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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  
 

Projemizin amacı okullarımızı, ucuz maliyetli geniş kapsama alanlı lazer teknolojisini 
kullanan güvenlik sistemleri ile korumak. Pandemi döneminde okullarımızın kapalı olmasından 
dolayı hırsızlık olaylarında artış yaşanmaktadır. Her ne kadar güvenlik kameraları hırsızlar için 
caydırıcı olsa da çeşitli donanımsal sorunlar ve görüntü kalitesinden kaynaklı problemlerden 
dolayı istenilen caydırıcılıkta olmamaktadır. Bu sorun ülkemizdeki birçok okulunda sorunu 
olduğundan yola çıkarak, bu soruna çözüm olacağını düşündüğümüz lazer altyapısını kullanan 
bir güvenlik sistemi tasarladık. 

Tasarladığımız lazer güvenlik sistemimiz 2 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm sabit 
kontrol ünitesi, ikinci bölüm ise Mobil Uygulamayı içermektedir. Sabit kontrol ünitesinin ve 
lazer sistemin 3 boyutlu tasarımını Tinkercad programında yaptık. Tasarımımızda örnek bir 
okul planlayarak okulumuzun çevresine 2 adet lazer modül, 2 adet lazer yansıtıcı, 2 adet LDR 
alıcı koyduk. Projemizin Mobil uygulamasını MIT App Inventor ile tasarladık ve kodladık. 
Sistemimizin diğer kodlamasını ise Arduino IDE ara yüzünü kullanarak yaptık. 

 
 

2. Problem/Sorun 
 

Okullar genel olarak eğitim binası, spor salonu, oyun alanları gibi birçok bağımsız bölümü 
bünyesinde bulunduran geniş alanlara kurulu eğitim kurumlarıdır. Geniş alanlar kaplamasından 
dolayı güvenlik sorunlarının yaşanması kaçınılmaz olmaktadır. 
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2020 yılı verilere göre örgün eğitimde, 54 bin 
715’i resmi okul, 13 bin 870’ü ise özel okul olmak üzere toplam 68 bin 568 okul bulunmaktadır.  
Bu okullarımızın birçoğunda güvenlik kamera sistemleri bulunmasına rağmen hırsızlık olayları 
yaşanmaktadır.  Salgın döneminde insanların büyük vakitlerini evde geçirmeleri evden hırsızlık 
olayları azaltmış fakat okulların uzun süre kapalı olması hırsızların okullara yönelmesine sebep 
olmuştur. 2020 yılı içerisinde gerçekleşen 57.670 hırsızlık olayının %5’i okullarımızda 
gerçekleşmiştir. Bir önceki yıla göre yaklaşık %70’lik bir artış söz konusudur. Bu sebeple 
okullarımızın daha aktif ve etkili bir okul güvenliği sağlamaya ihtiyaçları olduğunu tespit ettik. 
Kendi okulumuzun ve ülkemizdeki diğer okulların bu problemine kendi tasarladığımız lazer 
güvenlik sistemi ile çözüm üretmeyi amaçladık.  
 

Okul bahçeleri geniş alanlar oldukları için klasik güvenlik kameraları ile her noktayı sadece 
izleme yapılmasından kaynaklı olarak caydırıcı bir etki üretmemektedir. Bizim yapacağımız 
lazer sistem ile daha geniş kapsama alanında etkin bir güvenlik çözümü yaratmış olacağız. Bu 
projemizi geliştirirken her alanda kullanılan lazer teknolojisini daha yakından tanıma ve 
kullanma fırsatı bulmuş olduk.  Savunma sanayiden imalat sanayisine, sağlık sektöründen 
gösteri, eğlence ve reklam sektörüne kadar her alanda etkin kullanılan sistemler olduğunu 
gördük. Bu sayede birçok farklı alandaki ihtiyaca çözüm olabilecek fikirler üretmemize büyük 
bir katkı sağladı. 
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3. Çözüm  
 

Lazer sistemli okul güvenliği projemiz ile okullarımızda yaşanan güvenlik problemlerine 
ucuz maliyetli ve geniş kapsama alanında etki yaratacak çözüm geliştirdik. Her alanda 
kullanılan lazer sistemini okullarımızın bahçe ve bina güvenliği için kullanmayı planladık. Bu 
kapsamda ilk olarak Tinkercad programı ile 3 boyutlu modelini çizdik. Okul bahçesinin bir 
köşesine 2 adet lazer modülü yerleştirdik çapraz köşesine ldr alıcıları koyduk. Daha az lazer 
modül ve alıcı kullanabilmek için 2 köşeye yansıtıcı modüller koyduk. Bu şekilde okul 
bahçesine izinsiz girmek isteyenler görünmez lazer ışınları sayesinde ihlal gerçekleştirdiğinde 
bina içindeki kontrol merkezinde bulunan paneldeki sistemle sesli olarak ve idarecilerin 
telefonlarına yüklenecek mobil uygulama üzerinden de gerçekleşecek uyarı ile gerekli 
bilgilendirmeler yapılacaktır. Sistemin susturulması kontrol panelinde bulunan buton veya 
mobil uygulama üzerinden gerçekleşecektir. Ayrıca lazer güvenlik sistemimiz mobil uygulama 
üzerinden kapatılmaya çalışıldığında bina içindeki kontrol ünitesinden uyarı verecektir. Kontrol 
ünitesinden yapılacak kapatma işleminde ise mobil uygulamadan bilgilendirme sağlanacaktır. 

 
Şekil 1: Lazer Sistemli Okul Güvenliği 3D modeli 

 
 

  
Şekil 2: Kontrol Paneli 
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4. Yöntem 
 

Proje ekibimizle yaptığımız toplantıda okulumuzun sorunlarının neler olduğunu listeledik 
bu sorunlar içerisinden önem sırasına göre daha öncelikli olan ve diğer okullarımızın da sorunu 
olabileceğini düşündüğümüz “Okulumuzda yaşanan hırsızlık olaylarının artması” sorununa 
çözüm olarak neler yapabileceğimizi araştırmaya başladık. İlk olarak literatür taraması yaparak 
işe başladık, benzer güvenlik sorunlarına getirilen çözümlerin neler olduğunu araştırdık. 
Yaptığımız araştırmalar sonucunda askeri ve yüksek güvenlik gerektiren alanlarda kullanılan 
çözümleri listeleyerek bunların içerisinde okullarımızda kullanabileceğimiz olası çözümlerin 
neler olacağını belirledik. Bulduğumuz çözüm alternatiflerinin bizim tasarım 
gereksinimlerimizi karşılayıp karşılamadığını kontrol ettik. Birçok sektörde aktif olarak 
kullanılan lazer modüllerinin okul güvenliğinin sağlanmasında etkin olarak 
kullanabileceğimize karar verdik.  

 
Çözüm önerimizi belirledikten sonra Tinkercad 3D tasarım programı ile çeşitli 

modellemeler yaptık. Yaptığımız çalışmalar içerisinden en etkin koruma sağlayan ve az 
maliyetli olabilecek bir tasarım fikrinde karar kıldık. Hazırlamış olduğumuz 3 boyutlu tasarımı 
dikkate alarak bir ürün prototipi hazırladık. Hazırladığımız prototipte okul çevresine 
yerleştirdiğimiz 2 adet lazer modül, 2 adel ldr alıcı ve 2 adet yansıtıcı modül ile sistemimizin 
sahada görev yapacak bölümünü tamamladık. Kontrol paneli ve Mobil uygulama bölümlerinin 
tasarımlarını tamamlayarak sistemin kodlamasını Arduino IDE ara yüzünü kullanarak yaptık. 
 

 
Şekil 3: Lazer Sistemli Okul Güvenliği Prototipi 



6 
 

 
Şekil 4: Lazer Modül, Ldr Alıcı, Yansıtıcı Modül 

 

 
Şekil 5: Mobil Uygulama Ara Yüzü ve Kodları 

 
 

 
Şekil 6: Devre Şeması 

 
Projemizde 1 Adet Arduino Uno R3 devre kartı, 1 adet 2x16 LCD Display I2C Modülü, 2 adet 
Lazer Sensör Modülü, 2 adet LDR Işık Sensörü, 1 adet HC05 Bluetooth Modülü, 2 adet 
Kırmızı-Yeşil Led, 4 adet Direnç, 1 adet Buzzer Modülü, 1adet Buton,  
1 adet Breadboard,  1 adet 7.4 V Lipo Batarya 450 mAh ve Jumper Kablo kullandık. 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 
 

Okul güvenliği alanında yaptığımız literatür taraması ve araştırmalarımızda okulların 
güvenliğinin sağlanmasında klasik olarak güvenlik kameralarının kullanıldığını gördük. Bazı 
özel okullarda ise yüksek okul duvarı, dikenli tel ve 7/24 güvenlik personeli ile koruma 
sağlandığını tespit ettik. Projemiz ile sağlayacağımız güvenlik yönetimini kullanan hiçbir 
okulun olmadığını gördük. Biz projemiz ile sadece özel askeri alanlar ve yüksek güvenlik 
gerektiren alanlarda kullanılan lazer sistemini, kendi geliştirdiğimiz yöntem ve teknikle daha 
ucuza ve daha geniş kapsama alanında etki yaratacak şekilde tasarladık. Lazer Güvenlikli Okul 
projemiz ile ülkemizdeki tüm okulların güvenliğini özgün tasarımımız ile sağlamış olacağız.  

Tasarladığımız sistemde en az lazer modülü kullanarak ucuz maliyetli bir sistem kurmayı 
amaçladık. Okul bahçesinin dört bir köşesine lazer sistemi kurmaktansa yansıtıcı modüller 
geliştirerek lazer sayısını ikiye düşürdük. Aynı şekilde dört adet ldr alıcı yerine iki adet ldr 
alıcıyla sistemimizi kurduk. Aynı zamanda kontrol sistemimizi hem sabit kontrol ünitesi hem 
de mobil uygulamaya olanak sağlayacak şekilde tasarladık 
 
 
 

6. Uygulanabilirlik  
 

Lazer Sistemli okul güvenliği projemizin geniş alanlarında kullanıma uygun olması ve 
ucuz maliyetli sayesinde seri üretime uygun bir projedir. Ülkemizdeki 68.568 okulumuzu 
düşündüğümüzde seri üretime geçilmesi durumunda kısa vadede kâr getirici bir ürün 
olabilecektir. Orta ve uzun vadede yurtdışındaki okullarda da uygulanmasıyla ülkemizin 
ihracatına katkı sağlayabilecektir. 
 
 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 
 
Proje Aşamaları /2021 Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül 
Proje fikrinin 
oluşturulması 

X       

Literatür taraması ve 
araştırma 

 X      

Prototipin 3D çizimi ve 
parçaların basımı 

  X 
 

    

Malzemelerin 
temini 

   X     

Projenin montajı    X    
Güvenlik testleri ve 
değerlendirme 

   X X   

Geliştirme çalışmaları      X  

Proje sunumu       X 
Tablo 1: Proje Zaman Çizelgesi 
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Tablo 2: Maliyet Tablosu 
 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 
 

Projemizde yerel hedef kitlemiz ilk etapta ülkemizdeki örgün eğitimde, bulunan 54 bin 
715’i resmi okul, 13 bin 870’ü ise özel okul olmak üzere toplam 68bin 568 okuldur. 
Ülkemizdeki eğitim kurumlarımızı Lazer Güvenlik sistemimiz ile donatarak, okullarımızı her 
açıdan güvenli yerler haline getirmeyi amaçlıyoruz.  

Projemiz için gerekli AR-GE çalışmalarını sürdürmekteyiz. Projemizin uluslararası hedef 
kitlesi ise projemizi daha da geliştirerek öncelikle Avrupa ve Dünyadaki tüm eğitim 
kurumlarında huzur ve güven içinde eğitim-öğretim faaliyetleri sürdürmelerini istediğimiz 
öğrencilerdir. 
 
 

9. Riskler 
 

 Projemizin uygulanması esnasında ortaya çıkabilecek sorunların bir kaçı şu şekildedir; 
Yazılımsal sorunlar, donanımsal sorunlar, takvimsel sorunlar, bütçe sorunları ve performans 
sorunları. Hazırlamış olduğumuz olasılık etki matrisi ve risk analiz tablosu ile olası risklerimizi 
analiz ederek ortaya çıkacak sorunlara yönelik olarak bir B planı hazırladık. 

       Etki Şiddeti 
  Az 1 Normal 2 Çok 3 
Olma olasılığı Az 1 Az 1 Az 2 Az 3 

Normal 2 Az 2 Normal 6 Normal 6 
Çok 3 Az 3 Normal 6 Çok 9 

Tablo 3: Olasılık Etki Matrisi 
 

No Malzemeler Birim Fiyat (₺) Adet Maliyet (₺) 
1 Arduino Uno R3 54,86  1 54,86 
2 2x16 LCD Display I2C Modül 30,89 1 30,89 
3 KY-008 Lazer Sensör Modül 12,95 2 25,9 
4 LDR Işık Sensör 5,12 2 10,24 
5 HC05 Bluetooth Modül 34,29 1 34,29 
6 Kırmızı-Yeşil Led 2,05 2 paket 4,1 
7 Direnç 0,51 1 paket 0,51 
8 Buzzer Modül 4,09 1 4,09 
9 Buton 1,43 1 1,43 
10 Breadboard 12,28 1 12,28 
11 7.4 V Lipo Batarya 450 mAh 88,21 1 88,21 
12 Jumper Kablo 7,39 1 paket 7,39 
13 3D Baskılar 5 6 30 
 TOPLAM 304,19 TL 
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RİSK ANALİZ TABLOSU VE B PLANI 
Olasılık / Etki Az Normal Çok B Planı 

Yazılımsal 
sorunlar 

Yazılımsal 
sorun hiç 

olmaz 

Yazılımsal 
sorun 1 kere 

olur 

Yazılımsal 
sorunlar sık 

sık olur. 

Şimdiye kadar yaptığımız testlerde 
yazılımsal bir sorun yaşanmamıştır. 
Yaşanabilecek yazılımsal sorunlara 

yönelik olarak yedek yazılım 
bulundurarak sorunları çözeceğiz. 

Donanımsal 
sorunlar 

Donanımsal 
sorun hiç 

olmaz 

Donanımsal 
sorun 1 kere 

olur 

Donanımsal 
sorunlar sık 

sık olur. 

Sistem testlerinde devre 
elemanlarından kaynaklı problem 1 

kere problem yaşadık. Yaşanabilecek 
sorunlara yönelik her bir devre 
elamanının yedeklerini hazırda 

bulunduracağız. 

Takvimsel 
Sorunlar 

Zaman 
sıkıntısı 

yaşanmaz 

Zamanlamada 
aksamalar 

olur 

Sık sık 
zamanlama 
problemleri 

yaşanır 

Şimdiye kadar projemizi 
planladığımız zaman çizelgemize 

uygun devam ettiriyoruz. 
Zamanlamada yaşanabilecek olumsuz 

durumlara yönelik olarak ekstra 
zaman kaybı yaratacak çalışmalar 

yapılmayacak. 

Bütçe 
Sorunları 

Bütçe 
sıkıntısı 

yaşanmaz 

Döviz 
kurlarından 

kaynaklı 
sıkıntılar 
yaşanır 

Sık Sık 
bütçe 

yetersizliği 
yaşanır. 

Projemizi bütçesini planladığımız gibi 
kullanmaktayız. Döviz kurundan 

kaynaklı yaşanacak sorunlara yönelik 
olarak bir miktar bütçede esneklik 

sağlayacağız. 

Performans 
Sorunları 

Performans 
sorunu 

yaşanmaz 

1 kere sorun 
yaşanır 

Sık sık 
sorun 

yaşanır. 

Yaptığımız Test ve 
değerlendirmelerde projemizin sistem 

performansı sorunsuzdur. 
Yaşanabilecek performans sorunlarına 

karşı hem donanımsal hem de 
yazılımsal önlemler aldık. 

Tablo 4: Risk Analiz Tablosu ve B planı  
 
 

10. Kaynaklar  
 

 Bilim Teknik Dergisi 2007 Şubat sayısı Sayfa 82-83 Lazer Sistemler Yavuz EROL Fırat 
Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği 

 Bilim Teknik Yayın Evi - Yeni Başlayanlar İçin Elektronik Projeler - A.K. Maini 

 Kodlab Yayınları - Elektronik Devre Elemanları - Erdal Delebe 

 MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı Millî Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim 2019-2020 
http://sgb.meb.gov.tr/www/icerik_goruntule.php?KNO=396 

 https://www.icisleri.gov.tr/ 
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 https://www.tuik.gov.tr/  

 https://www.aselsan.com.tr/Lazer_Sistemleri_4161.pdf 

 https://www.defenceturk.net/askeri-lazer-sistemleri 

 https://appinventor.mit.edu/explore/library 

 https://www.tinkercad.com/ 

 https://fritzing.org/ 

 

 

11. Ekler 
 

 
Şekil 7: Prototip üstten görünüm 


