma ve Tasarım............................................................................................................4 

3.Sistem Mimarisi.....................................................................................................................5 

           3.1 Python Mimarisi......................................................................................................6 

           3.2 Android Studio Mimarisi.........................................................................................6 

 4.Hayata Geçirilebilirlik/Uygulanabilirlik...............................................................................7 

5.Yenilikçilik/Özgünlük............................................................................................................7 

 6.Bir Soruna/İhtiyaca Çözüm Üretmesi ..................................................................................8 

7.SWOT Analizi........................................................................................................................9 

8.Kaynakça...............................................................................................................................10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

1.PROJE EKİBİ VE ÖZETİ 

 

1.1 Proje Ekibi 

Lise yıllarından beri başlayan ve  bireysel olarak yarışmalara katılıp proje geliştirmeyi seven 

biriyim.  

 

     Projedeki Rol 

 

             Görevi              Tecrübesi  

 

 

 

Takım Kaptanı 

 

 

 

Proje Fikri ve ürünü 

geliştirme  

 49. Tübitak Liseler 

arası Teknoloji Ve 

Tasarım proje 

yarışmasında Bölge 

ikinciliği. 

 

 48. 49. 50. Tübitak 

Liseler arası proje  

yarışlarına katılım.   

 

 

1.2 Proje Özeti  

 

Milli parklar, ulusal ve uluslararası öneme sahip olan turizm potansiyeli yüksek yerlerdir. Milli 

parklar bilimselliğiyle, tarihiyle, halk arasında dilden dile aktarılan efsaneleriyle ve birçok 

özelliğiyle zengin kültürel kaynak değeri taşırlar. Düzenli olarak her yıl yerli turist ve yabancı 

turistler tarafından ziyaret edilen bu parklar turistler tarafından estetiğiyle ön plana 

çıkmaktadır. Bu yüzden turistler milli parkların nasıl oluştuğunu, tarihini ve özelliklerini 

bilmeden, sadece fotoğrafını çekip giderler. Oysa ki ülkemizin milli parkları sadece 

güzelliğiyle bilinmemeli. Turistlere milli parkların estetiğinin yanında aynı zamanda tarihini, 

bilimini, gelişmişliğini, geçmişini ve geleceğini de öğretmemiz gerekir. Bu yüzden bu projenin 

amacı; “Ülkemizdeki Milli Parkları ‘Sesli Rehber’ aracılığıyla turistlere tanıtmaktır.”  
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                                                       PROJE ÖZETİ ŞEMASI 

 

 

 

 “Milli Parkların Sesli Rehberi”  projesi olarak adlandırdığım mobil cihazlarda kullanılan bir 

mobil  uygulama olacaktır. Türkiye’de 46 tane milli park vardır. [1] Bu yüzden 46 tane ayrı her 

milli parkın bilgilerini  içeren  QR kod oluşturacağız. QR kodlar kendi milli parkların 

girişlerine bırakılacaktır. Android studyo’da geliştirdiğim mobil uygulamanın içerisinde QR 

kod okuyucu (QR kod camera scanner) sayesinde milli parkların girişlerine bıraktığımız milli 

parkların özelliklerini içeren QR kodları okuyacaktır. Sonra sesli rehberimize yönlendirip,  

sesli rehberimiz milli park hakkında bilgi verecektir.  

Python’dan hazırlayacağımız Sesli Rehberimize Google translate’yi ekleyeceğiz. Bunu 

yapmamızın sebebi sadece Türkçe ve ya İngilizce ara yüzü kullanmayıp, projenin Tüm dillere 

gereksinim duyması. Böylece milli parklara gelen turistin Milli Parklarımız kendi dilinde daha 

rahat öğrenecek olması. Projemizin hedef kitlesi sadece yabancı turistlerle kalmayıp yerli 

insanlarından yaş, cinsiyet fark etmeksizin faydalanabileceklerdir. Böylelikle turistler 

ülkemizin milli parklarını daha iyi tanıyacaklar.  

 

ANAHTAR KELİMELER: Milli Park, QR kod, Sesli Rehber 

 

 

 

 

2] ALGORİTMA VE TASARIM 

 

     “Milli Parkların Sesli Rehberi” projesi; “Turistlerin ülkemizdeki Milli Parkların tarihini, 

gelişmişliğini ve birçok değerli özelliğini bilmedikleri probleminden dolayı ortaya çıkan bir 

projedir”. Ve projenin amacı turistlere Ülkemizin değerli Milli Parklarını Sesli Rehber yoluyla 

tanıtıp öğrenmelerini sağlamaktır. Proje, turistlere oldukça kolaylık sağlayan bir Algoritmaya 

sahiptir. Android Studio da QR kod oluşturma sistemi kuruldu. Ve aynı zamanda Android 

Studio’da QR kod  camera scanner oluşturuldu. Sesli Rehber için Python programı kullanıldı. 

Sesli Rehberler insanların hayatını kolaylaştıran ve onlara asistanlık, rehberlik yaparak  

yardımcı olan sistemlerdir.[3] 

 



5 

 

 

 
                                                        Algoritma Şeması 

 

 

3.SİSTEM MİMARİSİ 

 

“Milli Parkların Sesli Rehberi” projesinin sistem mimarisi çeşitli yazılımsal bileşenlerden 

oluşuyor. Proje süreci boyunca sadece mobil telefon, dizüstü veya masaüstü bilgisayar dışında 

herhangi özel bir cihaza veya donanıma ihtiyaç duyulmamaktadır. Gelişmekte olan proje 

sistemini oluşturan yazılımsal bileşenler ise iki kısıma ayrılır: 

 

1. 3.1 Python Mimarisi 

2. 3.2 Android Studio Mimarisi 

 

3.1 Python Mimarisi 

 

Python  geliştirilmiş verimliliği, geniş kitaplıklar desteği, yorumlanması gibi birçok 

özelliğinden dolayı  okunması ve anlaşılması kolay bir dildir.  

 Python programını kullanarak yapacağımız sesli asistanda  birkaç kütüphaneden yararlandık, 

bunlar; 

 

 gTTS ( Google Text To Speech) 

 SpeechRecognition 

 PyAudio 

 

 

gTTS kütüphanesi ekleyeceğimiz  metni sese çevirmede bize kolaylık sağlayan bir kütüphane 

olduğundan dolayı Python programında rahatlıkla kullanabiliriz.  
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SpeecRecognition kütühanesini de sesli rehberle konuştuğumuzda sesimizi algılaması için 

ekledik.  

Python da metin girişi yapıldı ama yine de ek olarakta  wikipedia modülü de eklendi. Wikipedia 

çok dilli çevrimiçi bir ansiklopedidir [4] Komut kullanıcının kelimesini algıladığı gibi 

wikipedia web sitesinden arama yapabilir. 

 

 

 

3.2 Android Studio Mimarisi 

 

“Milli Parkların Sesli Rehberi” mobil uygulamasını Android Studio’da geliştirildi. Android 

Studio kendi içerisinde java ve kotlin programlama dil seçeneğini sunup aynı zamanda farklı 

dil kodlarını birbirleri yerine çevirebilmektedir. Kendi projemizde Kotlin programlama dilini 

tercih ettik.  

 

     
                                                            Activity_Main bölümü 

 

 

 

Android Studio da Activitiy_Main.xml kısmında “ImageView, EditText, kısımları yapıldı. Bu 

kısımlarda ana sayfanın görünümü  oluşturuldu.  

MainActivity kısmında da kodlar yazıldı.  

Aynı zamanda proje verilerimizi internette daha güvenli saklamak için  firabase kullandık. 

Google’dan Firabase sistemini açıp Android Studio da hazırladığımız Proje verilerini 

Firabaseye girdik ve Android Studio daki projemize gradle kısmından Google-service.json  

dosyasını entegre edip projemizi Firabasenin alt yapısına kaydettik. 
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                                                          Google-service.json-Firabase 

 

 

 

 

4. HAYATA GEÇİRİLEBİLİRLİK / UYGULANABİLİRLİK 

 

Milli Parklar, Devletler tarafından korunan ve önem verilen bölgelerdir.[6] Aynı zamanda 

ülkenin turizm sektörüne katkısı fazla olan yerlerdir. “Milli Parkların Sesli Rehberi” projesi ise 

mobil uygulamanın içerisinde bir sesli rehber olmakla beraber akıllı telefon kullanan her 

bireyin rahatlıkla faydalanabildiği bir projedir. Ve bu proje, ülkenin turizm sektörüne katkıda 

bulunmakla beraber maliyeti az, hayata geçirilip uygulanabilir, hedef kitlesi geniş ve özgün bir 

projedir. Aynı zamanda Turizm ve Kültür  Bakanlıklarının resmi olarak yayınladıkları mobil 

uygulamalar arasına girebilme potansiyeli yüksek bir projedir. Geliştirmeye devam ettiğim 

“Milli Parkların Sesli Rehberi” ilerleyen zamanlarda Google Play, App Store gibi ortamlarda 

yayınlanarak kullanıcılara kolaylıkla ulaştırılabilir. 

 

 
                                                                      şekil1 

Milli Parkların girişlerine bırakacağımız QR kod’ları Turistler Mobil cihazlarında okuttukları 

vakit Sesli Rehbere yönlendirilecekler.  
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5. YENİLİKÇİLİK/ ÖZGÜNLÜK 

  Sesli Rehberlik ve ya Elektronik rehberlik diye adlandırdığımız ses kayıtları özellikle tarihi ve 
kültürel turizm alanında müze yerlerinde turistlerin ilgisini üst düzeyde tutmak amacıyla  
kullanılır. [8]  Fakat ülkemizde Sesli Rehber hiçbir zaman Milli Parklar için kullanılmadı. 
Sadece ülkemiz değil Dünya geneli de Sesli Rehber milli parklar için kullanılmadı. Sıklıkla 
müzelerde kullanılan bu sistemler müze dışında da kullanılması gerektiği özgünlükle 
vurgulayan projedir, “Milli Parkların Sesli Rehberi”  Fikir özgün ve yenilikçi bir fikirdir.  
 
Milli Parkların Sesli Rehberinin; müzelerdeki Sesli Rehberden Farkları: 
 

1) Müzelerde kullanılan Sesli Rehber aslında ses kaydıdır. [7]Milli Parkların Sesli Rehberi 
ise Park hakkında bilgilerinin yanında kullanıcının sorularına cevap verebilecek ve 
kullanıcıyla  konuşabilecek yapay zekaya sahiptir.  

 
2) Müzelerdeki sesli rehberler ayrı bir cihaz şeklinde olup fazla insana erişememektedir. 

Milli Parkların Sesli Rehberi  ise akıllı telefon kullanan her birey Sesli Rehberden 
yararalanbilecektir. 

 
 

 

6. BİR SORUNA İHTİYACA ÇÖZÜM ÜRETMESİ 
 

    Kelime anlamı olarak milli park, “Bilimsel ve estetik bakımından, milli ve milletler arası 

ender bulunan tabii ve kültürel kaynak değerleri ile koruma, dinlenme ve turizm alanlarına 

sahip tabiat parçalarıdır. [2] Projenin amacı ülkemiz adına önemli değer taşıyan milli 

parklarımızı turistlere tanıtmak. DKMP Genel Müdürlüğünün verilerine göre; Korunan 

alanlara 2021 yılında ziyaretçi sayısı 51 milyon 756 bin 443 kişi oldu. Bu süreçte en çok ziyaret 

edilen korunan alanlar arasında MARMARİS MİLLİ PARKI 8 milyon 459 bin 731 ziyaretçi 

ile en başta yer aldı. Ardından 4 milyon 318 bin 418 ziyaretçi ile Beydağları sahil milli parkı 

takip etti.[ ] Ziyaretçi akımının bu kadar fazla olduğu milli parklarının sorunu turistlerin 

gözünde sadece güzelliğiyle bilinmesi. Oysa ki Türkiye deki milli parklar tarihi, coğrafi 

yönüyle daha zengindir. Ve Milli parkların Sesli Rehberi de bu sorunu ortadan kaldırarak 

turistlerin gezisi esnasında onlara gezdikleri milli parklar hakkında bilgi verecektir. Böylelikle 

turistler Türkiye’nin milli parklarının tarihini ve bilimsel gelişmişliğini öğrenmiş olacaklardır. 

Önemli bir soruna karşı teknolojik bir yaklaşımla ve kolay anlaşılır algoritmalarıyla gerçek 

hayata dönüştürülüp uygulanabilir bir proje.  

 

 

         Tarih                          Süreç ve Eğitim 

Aralık-ocak Fikir bulma ve araştırma süreci 

Ocak-şubat  QR kodları ve mobil uygulamayı Android Studio dan Kotlin 

dilinde yapmaya karar verilmesi.  

Şubat - Temmuz BTK akademiden Android Studio ya şubat ayından çalışılmaya 

başlanması 

Mart – Nisan  Sesli Rehberi Python programlamadan yapma kararı ve Ön 

değerlendirme raporunun hazırlanmaya başlanması 

Mart-Temmuz Python programından Sesli Rehber yapımına başlanması 

Nisan - Mayıs  Android Sudio da iyi bir ilerleme kaydedilme ve detay 

raporunun hazırlanması 
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Mayıs- Temmuz Çalışmaları devam eden Python programından sesli rehberi bitirme 

 

 
 

 

 

 

7. SWOT ANALİZİ 

 

 
 

 

 

SWOT analizinden yola çıkarak zayıf ve tehdit yönleri bizim projemizden kaynaklanmayıp 

tamamıyla coğrafi konum şartlarından dolayı yaşanmaktadır.  

 

Bir yerin tanıtımı, daha fazla insana ulaşmak demektir. Ve tanıtım için daha yenilikçi ürünler 

kullanmak insanların ilgisini çeker. Bu yüzden “Milli Parkların Sesli Rehberi” projesinin 

fırsatı; Turizm sektörüne katkıda bulunur. 
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