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1. Proje Özeti 

Günümüzde insanların, çeşitli kurumlarda beklenmedik sıralar yüzünden yaşadıkları 

zaman kayıpları ve bu sıralara bağlı olarak zaman yönetimlerindeki aksaklıklar, onların 

gerek günlük hayatlarında gerek de profesyonel iş hayatlarında çeşitli olumsuzluklara sebep 

olduğu aşikardır. Okulumuzda yaptığımız anket sonuçlarımız: Kamu kurumlarında yaklaşık 

%74, özel kurumlarda yaklaşık %54, ATM ve bankalarda ise yaklaşık %63 gibi yüksek 

oranlar, katılımcıların bu kurumlardaki sıralar ve kurum içi yoğunluklar yüzünden zaman 

kaybettiğini gösteriyor. Projemiz bu soruna bir çözüm üretmeyi hedeflemektedir. İnsanlar 

başta telefon olmak üzere tablet, bilgisayar hatta akıllı saatler üzerinden uygulamamıza 

erişerek bu uygulama üzerinden kamu kurumları, özel kurumlar, hastaneler, bankalar ve 

ATM’ler gibi yerlerdeki yoğunlukları birkaç tıklama ile öğrenebiliyorlar. Ayrıca yine 

uygulamamız üzerinden, kendi konumları ve uygulama üzerinden seçtikleri bu kurumlardan 

en az yoğun olanı ve o kuruma olan en kısa yolu görebiliyorlar. Uygulamamız bu verileri 

kurumlardaki kameralar üzerinden alıyor. Kamera bulunmayan veya çeşitli nedenlerden 

dolayı kullanılamayan kurumlar için geliştirdiğimiz yönetici uygulama aracılığıyla ilgili 

kurumda bulunan bir görevli mevcut yoğunluk durumunu uygulamaya gönderebiliyor. 

 

2. Problem/Sorun 

Okuldan sonra dershaneleri olduğundan devlet burslarından para çekebilmek için az 

süreleri olan arkadaşlarımız, para çekecekleri yerlerde sıra olup olmadığını bilemedikleri için 

bu kısa süre içinde para çekip çekemeyeceklerini de hesaplayamıyorlar. Bu da onların 

derslerine geç kalmalarına neden olabiliyor. Sıkça duyduğumuz bu ve buna benzer 

problemler doğrultusunda araştırma yaptık ve bu problemin sadece ATM’lere özgü değil, 

kamu kurumları, özel kurumlar ve hastanelerde de olabileceğini gördük. Daha somut veriler 

elde edebilmek için okulumuz genelinde bir anket düzenledik. Bu anketin sonuçları şöyle: 

 

 

Bu anket sonuçlarından da anlayabileceğimiz gibi insanların %73,7’si kamu 

kurumlarında, %53,8’i özel kurumlarda, %63’si ATM ve bankalarda sıra beklemekten 

şikayetçidir.  
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Bu problem hakkında araştırmalarımıza devam ettiğimizde bazı haberlere rastladık: 

 

 Bazı vatandaşların bir 

işlemi yapabilmek için 1,5 

saatten fazla bekletildiği 

ortaya çıktı. 

 BDDK'ya geçen yıl 

yapılan şahsi, e-posta 

aracılığıyla ulaşan ihbar ve 

şikâyet başvuruları yüzde 

60'ın üzerinde arttırarak ve 

28 bine yaklaştı. 

 

 

 

 

 İnternet bankacılığından 

ödeme yapamadıkları için sabahın 

erken saatlerinde geldiğini 

belirten Âdem Er ise, "Hafta sonu 

açık olduğunu haberlerde gördüm 

ve ben de gelip ödemek istedim. 

Fakat bu kadar kalabalık olacağını 

tahmin edemedim” diye konuştu. 

 

 

 

 

3. Çözüm 

Çalışmamızda insanların günlük hayatta yaşadıkları zaman kaybını en aza indirmek 

nihai amacımız olmuştur. Bu doğrultuda geliştirdiğimiz uygulama kullanıcıların kamu 

kurumları, özel kurumlar ve ATM önlerinde oluşabilecek sıralarda yaşanacak zaman kaybını 

en aza indirmektedir. Bireylerin uygulamayı mobil cihazlarına App Store ve Google Play 

gibi uygulama mağazalarından indirerek, istediği kamu kurumu ve özel kurumlardaki 

yoğunluğu anlık olarak öğrenebilir. 

Her yaştan insanların rahatlıkla kullanabileceği sade ara yüz sayesinde uygulama içi 

yaşanabilecek zaman kayıplarının da önüne geçilmiştir. Uygulama üzerinden seçilen 

kurumun şubeleri harita üzerinde bir simge ile gösterilir. Bu simgeler; çok yoğun kırmızı, 

orta yoğun sarı, az yoğun yeşil olmak üzere söz konusu şubenin yoğunluğuna bağlı olarak 

değişerek kullanıcının yoğunluk durumunu anında görmesine imkân sağlar (Görsel-1, 

Görsel-2). Bunun yanında şubelerin üzerindeki simgelere tıklanarak o şubedeki yoğunluğa 

dair kurumda kaç kişi olduğu, yoğunluk bilgisinin güncellenme tarihi gibi daha ayrıntılı 

bilgiler görülebilir. 

27.02.2021 

K1 

K2 
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Kodular üzerinde 
uygulamanın ara 

yüz tasarımı 

Görsel-1 Görsel-2  

4. Yöntem 

Projemizin yapım aşamalarını şu şekilde sıralayabiliriz:  

1. Uygulamanın ara yüz tasarımı, geliştirilecek platformlar ve yoğunluk bilgisi için 

olası veri kaynakları hakkında araştırmalar 

2. Araştırmalar sonucunda projeye en uygun ve işlevsel tasarım, platform ve sistemlerin 

seçilerek geliştirilmeye başlanması 

3. Kodular üzerinden yönetici uygulamanın yapımı ve asıl uygulamanın prototipinin 

yapımı 

4. Python üzerindeki OpenCV kütüphanesi ile yüz algılama sisteminin geliştirilmesi 

5. Prototipin test çalışmaları 

6. Uygulama prototipinin bir web sitesi üzerine aktarılması 

İlk maddede bahsettiğimiz üzere öncelikle uygulama tasarımının nasıl olması noktasında 

bazı araştırmalar yaptık. Bu konuda, uygulama tasarımının estetik açıdan göze hitap 

etmesine karşın sade ve anlaşılabilir bir kullanıcı ara yüzünün olması araştırdığımız tüm 

kaynaklardaki ortak noktaydı.  

Geliştirilecek platform araştırmalarımızda ise, uygulamamızı bir web sitesi üzerinden 

yapmanın onu her platforma kolay bir şekilde entegre edilebilir olmasını sağlayacağını 

gördük. Fakat web sitesi üzerinde geliştirmeden önce bir prototip hazırlamak üzere 

Google’ın, Android işletim sistemleri için blok tipi bir kodlama ile uygulama geliştirmemize 

olanak sağlayan Kodular isimli servisinden yararlandık. Yine yönetici uygulamamızı da bu 

platform üzerinden geliştirdik.  
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Görsel-3 

Kodular üzerinde 

uygulamanın kod 

tasarımı 

 

 

Yoğunluk bilgisini almak için düşündüğümüz kamera ile yüz algılama ve başka bir yönetici 

uygulama aracılığıyla veri alma sistemlerini uygulamamız için en uygun veri kaynakları olarak 

seçtik.  

 

 

Bu kararlar doğrultusunda prototipimizi Kodular 

üzerinden geliştirmeye başladık. İlk başta yanda görülen 

ekran görüntüsündeki gibi her kurum için ayrı bir buton 

şeklinde bir ara yüz tasarladık. Burada uygulama ilk 

açıldığında sizi ATM Yoğunluğu ve Devlet Dairesi 

Yoğunluğu isimli iki buton karşılıyordu. Bunlardan örnek 

olarak ATM Yoğunluğuna tıkladığınızda örnek olarak 

eklediğimiz PTT ve Ziraat şubelerinden hangisini görmek 

istediğinizi seçtiğiniz butonlar çıkıyordu (Görsel-4). Bu 

butonlardan birini seçtiğinizde karşınıza bir harita çıkıyor ve 

bu harita üzerinde seçtiğiniz kurumun üzerinde küçük bir 

simge ile birlikte sizin bulunduğunuz konum görünüyordu 

(Görsel-5). İsterseniz yukarıdaki bir düğme ile en kısa yolu 

görebiliyor, isterseniz de kurumun üstündeki simgeye 

tıklayarak yoğunluğu öğrenebiliyordunuz (Görsel-6).  
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Görsel-4 Görsel-5 Görsel-6 

Görsel-7 

 

 

 

Bu tasarımda kullanıcıların bir sürü buton ile uğraşarak çok vakit kaybettiklerini fark ettik 

ve farklı bir ara yüz arayışına girdik. Çeşitli denemelerimizin sonucunda son olarak şöyle bir 

işleyişte karar kıldık: 

 

Uygulamaya tıkladığınızda bir açılış ekranı 

karşınıza çıkıyor, bu sırada uygulama veri tabanından 

verileri alıyor (Görsel-7). Bu ekrandan sonra sizi direkt 

olarak bir harita karşılıyor (Görsel-8). Haritanın alt 

tarafında sola-sağa kaydırarak seçebileceğiniz şekilde 

uygulamada bulunan kurumların logoları çıkıyor. 

Buradaki logolara tıkladığınızda ilgili kurumun şubeleri 

bir simge ile haritada belirtiliyor. Ayrıca her şubenin 

simgesi çok yoğun kırmızı, orta yoğun sarı, az yoğun 

yeşil olmak üzere o anki yoğunluğuna göre farklı 

renklerde gösterilerek çok daha hızlı bir şekilde yoğunluk 

bilgisi kullanıcıya gösterilmiş oluyor (Görsel-9). Yine 

önceki tasarımda olduğu gibi şubelerin üzerindeki 

simgelere tıkladığınızda, yoğunluk bilgisi hakkında 

kurumda bulunan kişi sayısı, son güncelleme tarihi gibi 

daha detaylı bilgiler görebiliyorsunuz (Görsel-10). 
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Görsel-9 Görsel-10 Görsel-8 

Görsel-11 Görsel-12 Görsel-13 

 
 

 

Uygulama prototipimizi geliştirirken bir yandan da yönetici uygulamamızı tasarladık. Bu 

uygulama her kurum için ayrı ayrı veri gönderebilecek bir şekilde olması gerektiği ve normal 

kullanıcılar için de kullanıma açık olmayacağı için, ana uygulamamızdaki ATM’ler, Devlet 

Daireleri gibi her kurum için ayrı kısımlar yaptık (Görsel-11). Bu sayede ilgili kurum görevlisi bu 

uygulama üzerinden kolayca veri gönderebilecek. Bir kurumun şubesinde yönetici uygulamaya 

erişimi olan bir görevlinin başka bir kuruma ya da aynı kurumun başka bir şubesine yanlışlıkla veya 

kasıtlı olarak veri göndermesini engellemek adına her kurumun her şubesi için ayrı ayrı şifreler 

belirledik (Görsel-12). Şubenin kendine özel şifresi girildikten sonra yoğunluk verileri az yoğun, 

orta yoğun, çok yoğun olarak değiştirilebiliyor (Görsel-13). 
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Kamera uygulamamız üzerinden bir test görüntüsü 

Kamera uygulamamızın Python kodlarından bir görsel 

 

Yönetici uygulamayı aslında kamera 

sisteminin kullanılamadığı durumlar için geliştirdik. 

Uygulamamız verileri öncelikli olarak kamera 

sisteminden alacak. Burada geliştirdiğimiz program, 

kameradaki insan yüzü sayısını algılayıp 

uygulamamızın veri tabanına gönderiyor. 

Programımızı, sahip olduğu geniş kütüphaneler 

sayesinde kullanım alanı oldukça geniş olan ve 

neredeyse her alanda kullanılabilecek bir yazılım dili 

olan Python ile yazdık. Python ile kameralar 

üzerinden insan yüzlerini algılamak için kameradan 

gelen görüntüleri işlememiz gerekiyordu. Görüntü 

işleme, bir görüntüyü elde etmek ya da elimizde 

bulunan görüntüden yararlı bilgiler çıkarmak için 

çeşitli algoritmalar kullanarak görüntü üzerinde bazı 

işlemlerin gerçekleştirilme yöntemidir. Burada 

gerçek-zamanlı görüntü işleme uygulamalarında 

kullanılan açık kaynak kodlu bir kütüphane olan 

OpenCV kütüphanesini kullandık.  

Görüntü işleme baktığımızda özellikle de 

düşük kapasiteli bilgisayarları yorabilen bir işlemdir. 

Yazdığımız programda kameranın hangi aralıklarla 

görüntüyü kontrol edeceği kolay bir şekilde 

ayarlanabiliyor. Bu şekilde bu değeri programın 

çalıştığı bilgisayara göre değiştirerek bilgisayarın 

işlem gücünden kaynaklı oluşabilecek hataların da 

önüne geçebiliyoruz. 

 

Python, diğer program dillerinin aksine programı çalıştırmadan önce derlemez, en üst 

satırdan aşağıya doğru gerçek zamanlı olarak yorumlar. Python yazılım dilinin piyasa çıktığı 1991 

yıllarında 1-4 MB boyutunda kısa süreli hafızaya sahip bilgisayarların norm olduğunu biliyoruz. 

Günümüzde Python, x86 64-bit mimarili bir işlemcisi ve en az 2 GB boyutunda kısa süreli hafızası 

bulunan her bilgisayarda çalışabilir (K3). Bu bağlamda programımızın sistem gereksinimlerinin de 

oldukça düşük ve hemen hemen her bilgisayarda çalışabilecek düzeyde olduğunu söyleyebiliriz. 

Prototip uygulamamızı, kamera programımızı ve yönetici uygulamamızı tamamladıktan 

sonra birkaç gün boyunca her kuruma farklı değerler vererek programları sanki gerçekten günlük 

hayatta kullanıyormuş gibi test ettik. Çevremizdeki insanların telefonlarına da yükleyerek onların 

da uygulamayı kurcalamalarını, bir hata aramalarını istedik. Testler sonucunda çıkan yanlış 

animasyon, kararsız çalışma gibi küçük hataları da düzelttikten sonra tam olarak çalışan bir prototipe 

ulaştık. 

Şimdi bu prototipin aynısını bir web sitesi üzerinde yaparak uygulamamızı sadece akıllı 

telefonlar değil, internete bağlanabilen her cihaz için uyumlu hale getireceğiz. 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Uygulama tasarımı süresince yaptığımız araştırmalarda Dergipark’ta rastladığımız 

“Yaşlı Yetişkinlerde Mobil Uygulamaların Kullanımındaki Engeller ve Çözüm Önerileri” 

adlı makaledeki “Teknolojik Tasarıma İlişkin Engeller” yaşlılar için şu engellerden 

bahsettiğini gördük (K4): 

•Yazılım tuşlarını ve dokunmatik ekranları kullanma zorluğu 

•Küçük ve düşük kontrastlı monitörler, görme keskinliği azalmış olanlar için 

metinlerin okunmasında güçlük yaratabilir 

•Çok fazla ve çok karmaşık uygulamalar  

•Talimatlar ve rehberlik eksikliği 

Bu problemler paralelinde uygulamanın tasarımını olabildiğince karmaşıklıktan uzak 

ve her yaşatan insanlar tarafında anlaşılır şekilde tasarlamaya çalıştık. 

  Mevcut muadil uygulamalar spesifik veri sunmamakla beraber uygulanabilirlik 

açısından oldukça yetersizdir. Karmaşık ara yüzleri sebebiyle hitap ettiği kesim oldukça 

kısıtlıdır. 

 

6. Uygulanabilirlik 

Projemizin hayata geçirilebilmesi için kamu Karumları ve özel kurumlar ile gerekli 

anlaşmalar yapılmalıdır. Mevcut durumda prototip aşamasında olan projemiz kamu 

kurumları ve özel kurumlarda bulunan kamera sistemlerini kullanarak kullanıcılarına o anki 

yoğunluğu gösterir. Uygulamanın kullanılmak istendiği kamu kurumu veya özel kurumda 

gerekli kamera sistemlerinin uygulama doğrultusunda kullanıma uygun olamaması 

durumunda uygulamamız, geliştirdiğimiz kamera kiti veya yönetici uygulama üzerinden 

yoğunluk verisini alabilecektir. 

Şu anda hazırladığımız prototipte Manavgat’taki birkaç kurum bulunmaktadır. 

Gerekli anlaşmalar yapılmadığı için verilen bilgiler temsilidir. Gerekli iziler alındı taktirde 

uygulamamızın yöntemde belirttiğimiz doğrultuda çalışmaması için önünde hiçbir engel 

kalmayacak. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Raspberry Pi 4, 1,5 GHz hızında 4 çekirdekli ARM Cortex-A72 bilgi işlem birimine 

(CPU) sahip bir mini bilgisayardır (K5). Bizim kullandığımız modelde 2 GB boyutunda kısa 

süreli hafıza (RAM) bulunmaktadır. Bunun yanında kullandığımız Raspberry Pi Kamera 

Modülü V2 ise 8 megapiksel çözünürlüğüne, 720P 60 FPS video kaydedebilme yeteneğine 

sahip bir kamera modülüdür (K6).  

Bu kamera modülünü üzerinden aldığımız görüntüleri, Raspberry Pi üzerinde 

çalıştıracağımız programımız ile değerlendirip uygulamamızın veri tabanına gönderiyoruz. 

Uygulamamızın online uygulama mağazalarında yayınlama ücreti şu şekildedir: Google 

Play Store için 25$/yıl, AppStore için 99$/yıl. 

 

 



- 11 - 

 

 

Proje Maliyet Tablosu 

 

Proje Zaman Planlaması 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

We Are Social’ın “Digital in 2021” isimli araştırmasına göre dünya nüfusunun 

%66’sına tekabül eden 5,22 milyar insanın mobil bir cihaza erişimi vardır. Yine aynı 

araştırmaya göre dünya nüfusunun %59’una karşılık olan 4,66 milyar insanın internete 

erişimi vardır (K7). Hedef kitlemiz sürekli beklediği sıralardan şikâyet eden kişiler olmakla 

beraber, zaman yönetimi ile ilgili problemlerin giderek arttığı günümüzde hedef kitlemiz, 

internete bağlanabilen bir cihaza sahip herkesi kapsar hale geliyor. Prototip uygulamamızda 

örnek olarak Manavgat üzerindeki birkaç kurum için gösterilen yoğunluk bilgisini öncelikle 

tüm Türkiye’deki devamında ise tüm dünyadaki kurumlar için yapmayı hedefliyoruz. 

 

9. Riskler 

Bazı kurumlarda, uygulamamızın veri kaynağı olan kameraların uygulamamız 

doğrultusunda kullanıma uygun olmaması durumunda, Raspberry Pi 4 ve Kamera Modülü 

ile geliştirdiğimiz küçük bir kit ilgili kuruma entegre edilecek. Uygulamamız bu kit 

üzerinden veri alabilecek.  

Uygulamamız, internet bağlantısından oluşacak çeşitli sıkıntılar veya kamerayı 

kasıtlı olarak aldatmaya yönelik hareketler yüzünden oluşabilecek yanlış veriler, kurumdaki 

yönetici uygulamaya sahip kişi belirli aralıklarla verileri kontrol edilebilecek.  

 

10. Proje Ekibi 

 

 Danışman Öğretmen Şule BARAN BİNGÖL Takıma rehberlik etmek 
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