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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Günümüzde yaşanan koronavirüs (COVID-19) salgını, insan sağlığının yanında eğitim alanını 
da olumsuz etkilemiş, salgından 63 milyon öğretmen ve 1,5 milyar öğrenci etkilenmiştir 
(UNESCO, 2020). Salgın nedeniyle kısıtlamalarla karşı karşıya kalan eğitim camiası çözüm 
olarak uzaktan eğitime başvurmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Ziya Sel-
çuk’un "Salgının sona ermesinin ardından da uzaktan eğitimin kalıcı olacaktır." (Uzaktan eği-
tim kalıcı olacak, 2021) ifadesi ile birlikte uzaktan eğitimin artık hayatımızın bir parçası olacağı 
anlaşılmıştır. Hayat boyu öğrenmenin bir parçası ve örgün eğitimin alternatifi olarak görülen 
uzaktan eğitim, salgın öncesinde de pek çok ülke, kurum ve kuruluş tarafından kullanılmak-
taydı. Örneğin Amerika’da 2015 yılında 6 milyondan fazla öğrencinin uzaktan eğitim aldığı 
bilinmektedir (Allen & Seaman, 2017). Okulların kapanması ve uzaktan eğitim süreci ile bir-
likte evlerinde zaman geçiren öğrencilerin bazı olumsuzluklar yaşayabileceği düşünülebilir. 
Salgın döneminde öğrenciler, psikolojik olarak etkilenmekte ve günlük yaşamlarında ciddi de-
ğişikliklerle (okul kapanmaları, sokağa çıkma yasakları vb.) karşılaşmalarından dolayı öğren-
cilerin günlük rutinleri bozulmaktadır. (Barlett, Griffin ve Thomson 2020). Öğrencilerin bir 
şekilde eğitim alması gerekmektedir. Salgın dönemi ile eğitim ve öğretimin büyük bir çoğun-
luğu uzaktan yapılmaktadır. Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu kontrol mekanizmasının eksik-
liği nedeni ile derslere katılmamakta, katılanlar katılmış gibi göstermekte veya ders esnasında 
başka işler ile uğraşabilmektedir. Projemizde üretmiş olduğumuz yazılım sayesinde öğretmen 
öğrencinin uzaktan eğitimdeki tutum ve davranışlarını kontrol edebilecektir. C# dili ile üretmiş 
olduğumuz yazılım uzaktan eğitim alan öğrencilerin bilgisayarlarına kurulacaktır. Yazılımımız 
öğrencinin sisteme girişini algılayacak, bilgisayar ekranının başında olup olmadığını yazılımı-
mız içerisinde yer alan yüz tanıma kütüphanesi ile tespit edecektir. Ayrıca bilgisayarın başında 
başka işler ile uğraşıp uğraşmadığını tespit etmek için ekran resmini çekecek olan yazılımımız 
bu verileri sitemizin veri tabanına aktaracaktır. Kodular blok tabanlı mobil uygulama hazırlama 
sitesi ile yapmış olduğumuz mobil uygulama öğretmenin telefon veya tabletine kurulacaktır. 
Bu uygulama üzerinde öğrencinin derse katıldığını veya katılmadığını, bilgisayarın başında 
olup olmadığını veya bilgisayarda ders dışı işler ile uğraşıp uğraşmadığını ekranında görerek 
gerekli uyarıları yapabilecektir. Bu sayede öğrenciler derslere daha aktif bir şekilde katılarak 
uzaktan eğitimin getirdiği dezavantajı en aza indirebileceklerdir.  

2. Problem/Sorun: 

Son 1,5 yılda hayatımıza giren koronavirüs, yaşantımızda birçok değişikliğe sebep olmuştur. 
Eğitim kurumlarında dersler uzaktan işlenir hâle gelmiştir. Çevrimiçi derslerde ortaya çıkan 
sorunlar; bilimsel araştırmalarda sıklıkla öğrencilerin derse karşı yetersiz ilgisi, çevrim içi öğ-
renme için kullanılan programın eksiklikleri, öğrencilerin teknolojik imkân kısıtlılıkları, inter-
net erişim sorunları ve öğrencilerin çevrim içi derslere katılmamaları olarak ifade edilmektedir 
(Yusuf ve Ahmad, 2020).  Türkiye geneli ailelere, salgın dönemindeki uzaktan eğitim ile örgün 
eğitim süreci hakkındaki görüşlerine yönelik verilerin analizinin sonucunda ailelerin %90,90’u 
örgün eğitimin daha değerli olduğunu, %6,13’ü uzaktan eğitim ile örgün eğitim arasında fark-
lılıkların olmadığını ve son olarak %2,97’si uzaktan eğitimin çok faydalı olduğunu belirtmiş-
lerdir. (Mutlu & Tamam, 2020). Araştırmalara göre uzaktan eğitimin tercih edilmeme sebebi, 
öğrenciye gerekli faydayı sağlamadığı düşüncesidir. Öğrencilerin birçoğunun uzaktan eğitim 
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sürecinde odasında kontrol eden, gerektiğinde uyaran(öğretmen) olmadığı için kendini derse 
verememektedir. Gerçek bir alanda olmayan derslerde öğrencilerin derse katılımları az olmakta 
veya derse katılsa bile başka işlerle de uğraşarak kendilerini derse verememektedir. Eğitim ku-
rumları ve öğretmenlerin amacı, şartlar ne olursa olsun öğrencilerin derse odaklanmalarını sağ-
lamalı ve bilgi aktarımını sağlamaları gerekmektedir. Uzaktan eğitim araçları öğretmenin der-
sini anlattığı, öğrencilerin seslerini veya kameraları üzerinde yetkilerinin olduğu bir altyapıya 
sahiptirler. Öğrencilerin dersi açtıktan sonra uzaktan eğitim aracını sekme durumuna indirip 
bilgisayarda başka işlerle uğraşıp uğraşmadığını veya dersi açıp bilgisayar başında olup olma-
dığını tespit edememektedir. Uzaktan eğitimde öğrencilerin belli bir kısmı ders işlemek isteme-
mektedirler. Öğretmenlerin yoklama alma yöntemi ile geliştirdikleri çözüm ise çoğu zaman 
yetersiz kalmakta, öğrencilerin dersi başlatıp başka işler ile uğraşmaktadırlar. Buna benzer gi-
rişimleri örgün eğitimde de görmekteyiz. Öğrenci ders sırasında beden olarak sınıf içinde olsa 
da duygu ve düşünceleri sınıfta değildir. Örgün eğitimde öğretmenler bu durumun farkına va-
rarak gerekli uyarı ve dürtüler ile öğrenciyi derste etkin hâle getirebilmektedir. Uzaktan eği-
timde öğrencilerin derse tüm bedeni ile katılıp katılmadığını tespit ederek öğretmen tarafından 
gerekli uyarıları yapmak imkansıza yakındır.  

 

2.1.Öğrenciden Kaynaklı Sorunlar 

Öğrencilerin birçoğu derslerin hep boş olmasını isterler. Uzaktan eğitimde de bu alışkanlık de-
vam edebilmektedir. Öğrenci canlı derslerde dersi başlatıp ekran başından ayrılmakta veya 
canlı ders uygulamasını sekme durumunda küçülterek oyun vb başka işler ile uğraşmaktadırlar. 

2.2.Öğretmenden kaynaklanan sorunlar 

Salgın sebebi ile eğitim dünyası uzaktan eğitime çok hazırlıksız yakalanmıştır. Gerekli altyapı-
ların oluşturulması, programların belirlenmesi ve öğretmenlerin uygulamaya alışma süreleri 
konularında aksaklıklar yaşanmıştır. Birçok öğretmenin örgün eğitimde geleneksel eğitim an-
layışı ile derslerini işlemesi uzaktan eğitim sürecine geçişte teknoloji kullanımında eksiklikler 
yaşamasına sebep olmuştur. Uzaktan eğitimde sadece ders anlatabilmeye odaklanan öğretmen-
ler sınıf hakimiyetinde ve öğrencilerin derse etkin katılabilmeleri için gerekli uyaranları ver-
mede yetersiz kalabilmektedir.  

2.3.Veliden kaynaklanan sorunlar 

Bazı ebeveynler çocuklarını okula gönderir gibi hadi oğlum odana derse diyerek bilgisayar ba-
şına göndermektedirler. Gerekli kontrolleri sağlamayan veliler öğrencilerin derse etkin katılıp 
katılmadığını bilememektedir.  

2.4.Uygulamadan kaynaklanan sorunlar. 

Uzaktan eğitim araçları altyapılarını sadece ders anlatıp dinleyebilme olarak ayarlamışlardır. 
Her öğrencinin aktif olarak derse katılabileceğini ve bütün öğretmenlerin teknolojiye tam ola-
rak hâkim olduğunu düşünerek sistemlerini geliştirmişlerdir. Öğrencinin derste aktif olup ol-
maması ile ilgili bir çalışma içinde olmamışlardır. 
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3. Çözüm  

Salgın dönemi ile geçilen uzaktan eğitim sistemi teknolojinin ilerlemesi sayesinde olmuştur. 
Günümüzde sıklıkla kullanılan uzaktan eğitimde bazı sorunlar bulunmaktadır. Mevcut sorun-
ları bugünkü gelişmiş teknolojiler ile (Yüz Tanıma vb) çözebiliriz. Sorunlarımızdan biri öğren-
cinin dersi başlatıp bilgisayar başında oturmamasıydı. Bu durumunda projemizin çözümü, ya-
pacağımız yüz tanıma sistemi ile öğrencinin bilgisayar başında olup olmadığı öğretmenin tele-
fonuna veya bilgisayarına aktaracaktır. Diğer bir sorun olan bilgisayar başında başka işler ile 
uğraşmasına yönelik çözümümüz de ise öğrencinin bilgisayarının veya tabletinin belli aralık-
larla ekran resmini çekerek bu görüntüyü de öğretmenin telefonuna aktaracaktır. Böylece öğ-
retmen sınıfta öğrencinin bilgisayar başında olup olmadığını veya ders mi dinliyor yoksa başka 
işler ile mi uğraştığını kendi telefon veya bilgisayarında gözlemleyecektir. Böylece öğrenci için 
gerekli uyarıları yapabilecektir. Öğretmenin telefonunda veya bilgisayarında sınıfta bulunan 
tüm öğrencilerin listesi olacak ve bu öğrencilerin derse girip girmediği, girdiyse bilgisayarın 
başında olup olmadığı ve bilgisayarın başında ise de başka işler ile uğraşıp uğraşmadığı göz-
lemlenebilecektir. 

 3.1.Çözüm algoritması 

 
3.2.Eğitime Katkı 

Sorun Çözüm Eğitimdeki Katkısı 

Öğrenci canlı derse ka-
tılmaz 

Öğretmen uygulama üzerinde sarı 
renkte olanların derse katılmadığını 
anlar ve uyarır.  

Öğrencilerdeki sorumluluk 
duygusunu artırır. 

Öğrenci derse katılır 
ama bilgisayarın ba-
şında değildir. 

Öğretmen uygulama üzerinde öğ-
rencinin alanının kırmızı renkte ol-
duğunu görür, bilgisayarın başına 
geçmesini söyler. 

Öğrenciler takip edildiğini 
bilir, yanlış davranışlarda 
bulunmaz. 

Öğrenci derse katılır, 
bilgisayar başındadır 
ama bilgisayarda başka 
işler ile uğraşır. 

Öğretmen uygulama üzerinde öğ-
rencinin isminin altında bulunan re-
simlerden bilgisayarda ne işle uğraş-
tığını anlar ve gerekli uyarıyı yapar. 

Öğrencinin tüm ilgisinin 
derste olması sağlanır. Bu 
sayede eğitim-öğretim ka-
litesi artar. 
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4. Yöntem 

Projemizde öğrencinin bilgisayar başında olup olmadığını belirlemek için Visual Studio prog-
ramı üzerinden C# yazılım dili ile yüz tanıma programı yaptık. Bu program öğrencinin bilgisa-
yarına kurulacaktır. Program ilk başlatıldığında öğrencinin yüzü sisteme tanıtılacaktır. Yüz ta-
nıma sistemlerinde ortalama %94 lük bir doğruluk payına sahip olduğu gözlemlenmiştir. (Ak-
soy 2019) Böylece öğrencimiz bilgisayarın başına oturduğunda onun veya başkasının olduğunu 
sistemimiz anlayabilecektir. Visual Studio ile hazırladığımız yüz tanıma sisteminde programı-
mız çalıştığı zaman bilgisayarın web kamerası çalışarak yüzü tespit edecektir. Öğrencinin doğru 
kişi olduğunu algılayan sistemimiz hazırladığımız mysql veri tabanına True değerini göndere-
cektir. Öğretmenin telefonuna kurulan Kodular (Url-1) blok tabanlı mobil uygulama hazırlama 
sitesinden yapmış olduğumuz mobil uygulamada sınıf içinde bulunan öğrencilerin listesi yer 
alacaktır. Mysql veri tabanında anlık olarak verileri çeken sistemimiz, yüz tanıma sisteminden 
geçen öğrencinin bilgisayarında bulunan yazılımımızın veri tabanımıza gönderdiği True değe-
rini gördüğünde öğrencinin bulunduğu çerçeve yeşil rengine dönecektir. Yüz tanımadan geçe-
meyen öğrencinin bilgisayarında bulunan yazılımımız False değerini gönderecek böylece öğ-
retmenin telefonunda ki mobil uygulamada öğrencinin çerçevesi kırmızı renkte olacaktır.  
Öğrencilerin bilgisayarlarında kurulu olan sistemimiz ekran fotoğrafını her 10 saniyede bir çe-
kerek aynı veri tabanına gönderecektir. Bilgisayarın ekran resmi çekildiğinde öğrenci fark et-
meyecek böylece öğrencinin dikkati dağılmayacaktır. Veri tabanında saklanan ekran resimleri 
öğretmenin telefonunda bulunan mobil yazılımımız tarafından çekilerek öğrencinin çerçeve-
sinde görüntülenecektir.  
 

  
C# da yaptığımız yazılım öğrencilerin bilgi-
sayarlarına kurulduktan sonra öğrencinin gi-
riş yapması istenen ekran gelir. Sisteme gir-
meden önce kamera test ekranı açılır. 

Sisteme doğru kullanıcı adı ve okul numarası 
ile giriş yapan öğrencinin kamera gösterimi 
kesilir. 5 saniye aralıklarla ekran resmi prog-
ramda gösterilir. 
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Öğretmen telefonundan kontrol paneli 
isimli uygulamamızı açtığında dersi başlat 
butonuna basması beklenir. Dersi başlat-
ması ile eğer sisteme giriş yapmayan öğ-
renci varsa kutucukları sarı olur.  

Yukarıdaki resimde Mustafa isimli öğrenci 
hala sisteme giriş yapmadığı görülmektedir. 
Sisteme giriş yapan ve bilgisayarın başında 
olan öğrencilerin kutucukları yeşil renkte, 
sisteme giriş yaptıktan sonra bilgisayarın ba-
şında olmayan öğrencilerin kutucukları ise 
kırmızı renktedir. Her öğrencinin isminin al-
tındaki kutucuklarda ise derse girmiş olduğu 
bilgisayarın ekran görüntüsü 5 saniye aralık-
larla aktarılır.  

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Uzaktan eğitim programlarının hiçbirinde bizim projemizde ki gibi öğrenciyi takip eden bir 
yöntem bulunmamaktadır. Bu sebeple projemiz dünyada bir ilk özelliğini taşımaktadır. Öğren-
cilerin bilgisayarın başında olup olmadıklarını yüz tanıma sistemi ile algılayan ve öğrenci bil-
gisayar ekranında ders mi dinliyor yoksa başka işler ile mi uğraştığını belirleyen projemiz bu 
verileri öğretmenin telefonuna gönderip kontrolü öğretmenin elinde olmasını sağlayan proje-
miz özgün olup benzeri bulunmamaktadır.   
Projemizde Visual Studio programı üzerinde C# dili kullanarak yapmış olduğumuz yüz tanıma 
sistemi üzerinde değişiklikler yaptık. Yazılımımızda öğrencinin yüzünün tanınması durumunda 
göndereceği True veya False değerini Jason verilerini kullanarak göndererek güvenliği artırmış 
olduk. Öğretmen telefonunda kendimizin yapmış olduğu mobil yazılımda da mysql veri taba-
nından veriler Jason ile çekilmiştir. Jason dili tüm yazılım dilleri ile anlaşılabilen bir yapıda 
olabilmesi sebebi ile mysql veri tabanındaki verilen istenilen yazılım dili ile çekilebilir. Yani 
istenirse öğretmen bilgisayar ekranında Pyhton, C++ vb ile yazılmış bir programlar ile de öğ-
rencileri takip edebilir. Bu özellik projemizin evrensel olması özelliği ile özgünlüğünü artır-
mıştır.  

6. Uygulanabilirlik  

Projemizde tek öğrenci ve 5 öğrencili olarak testler yapılmış olup başarılı olmuştur. Haziran 
ayında tamamlamış olduğumuz testler sonrasında temmuz ve ağustos aylarında sınıf bazında 
testler yapılarak eylül ayında eğitim öğretim başlangıcı ile okulumuzda kullanılacaktır. Bakan-
lık ile yapılan görüşmeler ve paylaşımlar sonrası projemizin ülke genelinde kullanılabileceğini 
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düşünmekteyiz. Projemiz uzaktan eğitimin mevcut programlarına entegre edilebildiği takdirde 
çok daha cazip bir uygulama haline geleceğini düşünmekteyiz. Temmuz ayı itibari ile Karaman 
Milli Eğitim Müdürlüğü, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Rektörlüğü ile görüşülerek 
projemiz hakkında bilgiler verilecek ve projemizin daha fazla test imkânı sağlanması için des-
tek istenecektir. Ayrıca projemizin yerel basında tanıtımları yapılacaktır.  

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemiz yazılım üzerine kurulu bir proje olması sebebi ile sadece bilgileri veri tabanında sak-
layabilmek için bir internet sitesi gereklidir. Bu internet sitemizin ismi www.haydiderseodak-
lan.org olacaktır. Yazılımları hazırladığımız programlar açık kaynak kodlu olması sebebi ile 
başka bir ücret söz konusu değildir.  

İhtiyaç adı Maliyet 

İnternet sitesi domain(www.haydiderseodaklan.org)  180 TL 

İnternet sitesi hosting (www.haydiderseodaklan.org) 300 TL 

Toplam 480 TL 

 
 
7.1.Zaman Planlaması 
 
 
 
 

. 
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7.2.Proje Çalışma Takvimi 
 

 

 
Projemizde ki testlerimizi şahsi internet adreslerimiz üzerinden gerçekleştirdik. Haziran ayında 
projeye ait bir internet sitesi açılması gerekmektedir. Dolayısı ile harcamalarımız temmuz 
ayında gerçekleşecektir. Projemiz tamamen yazılım üzerinde olması ve yazılımların tarafımızca 
yapılacak olması sebebiyle mali açıdan uygundur. 
 
 

Ocak 2022

• Proje 
konusunun 
tespiti

Şubat 2022

• Literatür 
taraması 

Mart 2022

• Saha 
çalışması

• Uzaktan 
eğitimle 
ders 
anlatan 
öğretmenler 
ile fikir 
alışverişi

Nisan 2022

• Yüz tanıma 
sistemleri 
için 
araştırmalar 
yapılması

Mayıs 2022

•Yazılımın 
geliştirilmesi

Haziran 2022

• Web sitesinin 
açılması

•Mobil uygulama 
tasarlaması

Temmuz 2022

•Projenin sınıf 
ortamlarında 
testi

•Yaygınlaştırma 
faaliyetleri

Ağustos 2022

•Sergi
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemiz senkron bir şekilde uzaktan eğitim alan herkese hitap etmektedir. Projemiz öğrenci ve 
öğretmen pozisyonunda olanlar tarafından kullanılabilecektir. Uzaktan eğitim sürecinde bazı 
öğrencilerin derse ilgisizliği, canlı dersi başlatıp ders ile ilgilenmemesini önlemek amacıyla 
projemiz geliştirilmiştir. Öğretmenler kendi sistemleri üzerinden hangi öğrencinin dersin ba-
şında ve dersle ilgilendiğini gözlemleyebilecektir. Hedef kitlemizin öğrenciler olmasının ne-
deni, salgın döneminde örgün eğitimin azalması ile daha fazla eğitime ihtiyaç duyulmasıdır. Bu 
dönemde öğrencilerin dikkatlerini dağıtacak olan dış faktörlerin öğretmenler tarafından tespit 
edilip öğrenciler kendilerini derse vermesi sağlanacaktır.  

9. Riskler 

Projemizde öğretmenlerin öğrencileri takip edebilmeleri için öğrenci bilgisayarlarında yazılı-
mımızı başlatmaları gerekmektedir. Başlatmadıkları takdirde öğretmen öğrenci takibi yapamaz. 
Bu sorunun çözümü olarak öğretmen telefonundaki takip uygulaması veri tabanından veri çe-
kemediği zaman öğrencinin uygulamamızı başlatmadığı anlaşılarak uyarıda bulunacaktır. Pro-
jemizde yüz tanıma sistemi öğrenci görüntüsünü internet ortamına kesinlikle aktarmamaktadır. 
Yerel olarak çalışan sistem doğru kişiyi algıladığında internet sitesinde yer alan veri tabanına 
sadece True/False değerini gönderecektir. Kişisel Verilerin Korunması konuna paralel ilerleye-
cek olan projemizde bu konu ile alakalı bir risk bulunmamaktadır. 

 
9.1.İş Paketi Tanımı 
 İş Paketi  Görevli Kişi Takım içi 

Rolü 
Zaman 

1 Sorun tarama 1-Mustafa Alper ÇETİN-
KAYA 
2-Ahmet Furkan TAŞER 

1-Kaptan 
2-Üye 

Şubat Ayı 
içerisinde 

2 Yüz tanıma kütüphanesi-
nin proje yazılımına enteg-
resi 

Mustafa Alper ÇETİN-
KAYA 
 

Kaptan Nisan  

3 C# dilinde ara yüz geliş-
tirme 

1-Mustafa Alper ÇETİN-
KAYA 
2- Ahmet Furkan TAŞER 

1-Kaptan 
2-Üye 

Mayıs 

4 Kodular programı ile öğ-
retmen için mobil uygu-
lama geliştirme 

Ahmet Furkan TAŞER Üye Nisan- Mayıs 

5- Projenin tekli testi Ahmet Furkan TAŞER Üye Haziran 
6- Projenin sınıf ortamında 

testi 
1-Mustafa Alper ÇETİN-
KAYA 
2- Ahmet Furkan TAŞER 

1-Kaptan 
2-Üye 

Haziran-
Temmuz 
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9.2.Olaslık-Risk Etkisi 
Risk  Derecesi  Eylem Planı  
İnternetin kesilmesi, bağlantı kop-
ması 

Olasılık 1, Etki 5  
Derece 5  

Böyle bir durumda zaten ders ya-
pılamaz ders başka bir zamana 
ertelenebilir.  

Öğrencilerin yazılımımızı bilgisa-
yarlarına yüklememesi  

Olasılık 3, Etki 1  
Derece 3 

Okul Web Sitemizde yer alacak 
olan yazılımımızı indirip kurarak 
sorunu çözer  

Verilerin saklandığı internet sitesi 
herhangi bir sorundan dolayı hiz-
met verememesi 

Olasılık 1, Etki 5  
Derece 5  

Projemizin yaygınlaşması ile 
daha iyi hizmet sunabilen inter-
net servis sağlayıcılarına geçile-
bilir. 
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