
1 
 

 
 
 
 
 
 

TEKNOFEST 
 

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ 
 
 

İNSANLIK YARARINA TEKNOLOJİ YARIŞMASI 
 
 

PROJE DETAY RAPORU 
 
 
 
 
PROJE ADI: Akıllı Okul Tasarımı 
 
TAKIM ADI: Calypso 
 
KATEGORİ: Sosyal İnovasyon 
 
Başvuru ID: 407586 
 
TAKIM SEVİYESİ: Lise 
 
DANIŞMAN ADI: Mustafa Gülsoy  



2 
 

İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı) ......................................................................................... 2 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: ........................................................................ 2 

3. Çözüm ...................................................................................................................... 3 

4. Yöntem ..................................................................................................................... 4 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü ............................................................................................ 5 

6. Uygulanabilirlik ........................................................................................................ 5 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması ............................................................ 5 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): .................................................................. 6 

9. Riskler ...................................................................................................................... 6 

10. Kaynaklar ............................................................................................................. 8 

 
 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  
Bu projenin amacı yüz tanımlama sistemi kullanarak okul yönetim verimliliği ve güvenliğinin 
artırılmasını sağlamaktır. Bu bağlamda bu projede sağlık, öğrenci, iç ve dış güvenlik 
modüllerinden oluşan bir yazılım kullanılacaktır. OpenCV ve Python tabanlı bu yazılım 
sayesinde aşağıdaki işlemler yapılabilecektir. 

1) Öğrencinin okul giriş ve çıkışlarının veliye bildirilmesi, 
2) Salgın vb. sebeplerden dolayı okula gelmemesi gereken bireylerin okul girişinin engellenmesi, 
3) Okulla alakalı öğrenci, personel ve veli hariç bireylerin okul girişinin engellenmesi, 
4) Okul etrafındaki kişi görüntülerinin ilgili polis merkezine gönderilerek suç kaydı taraması 

yapılması, 
5) Okul etrafındaki yaya geçidi araç ihlallerinin ilgili polis merkezine bildirilmesi. 

 
Projenin ana hedef kitlesi okul yöneticileri olmakla beraber bu proje ile okul yönetim verimliliği 
artan okul yöneticileri okuldaki eğitim kalitesi artırımına daha fazla vakit ayırabilecektir. 
 
Proje tanıtım videosuna aşağıdaki linkten erişebilirsiniz. 
 
https://drive.google.com/file/d/1OiGumvpqfd3Efq3pGGm2WkiROBBrVSgl/view 
 
 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 
Günümüzde okullarda birçok işlem bilişim teknolojileri kullanılmadan yapılmaktadır. Bu da 
okul yönetim verimliliğini ve okul güvenliğini azaltmaktadır. Bunlara aşağıdaki örnekler 
verilebilir. 
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Örnek 1: COVID-19 ile mücadelede okullar Milli Eğitim Bakanlığının MEBBİS sistemine 
gönderdiği verileri sistemlerine girdikleri HES kodu ile kıyaslayarak COVID-19’li öğrenci ve 
öğretmen tespiti yapmaya çalışıyordu. Fakat bu durumda riskli gruptaki öğrenci okula 
gelebiliyor ve bu öğrencinin tespiti derse girene kadar fark edilemiyordu. Bu da salgının daha 
fazla yayılmasına katkıda bulunuyordu.  

Örnek 2: Özellikle büyük okullarda okula gelen öğrencinin o okulun öğrencisi olup olmadığının 
anlaşılması zordur. Bu durum veliler için üstesinden gelinmesi daha da zor durumdur. Bu 
kontrolün manuel ya da kartla yapılmasının sınırlılıkları vardır. Örneğin, kartlar başkaları 
tarafından kullanılabilir. Ayrıca öğrenci sayısının çok olduğu okullarda bu kalabalık sıkışıklığa 
yol açar. 

Örnek 3: Okulların etrafında yaya geçitleri vardır. Bu yaya geçitleri maalesef okulun bulunduğu 
konuma göre araçlar tarafından işgal edilmektedir. Bu da öğrenciler için tehlike yaratmaktadır. 
Bu durumu önlemek istemek okul yöneticileri açısından hem zaman almakta hem de etraftaki 
şirketlerle sorun çıkarabilmektedir. 

Örnek 4: Okulların etrafının güvenli olması öğrenciler için şarttır. Örneğin, okulların etrafında 
uyuşturucu satıcısı, çocuk istismarcısı vb. kişiler olabilir. Bu bağlamda bu alanın sürekli kontrol 
edilmesi gerekmektedir. Bu durum da okul yönetimi tarafından tespiti zor olan bir durumdur. 

Yukarıdaki belirtilen sorunları önlemek için bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılması 
şarttır. Yüz tanıma teknolojisi sayesinde okullarımız daha güvenli ve verimli hale gelebilir. 
Örneğin, sisteme kaydedilen öğrenci, veli ve personel resimleri sayesinde  

1. Öğrencinin okula gelip gelmediği tespit edilir ve velisine SMS yoluyla haber verilir,  
2. HES kodu tabanında, bu amaç için üretilen yazılım sayesinde, riskli ve temaslı öğrenciler tespit 

edilip bu öğrenciler raporlu sayılabilir,  
3. Okula, okulla alakasız kişiler gelirse tespit edilebilir, 
4. Sistemin gönderdiği veri sayesinde yaya geçidi işgalleri trafik polisleri tarafından daha hızlı bir 

şekilde önlenebilir, 
5. Okul etrafında suçluların tespiti ilgili polis merkezi tarafından daha hızlı bir şekilde yapılabilir. 

Proje sonucunda, yukarıdaki işlemleri gerçekleştirecek bir program yapılacaktır.  

 
3. Çözüm  

Okullarda yüz tanıma teknolojisinin kullanılması, okulun güvenliğini ve verimliliğini arttıracak 
bir yöntemdir. Yüzleri sisteme kaydedilmiş öğrenci, personel ve velilin giriş çıkış saati 
kaydedilir, HES kodu sorgulanır. Yabancı birinin girişi güvenliğe bildirilir. Güvenli olduğu gibi 
yoklama için de pratik bir yöntemdir.  Ayrıca sistemdeki kameralarla ilgili polis merkezine tek 
taraflı veri gönderimi sağlanıp okul çevresinin suçlulardan arınması sağlanabilir. Bu veri 
gönderimi sayesinden trafik polisleri okul etrafındaki yaya geçidi işgallerini daha hızlı bir 
şekilde engelleyebilir.  
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Şekil 1. Çözüm Ağacı 
4. Yöntem 

Bu proje için öncelikle okulun iç ve dış kısmını görüş alanı içerisine alan yüksek çözünürlükte 
kameralar gerekir. Projenin yazılım kısmı Computer Vision temelli olup ilgili yazılım 
üretilirken Python ve OpenCV kullanacağız. Günümüzde hemen hemen her okulda güvenlik 
kamerası olduğundan okulları için bu teknolojiyi kullanmada ayrıca bir ekipman almaya gerek 
yoktur. Bu da projeyi en güçlü kılan özelliklerindendir. Yazılım bilgisayar ekranındaki 
görüntüler üzerinden işlem yapacağından platform açısından bağımsızdır.  
 
Yazılım sağlık modülü, öğrenci modülü, iç güvenlik modülü ve dış güvenlik modülü olmak 
üzere dört modülden oluşmaktadır. Sağlık modülü, Milli Eğitim Bakanlığının okula gönderdiği 
verilerle sisteme kayıtlı öğrenci, personel ve veli kıyaslaması yapar. Bu kıyaslama sayesinde 
raporlu öğrenciler tepit edilir. Ayrıca okula gelmesi sağlık açısından sakıncalı olan öğrencilerin, 
personelin ve velilerin okula girişi engellenir. Öğrenci modülü, öğrencilerin yüz tarama sistemi 
sayesinde okula giriş ve çıkış kontrolü yapılır. Bu bilgiler velilere SMS ya da e-posta yolu ile 
bildirilir. İç güvenlik modülü, sisteme kayıtlı öğrenci, personel ve veli hariç kişilerin okula 
girmesini engeller. Dış güvenlik modülü, ilgili polis merkezine veri akışını sağlayan modüldür. 
Bu veri akışı sayesinde ilgili polis merkezi kendi veritabanındaki kişileri kıyaslayarak okul 
etrafındaki uyuşturucu tacirlerini, çocuk istismarcılarını, hırsızları hatta kaçak göçmenleri tespit 
edebilir. Bu veri akışı ayrıca yay geçit işgallerine karşı da daha verimli ve güvenli bir ortam 

Okul 
güvenliğinin 
artırılması 

Okul, veli ve personel iş 
birliğinin artırılması 

Yüz tanıma teknolojisi 
sayesinde okul 

yönetim verimliliğinin 
artırılması 

Yüz tanıma teknolojisi 
sayesinde HES kodu 

ile okula gelen 
bireylerin risk 

durumunun 
belirlenmesi 

Yüz tanıma teknolojisi 
sayesinde öğrencilerin 

okula gelip 
gelmediğinin 

belirlenmesi ve 
velilerin 

bilgilendirilmesi 

Yüz tanıma teknolojisi 
sayesinde veritabanına 
kayıtlı öğrenci, veli ve 

personel harici 
kişilerin tespit edilerek 

okula alınmaması 

Okul çevresi ve yaya 
geçidi görüntülerinin 
ilgili polis merkezine 

gönderilmesi  
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oluşturabilir. Trafik polisleri işgali bu veri akışından öğrenip ilgili yere trafik polisi 
yönlendirmesi yaparak sorunu okul ve çevredeki şirketler arasındaki bir sorun olmaktan çıkarır. 
 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 
Bu projenin yenilikçi tarafı bilişim teknolojilerini kullanarak okul yönetiminin daha verimli ve 
güvenli olarak yapılmasını sağlamaktır. Böylelikle okul yönetimi okuldaki eğitim kalitesi 
artırılmasına daha fazla vakit ayırabilecektir. Bu projenin amaçlarına ulaşmasında ana unsur bir 
yazılımdır. Yüz tarama işlemini gerçekleştirecek bu yazılımı biz yapacağız. Böylelikle yerli ve 
milli bir yazılıma sahip olacağız.  
 

6. Uygulanabilirlik 
Projedeki modüller farklı görevler üstlendiğinden projenin uygulanabilirliğini modül bazlı 
değerlendirmek gerekmektedir. Sağlık modülünün uygulanabilirliği Milli Eğitim Bakanlığının 
okullara veri aktarımı ile alakalıdır. Bu veri aktarımı okullara yapıldığı müddetçe TCKNO 
üzerinden gerekli eşleşmeler yapılabilir. Öğrenci modülünün uygulanabilirliğinde ise kurumsal 
herhangi bir uygulanabilirlik kısıtlaması yoktur. Çünkü öğrenci, personel ve veli yüz kayıtları 
sisteme okul tarafından işlenecektir. İç güvenlik modülü de öğrenci modülündeki gibi okulda 
kayıtlı veriler üzerinden çalıştığından uygulanabilirliğini etkileyecek engel yoktur. Dış 
güvenlik modülü ise İçişleri Bakanlığının Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak çalışmasına bağlıdır. 
Bu ortak çalışma bu modülün uygulanabilirliğini belirler. Bu ortak çalışma sağlanırsa okul, 
yaya geçidi araç ihlalleri ve suçlular gibi dış etkenlere karşı daha korumalı hale geleceğinden 
daha güvenli olacaktır.  
 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 
Bu projenin ana unsuru bir yazılım olduğundan ve yazılım da açık kaynak olduğundan proje 
maliyetsiz diyebiliriz. Tabii ki bu yazılımın öğretmeni danışmanlığında öğrenci tarafından 
kamu yararı adına yapılması ve bağışlaması ile mümkündür. Fakat projenin sunumu için 
aşağıdaki ekipmanlara ihtiyaç olacaktır. 
 

Tablo 1. Proje Sunusu Maliyet Analizi 

Ürün Fiyat ($) Adet($) Tutar($) 
Raspberry Pi 400 200 1 200 
Ekran 100 1 100 
Raspberry Pi HQ 
Kamera 

100 2 200 

Kablo seti 30 1 30 
  Toplam 530 
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Tablo 2. Proje Takvimi 

Proje 
Faaliyetleri 

Sorumlu 
Kişi 

Ocak 
2022 

Şubat 
2022 

Mart 
2022 

Nisan 
2022 

Mayıs 
2022 

Haziran 
2022 

Temmuz 
2022 

Ağustos 
2022 

Proje Yönetimi 
(İP1) 

Mustafa 
Gülsoy 

X X X X X X X X 

Proje 
Yaygınlaştırma 
Faaliyetleri 
(İP2) 

Mehveş 
Hatemi 

X X X X X X X X 

Analiz (İP3) Mehveş 
Hatemi 

X X       

Tasarım (İP4) Mehveş 
Hatemi 

  X X     

Geliştirme 
(İP5) 

Mehveş 
Hatemi 

    X X X  

Test (İP6) Mehveş 
Hatemi 

      X  

Çalıştırma 
(İP7) 

Mehveş 
Hatemi 

       X 

Bakım (İP8) Mehveş 
Hatemi 

       X 

 
 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Bu projenin hedef kitlesi okul yöneticileridir. Nihai faydalanıcıları öğrenciler, öğretmenler, 
diğer okul personeli, veliler, Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığına bağlı birimlerdir. 
Türkiye’de yaklaşık 19 milyon öğrenci vardır. Bu bağlamda projenin etki alanı büyüktür. 

9. Riskler 

Tablo 3. Risk Analiz Tablosu 

 Risk Olasılık Etki Yazılımın Etkilenen Modülleri 
Sağlık 
Modülü 

Öğrenci 
Modülü 

İç 
Güvenlik 
Modülü 

Dış 
Güvenlik 
Modülü 

1 Danışmanın 
projeden 
ayrılması 

Az Normal X X X X 

2 Öğrencinin 
projeden 
ayrılması 

Az Normal X X X X 
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3 Milli Eğitim 
Bakanlığının 
veri 
gönderimi 
yapmaması 

Az Çok X    

4 İçişleri 
Bakanlığı ve 
Milli Eğitim 
Bakanlığının 
ortak çalışma 
yapmaması 

Az Çok    X 

5 Öğrencilerin, 
velilerin ya da 
okul 
personelinin 
yüz 
tanımlama 
sistemine 
karşı çıkması 

Normal Çok X X X  

6 Yazılımın 
başarısız 
olması 

Az Çok X X X X 
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