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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Günümüzde devlet/özel okullar, üniversiteler, şirketler, fabrikalar, alışveriş merkezleri, 

bankalar, devlet kurumları (bakanlıklar, genel müdürlükler vb.) gibi yerlere giriş yapan 

çalışan personel veya öğrencilerin giriş ve çıkışını takip etmek ve devamlılığı sağlamak 

amacıyla elektronik veya yazılı bir yöntem ile yoklama alınmaktadır. Bu gibi kurumlarda 

uygulanan yoklama prosedürü ise çoğunlukla yazılı yoklama prosedürü olmasından 

mütevellit, yoklama prosedürlerinin uygulanması esnasında oluşan uzun insan kuyrukları 

büyük zaman kaybına yol açmaktadır. Bu durum hayatımıza 2020 yılının başlarında giren 

COVİD-19 pandemisi ile daha büyük bir sorun haline gelmeye başlamıştır. Var olan yoklama 

prosedürüne ek olarak eklenen ateş ölçme işlemi hâlihazırda oluşan insan sıralarının daha 

fazla uzamasına sebep olmuş ve hava yoluyla bulaşan COVİD-19, grip gibi bulaşıcı 

hastalıkların bulaşması için ortam oluşturmuştur. Devlet/özel okullar, üniversiteler, şirketler, 

fabrikalar, alışveriş merkezleri, bankalar, devlet kurumları gibi yerlerde kullanılmak üzere bir 

akıllı yüz tanıma ve ateş ölçme sistemi tasarladım. Bu sistem gelen bireyin ateşini ölçüyor, 

bireyi tanıyor, opsiyonel olarak HES kodunu sorguluyor, bu verileri kaydediyor, ateşin 

yüksek çıkması veya bireyin tanınamaması gibi durumlarda bireyin kendisine sesli uyarı 

yaparak e-posta ağı aracılığıyla görevlendirilmiş birimleri uyarıyor, günlük raporlama yapıyor 

ve görevlendirilmiş birimlere gönderiyor. Sistem tüm bu özelliklerinin yanında, bu kadar 

işlemi 5 saniye gibi kısa bir sürelerde gerçekleştirmesiyle de ön plana çıkıyor. Ayrıca sistemin 

konfigürasyonunu kolaylaştıracak bir arayüz de bulunmaktadır. Projem sayesinde devlet/özel 

okullar, üniversiteler, şirketler, fabrikalar, bankalar, devlet kurumlarında oluşacak kuyruk 

uzunluğu minimuma ineceğinden dolayı, günümüzde hayatımızı adeta bloke eden COVİD-19 

pandemisine karşı büyük bir avantaj sağlayabiliriz. 

 

2. Problem/Sorun: 

Günümüzde devlet/özel okullar, üniversiteler, şirketler, fabrikalar, bankalar, devlet kurumları, 

alışveriş merkezleri gibi yerlere giriş yapan çalışan personel veya öğrencilerin giriş ve çıkışını 
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takip etmek ve devamlılığı sağlamak amacıyla elektronik veya yazılı bir yöntem ile yoklama 

alınmaktadır. Ülkemizde eğitim gören öğrenci sayısı 25 milyon civarındadır. Bu durumda 

fabrikalar, şirketler ve devlet kurumları gibi çeşitli kurumlarda çalışan aktif birey sayısının da 

eklenmesiyle bu sayı 35 milyonun üzerine çıkmaktadır. Bu gibi kurumlarda uygulanan 

yoklama prosedürü ise çoğunlukla yazılı yoklama prosedürü olmasından mütevellit, yoklama 

prosedürlerinin uygulanması esnasında oluşan uzun insan kuyrukları büyük zaman kaybına 

yol açmaktadır. Bu durum hayatımıza 2020 yılının başlarında giren COVİD-19 pandemisi ile 

beraber daha büyük bir sorun teşkil etmeye başlamıştır. Var olan yoklama prosedürüne ek 

olarak uygulanan ateş ölçme işlemi ve HES kodu tanımlaması, hâlihazırda oluşan insan 

sıralarının daha fazla uzamasına sebep olmuş ve bekleme sürelerini de uzatmıştır. Bütün bu 

sonuçlara ek olarak bu durum: Başta COVİD-19 olmak üzere Grip, Menenjit, Boğmaca ve 

Kabakulak gibi hava yoluyla bulaşan hastalıkların bulaşması için ideal ortamı sağlamış 

oluyor. Tam olarak da bu sebeplerden dolayı okul, şirket ve fabrika gibi kurumlar, 

hastalıkların gerçek anlamıyla “Salgın” haline geldiği bölgelere dönüşmüştür.  

 

3. Çözüm  

Proje, devlet/özel okullar, üniversiteler başta olmak üzere şirketler, fabrikalar, bankalar, 

devlet kurumları, alışveriş merkezleri gibi yerlerde daimi personelin (çalışan personel, öğrenci 

gibi) giriş prosedürü esnasında, sıra beklemeden ve kimse ile temas etmeden ateşinin 

ölçülmesini, HES kodu takibinin yapılması, aynı zamanda yoklama alınmasını ve elde edilen 

verilerin ölçüm yaptığı zaman bilgisi ile dosyaya kaydedilerek mail iletişim ağı aracılığıyla 

belirlenmiş kişilere rapor göndermesini sağlayacak ve ara yüzü sayesinde kullanımı kolay bir 

sistemin geliştirilmesi gerekmektedir. 

 

4. Yöntem 

Kasım 2020’den itibaren dünya gündeminde yer almaya başlayan Covid -19 ile ilgili ilk 

haberleri duyduğum andan itibaren bu salgının ve benzerlerinin ülkemizde de görülmesi 

sonucunda karşılaşabileceğimiz zorluklar ile ilgili düşünmeye başladım. Artık proje defterime 

aldığım notlar ve proje fikirlerinin arasında salgın hastalıklar ile ilgili proje taslakları da vardı. 

Şubat ayına geldiğimizde salgın ülkemiz içinde tehdit oluşturmaya başlamıştı. Salgından en 

önemli korunma yolunun maske ve hijyen olduğuna dair bilim insanlarının açıklamaları ve ilk 

belirtilerden birinin de yüksek ateş olduğunu dünya basınından öğrenince okuluma girişte 

hasta kişileri bulaş oluşturmadan nasıl engelleyebilirim diye düşünmeye başladım. Projemi 

tasarlamaya başladığımda fikrim ile ilgili araştırmalar yaptım. Nisan ayında son aşamaya 

geldiğim literatür çalışmasının ardından projemi hayata geçirmek için gerekli donanım ve 

parçaları seçtim, ardından projeyi yapmaya başladım. 

İlk olarak bilgisayar ve kamera ile gelen bireyi yüzünden tanıyacak kodu yazmaya başladım. 

Yüzleri tanıyabilmek için bir makine öğrenme tabanlı kullandım. Kullandığım makine 

öğrenme algoritmasının çalışması birden fazla aşamada gerçekleşiyor. Öncelikle fotoğrafını 

çektiğimiz kişinin yüzünü bulmak için daha öncesinde geliştirilmiş başka bir makine öğrenme 

algoritmasını kullanarak fotoğraftaki bireyin yüzünü ve yüzündeki mimikleri oluşturan 68 

temel noktayı (Şekil 1.) elde ediyoruz. 
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Şekil 1. Mimik tespitinde kullanılan 68 noktanın görselleştirilmesi 

 

Ardından elde ettiğimiz 68 noktayı kullanarak fotoğraftaki kişinin yüzünü ortalıyoruz, bu 

sayede algoritmanın fotoğraftaki kişinin yüzünü işlemesi hem daha kolay hale gelmiş oluyor 

hem de daha doğru sonuçlar verebiliyor. Devamında bu elde ettiğimiz ortalanmış yüzleri daha 

karmaşık bir derin öğrenme ağında işlememiz gerekiyor. Burada kullanacağımız derin 

öğrenme algoritması ne kadar saniyeler içinde kişiyi tanısa da, öncesinde algoritmanın kişileri 

tanıyabilmesini sağlayacak model, binlerce yüzün, günlerce çok güçlü bilgisayarlarda 

eğitilmesi sonucunda elde ediliyor. Eğitilen bu model kullanılarak bir yüz girdisi alındığı 

zaman model o yüzü diğer yüzlerden ayırt edecek 128 ölçüm elde ediyor. (Şekil 2.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Şekil 2. Yüz tanıma işleminde kullan 128 noktanın görselleştirilmesi 

 

Böylece algoritma alınan iki yüzdeki 128 ölçümü karşılaştırarak bize bir sonuç veriyor. Bu 

işlemlerin sonunda yüz tanıma işlemini kavramsal olarak sonuçlandırmış oluyorum. Yüz 

tanıma işlemini tamamlamak için okulumda bulunan tüm daimî personelin ve öğrencilerin 

128 ölçümünü veri tabanına kaydedecek ve bu sayede sistem bir bireyin fotoğrafını çektiğinde 
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sistemin veri tabanındaki kişiler ile karşılaştırmasını sağlayacak kodları yazdım.    

İkinci aşamada KADSİS’in HES kodu tanıma özelliği için “Hayat Eve Sığar” uygulamasının 

hali hazırda HES kodlarını QR koda dönüştürdüğünü göz önünde bulundurarak QR kod 

tanıma teknolojisini seçtim. Ayriyeten uzun zamandır kullanılması sayesinde oldukça başarılı, 

gelişmiş ve bilgisayarlar için basit sayılabilecek bir şifreleme yöntemi olması da bu yöntemi 

seçmemdeki sebepler arasındaydı. Konu ile alakalı ufak bir araştırmanın ardından kodlarını 

yazmamla birlikte bu aşama sona erdi. 

 Projemin üçüncü aşaması olan ateş ölçme işlemi için yaptığım çeşitli araştırmanın ardından 

dar açılı kızılötesi temassız ateş ölçer sensörü kullanmaya karar verdim. Bu sensör aynı 

familyaya dahil diğer kızılötesi sensörlere kıyasla 5 derece gibi çok dar bir algılama aralığına 

sahip olması sayesinde verilerdeki sapmayı minimize edip 30 cm’e kadar olan mesafelerde 

doğruluk oranını sabit tutabilmektedir. 

Yüz tanıma, QR kod tanıma ve ateş ölçme işlemlerini tamamladıktan sonra geriye yoklama 

işlemi, mail iletişim ağı ve sesli uyarı sisteminin kodlarını yazmak kaldı. KADSİS’e 3 adet 

çalışma modu ekledim. Bunların ilki yalnızca kişinin ateşini ölçer ve ona sesli olarak ateşini 

belirtir, eğer kişinin ateş seviyesinde bir problem varsa onu da sesli olarak bildirir. İkinci 

çalışma modunda KADSİS; kişinin HES kodunu okur, ateşini ölçer, bu verileri sesli olarak 

kullanıcıya bildirir, eğer kişinin ateş seviyesinde bir problem varsa onu da sesli olarak bildirir 

ve bu veriler son olarak bir dosyaya kaydedilir. Sonuncu ve üçüncü çalışma modunda ise 

KADSİS; yüz tanıyarak yoklama alır, ateş ölçer, bu verilerdeki bir sorun durumunda kişiye 

sesli uyarı yapar, bu verileri bir dosyaya kaydeder. Bu saymış olduğum 3 çalışma modunda da 

KADSİS bir sorun durumunda veya gün sonunda gerekli birimlere uyarı ve rapor mailleri 

göndererek kurumlardaki idare, patron, müdür gibi mevkileri günlük olarak bilgilendirir.  

KADSİS’in çalışma modlarının bitmesiyle KADSİS artık hazır sayılırdı fakat bir problem 

vardı ki o da şüphesiz sistem konfigürasyonlarının normal bir kullanıcı tarafından 

yapılamayacak olmasıydı. Bu doğrulta 2 ana sayfadan oluşan bir arayüz hazırladım. İlk olarak 

arayüz bizi bir giriş sayfasıyla karşılar ve kayıtlı kullanıcılar kullanıcı adı ve şifrelerini 

girdikten sonra ilk ana sayfaya (Şekil 3.) giriş yapar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. KADSİS Arayüzü anasayfası           Şekil 4. KADSİS Arayüzü “Veri Tabanı”  sayfası 

 

Bu sayfada KADSİS’in çalışma vardiyası, bilgilendirme maillerinin gönderileceği adresler 
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ayarlanır ve veri tabanı işlemleri için hazırlanmış olan ikinci ana sayfaya (Şekil 4.) geçiş 

yapılabilir. İkinci sayfada veri tabanında bulunan kişilerinin isimlerinin bulunduğu bir liste 

görünümü vardır, bu sayfada yine veri tabanına ekleme, çıkarma, güncelleme gibi işlemler 

kolayca yapılabilir. Son olarak verilerin kaydedilmesi ve işlenmesi yönünde izinlerin 

bulunduğu bir bölüm bu sayfada bulunmaktadır.   

Son olarak tüm bu donanımları muhafaza edecek kutuyu tasarladım ve okuldaki 3D yazıcı ile 

kutuyu bastım ve donanımı hazırlayıp kutunun içine yerleştirdim. Böylece KADSİS hazır hale 

geldi. (Şekil 5.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Şekil 5. KADSİS 

 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Yaptığım ilk literatür çalışmalarında benim projeme benzer bir projeye rastlamadım. Ancak 

Temmuz 2020 tarihinde ilk prototipimi tamamladıktan sonra yaptığım yeni literatür 

taramasında hemen hemen benim projem ile aynı süreçte yapılmış ve meslek lisesi 

öğretmenleri tarafından geliştirilen bir projeye rastladım. Bu proje hakkındaki bilgiler 

yalnızca bir haber kaynağı ile sınırlıydı. Bu nedenle ayrıntılı bilgi sahibi olamamama rağmen 

haberdeki beyanlar doğrultusunda proje hakkında şunlar söylenebilirim. Proje ne kadar ateş 

ölçme ve yüz tanıma işlemleri gibi problemleri çözmeye yönelik olarak geliştirilmiş olsa da, 

projede kullanılan ekran parçası oldukça yüksek maliyetlidir. Ayrıca ekranların dar ve sabit 

bir görüş açısına sahip olması da kullanıcının yanlış açı ile bakması veya ekranın parlaması 

gibi durumlarda ekranı göremeyip bilgi alamamasına yol açabilir. Projenin bir sorun anında 

gerekli birimlere haber vermek için kullandığı SMS kanalının da maliyetli olması ve yüksek 
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dosya boyutlarını gönderememesi projenin sorunu çözmekteki başka bir sorunudur. Son 

olarak artık hemen hemen her kurumda sorgulanan HES kodunu sorgulama özelliği de 

bulunmamaktadır. Bu gibi problemlerden dolayı bu proje yukarıda açıklanmış sorunları 

çözmekte yetersiz kalmaktadır. Bu ve buna benzer başka sistemler genel anlamda KADSİS’in 

kendi bünyesinde barındırdığı özelliklerden yalnızca birini bünyesinde barındırabilmektedir. 

Örneğin bazı AVM’lerde otomatik ateş ölçerler bulunmaktadır, bu cihazlar yalnızca kişinin 

ateşini ölçüp ekrana yansıtabilmektedir. Bir başka örnek olarak yüz tanıyarak yoklama alan 

sistemler mevcuttur. Fakat bu sistemlerin birçoğu oldukça pahalı ve ateş ölçme veya HES 

kodu sorgulama gibi özellikleri de bünyesinde barındırmamaktadır. KADSİS piyasadaki 

benzer sistemlere kıyasla, tüm ihtiyaçları tek çatıda toplayarak insanın bulunduğu her ortamda 

çalışmaya uygun olması, sesli uyarı yapabilmesi ve mail iletişim kanalı sayesinde farklı dosya 

tür ve boyutlarını gönderebilmesi onu diğer projelerden ayıran temel etkenlerdir. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Yaptığımız testler ve KADSİS’in özellikleri göz önünde bulundurulduğunda KADSİS her 

türlü kurumda kullanıma uygun bir projedir. Projenin okulda yapılan testlerinde 66 farklı 

ülkeden ve 15-22 yaş aralığında 334 erkeğin bulunduğu bir veri tabanı ile testler yapılmıştır. 

Test için 66 farklı ülke ve 334 erkek arasından rastgele seçilen 6 farklı ülke ve 13 bireyden 

oluşan test gruplarında yapılan denemelerde %100 başarı elde etmiştir. Ayrıca, Din Öğretimi 

Genel Müdürlüğü tarafından Milli Eğitim Genel Müdürlüklerine hediye edilmek üzere 15 adet 

KADSİS sipariş etmesi ve KADSİS ile bu sene katıldığım 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma 

Projeleri Yarışması’nda Yazılım alanında Türkiye 2. si olmam projenin uygulanabilirliğini 

göz önüne seren başka etmenlerdir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Tek Kartlı Bilgisayar (Single-board computer)   1 adet   1.381,07 TL 

Adaptör 5V/4A   1 adet   106,96 TL 

64 GB SD kart   1 adet   145 TL 

Kablosuz ağ modülü   1 adet   203,21 TL 

Temassız ateş ölçer sensör   1 adet   605,20 TL 

Hoparlör ses kartı   1 adet   17,90 TL 

Hoparlör   1 adet   35,90 TL 

Kızılötesi Kamera Modülü   1 adet   354,59 TL 

15 cm yassı kamera kablosu   1 adet   6,59 TL 

Kızılötesi LED far   1 çift   62,90 TL   TOPLAM: 2600,32 TL 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

İnsanların bulunduğu tüm kurumlarda kullanılabilir. 

 

9. Riskler 

Projemiz için gerekli olan malzemelerin pek çoğu ülkemizde üretilmediği ve ithal ürün 

olduğu için temin etme konusunda problemler yaşanabilir. 
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