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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Bir öğrencinin eğitim hayatında başarılı olmasının temel etkenlerinden biri de okula 

devam durumunun sürekli olmasıdır. 

“Eğitimde başarı ancak devamlılıkla sağlanır. Devamsızlık eğitimin kesintiye 

uğramasına neden olur. Bütün dersler ve konular biribiri ile ilişki içindedir. 

Devamsızlık durumları öğrencinin bütünlükten kopmasına neden olur. Bir konuyu 

kaçıran öğrenci, diğer konuyu öğrenmekte zorluk çekebilir. Bu yüzden sebepsiz yere 

devamsızlık yapmanın önüne geçilmelidir. Çok acil bir durum ya da hastalık olmadığı 

sürece öğrenciler mutlaka okula devam sağlamalıdır.”(1) 

Devamsızlık takibinin yapılabilmesi, ders başarısının sağlanmasının yanında veli ve 

öğretmen bilgisi dışında okul saatlerinde okulda bulunmayan öğrencilerin başına gele-

bilecek herhangi bir olumsuz olayın önlenmesi açısından da önemlidir.Bu durumlar 

göz önünde bulundurularak dersin başında sınıftaki öğrencilerin yoklamasının alınma-

sı ve o gün okulda olmayanların velilerine bildirilmesi gerekmektedir.Günümüz eğitim 

sisteminde ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde öğretmenler her derste öğrenci yok-

laması almaktadır.Bu proje sınıflarda yoklama karışıklığını ve yoklama alınırken olu-

şan zaman kaybını engellemek üzere tasarlanmıştır. Sınıf kapılarına takılacak olan 

Membran tuş takımını üzerinde öğrenciler okul numaralarını tuşlayarak girerler. Daha 

önceden oluşturulmuş olan öğrenci veritabanında kayıtlı olan öğrenci numaralarıyla 

girilen numaralar arasında bir eşleştirme yapılır ve numarasını tuşlamayan öğrenci yok 

kabul edilir. İkinci yöntem olarak  RFID NFC Okuyucu Modül kullanılarak okutula-

cak olan her öğrenciye tanımlanmış giriş kartları sayesinde öğrenci sınıf ve numara 

verileri toplanır. Sınıfta olan ve olmayan öğrenci isimleri yetkili müdür yardımcısının 

bilgisayarında server üzerinden görüntülenir veya kullanılacak olan Arduino GSM 

Shield aracılığıyla müdür yardımcısının telefonuna gelmeyen öğrencilerin numaraları 

mesaj olarak gönderilir. Bu şekilde yoklama kolayca alınmış olunur. Projede ayrıca o 

günkü sınıf mevcudu bilgisi bir LCD ekran üzerinde sınıf kapısının iç kısmında görün-

tülenecektir. Kolay yoklama projesinde Arduino IDE programı ile kodlanan deneyap 

elektronik kartı aracılığıyla anlatılan yoklama işleminin nasıl yapılacağını gösteren bir 

sınıf maketi kullanılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Fotoğraf-1: Proje Maketi Önden Görünüşü Fotoğraf-2: Proje Maketi Üstten Görünüşü 
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2. Problem/Sorun: 

Sınıflarda ders işleyen öğretmenler ders zili çaldıktan sonra ortalama 5 dk kadar bir 

süreyi yoklama alarak harcamaktadırlar. Klasik yoklama yönteminin kullanıldığı bu 

durum işlenilecek olan ders konularının zamanından gitmesine sebep olmaktadır. Sınıf 

mevcudu kalabalık olan sınıflarda yoklama alma işi daha da uzun sürmektedir. Okul 

idaresi tarafından okula gelmeyen öğrencilerin numaralarının nöbetçi öğrenci ile tek 

tek sınıflar gezildikten sonra alınması ve sonrasına velilere mesaj gönderilmesi bu sü-

reci daha da uzatmaktadır. 

Bu proje sayesinde öğrenci yoklamasındaki zaman problemini ortadan kaldırmayı he-

defliyoruz. Ayrıca ders esnasında nöbetçi öğrencinin sınıf sınıf gezerek, dersi bölüp 

sınıf defterlerini toplayıp yoklama için idareye götürmesine de gerek kalmamış 

olucak. Böylece nöbetçi öğrencinin elinde taşıdığı hoş olmayan defter yığını görüntü-

sü de ortadan kaybolur. 

 

 
Şekil-1: Sorun Balık Kılçığı Diyagramı 

  

3. Çözüm  

Öğrenci yoklamalarının çok kısa sürede ve doğru şekilde yapılabilmesi için bir dijital 

yoklama sisteminin geliştirilmesi gerekmektedir. Her alanda teknolojik gelişmelerin 

yoğun bir şekilde yaşandığı günümüz dünyasında, eğitim teknolojileri alanında da eği-

tim-öğretim faaliyetlerini kolaylaştıran yeni teknolojilere gereksinim duyulmaktadır. 

Kolay Yoklama projesi ile öğrenci numara bilgisi, öğrenciler tarafından sınıf kapıları-

na takılacak olan tuş giriş paneline giriş yapılmak veya giriş kartlarını okutmak sure-

tiyle alınacaktır. Elektronik sisteme girilen numaralar bir bilgisayara gönderilerek bu-

radaki veritabanında yer alan öğrenci numaraları ile karşılaştırılır. Bu sayede öğret-

menler ve idareciler bilgisayar ekranından o gün gelen ve gelmeyen öğrenci bilgilerine 

erişir. Projede kullanılacak olan GSM Shield modülü ve Sim kart sayesinde de bu bil-

giler mesaj olarak idareci telefonuna da yönlendirilebilecektir. Bu durum aynı zaman-

da öğretmeni ve idareciyi elle alınan yoklamanın getirdiği iş yükünden kurtaracaktır. 
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Projenin uygulanabilirliğini gösterebilmek için bir sınıf maketi tasarlanmıştır. Sınıf 

maketinin kapısı üzerinde tuş giriş paneli ve hemen yanında bir kart okuyucu konum-

landırılmıştır. Maketin iç kısmında kapının hemen arkasında ve sınıf duvarında proje-

de kullanılan elektronik ekipmanlar ve kablolar yerleştirilmiştir. Projenin eğitim-

öğretim faaliyetlerinin yapıldığı öğrencilerin bulunduğu sınıf ortamları için uygulan-

ması kolay bir proje olduğunu düşünüyoruz. 

 
 

  

 Sorun  Çözüm  Eğitimdeki Katkısı 

Yoklama süresinin uzun 

olması ve ders için ayrı-

lan zamandan harcaması 

Yoklama işleminin ders 

başlamadan önce otomatik 

olarak yapılmasını sağla-

yacak olan aracın kulla-

nılması 

Ders süresinden yoklama 

için ayrılan süre düşer, ders 

konsantrasyonu artar.  

 Sınıf defterlerindeki yok-

lama bölümüne öğrenci 

numaralarının yanlış 

yazılması 

Öğrenci numaralarının 

sistemde kayıtlı numaralar-

la eşleştirilmesi 

Yoklamada yanlışlık ya-

pılmaz ve karışıklık ya-

şanmaz. 

Öğretmenlerin ve İdare-

cilerin her ders için öğ-

renci devam durumunu 

takip etmeleri 

O gün gelmeyen öğrenci 

bilgilerinin doğrudan ilgili 

idareciye dijital yollardan 

iletilmesi 

Öğretmenlerin ve İdarecile-

rin iş yükünü hafifletir. 

 Tablo-1: Sorun-Çözüm Tablosu 

 

4. Yöntem 

Projede belirtilen problemlerin çözümüne yönelik olarak ilk once problem 

algoritmasını ve akış şemasını oluşturduk. Fritzing yazılımında kullanılacak olan 

Fotoğraf-3: Proje Maketi  
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elektronik araçların birleşimini gösteren devre şemasını hazırladık. Deneyap 

elektronik kartı, RFID NFC Okuyucu Modül(2), tuş takımı(Keyped)(3)(4), GSM 

Shield(5), SİM Kart, 9V Pil elektronik ekipmanlarını jumper kablolar aracılığıyla 

birleştirdik. Kodları yazabilmek için Arduino IDE mikroişlemci yazılımını kullandık. 

RFID okuyucu ve tuş takımından gelen verileri, ESP32 tabanlı deneyap kartına 

iletilerek deneyap kartın database’indeki karşılaştırmalardan yararlandık ve server 

sayfasında gelen ve gelmeyen öğrenci bilgilerini görüntüledik. Projenin ilk prototipi 

için kartondan hazırlanmış bir sınıf maketi kullandık. Ancak 3B yazıcıdan çıkartılmak 

üzere Fusion 360 modelleme yazılım platformunda bir sınıf modeli de tasarladık. 

Proje deneme safhasında örnek birkaç öğrenci numarasını tuşlayarak sistemde gelen 

ve gelmeyen öğrencileri görüntüledik. 

 

 
 

Şekil-2: Algoritma-Akış Şeması Bölümlerinden Kesit 
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Fotoğraf-4: Elektronik Devre Şeması  

Fotoğraf-5: Kodların Bir Bölümü  

Fotoğraf-6: Sonuç Server Sayfası  
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5. Yenilikçi(İnovatif) Yönü 

Projemizde son zamanlarda kullanımı oldukça yaygınlaşan birçok özelliğe sahip Tür-

kiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı) tarafından geliştirilen  bir yapay zeka tabanlı elekt-

ronik kart olan Deneyap kartı kullanılmıştır. Kaynak taraması yapıldığında pek çok 

ücretli yoklama uygulamalarının olduğu görülmektedir. Projenin maliyeti bu uygula-

malara göre çok daha ucuzdur. Öğrencinin kendi numarasını tuşlayarak ya da kendine 

özel tanımlı kartını okutarak sınıfa girdiğinden daha etkileşimlidir ve öğretmenin yok-

lamayı yanlış alma durumlarını da ortadan kaldırmaktadır. Hem tuş girişi yapılarak 

hem de kart okutularak iki farklı şekilde sisteme giriş yapılabilmektedir.  Derse gir-

meden yoklama işlemi tamamlandığından derse ayrılan süre tam olarak kullanılabil-

mekte, öğrencinin ders motivasyonu ve hazırlığı çok kısa sürede sağlanmaktadır. Bu 

proje ile yoklama işlemlerini oldukça hızlandıran hem öğretmen hem de yoklama ta-

kibini yapan idareciler için kullanışlı bir araç tasarlamış olduk. 

  

6. Uygulanabilirlik  

Projemiz tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında öğrenci ve kursiyer devam durumu-

nun takibinin yapılabilmesi açısından uygulanabilir bir projedir. Bu proje ile geliştiri-

len giriş sistemi tüm fabrika ve iş yerlerinde bulunan çalışanlar için de ticari anlamda 

kullanılabilir. Proje daha ileri seviye teknolojilerinden olan parmak izi, göz ve yüz ta-

nıma sistemleri gibi güvenlik seçenekleri de eklenerek geliştirilebilir. Ayrıca numara-

lar sisteme girildikten hemen sonra ilgili kişilere(veliler olabilir) yoklama durum bilgi-

sinin doğrudan mesaj ya da mail yoluyla gönderilmesi sağlanabilir. Yaygınlaştırma fa-

aliyetleri kapsamında öncelikle bir sınıfta denemesi yapılan proje ürünü,  sonrasında 

okuldaki tüm sınıflarda uygulamaya geçirilebilir. 

Fotoğraf-7: 3B Sınıf Modeli  
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemiz yaklaşık olarak 500 TL civarında bir maliyete sahiptir. Bu rakam günümüz 

ekonomik şartları düşünüldüğünde böyle bir proje için düşük maliyetli olmaktadır. 

Bütçe planlamasında en fazla paya Deneyap kartı sahiptir. Çok yönlü ve güçlü 

elektronik geliştirme kartı olma özelliklerini taşıması ve pekçok özelliği bir arada 

bulundurması sebebiyle projede bu kart kullanımı tercih edilmiştir. Projede belirtilen 

amaçlara ulaşmak için baska elektronik araçları ayrı ayrı kullanmaya çalışsaydık 

projemiz daha maliyetli olacaktı. Piyasa araştırmalarında eğitimciler tarafından 

kullanılan, pekçok yoklama yazılımının(6)(7)(8) maliyetinin 1000 TL’nin üzerinde 

olduğu görülmüştür. Bu yazılımlara göre projemiz oldukça uygundur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo-2: Maliyet Tablosu 

İş Tanımı 
                                    Aylar (2022) 

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 

Problem Tespiti ve Pro-

jenin Belirlenmesi 
X  

    

Kaynak Taraması ve Veri 

Toplanması  
 X 

    

Yarışma Başvurusu   X    

Proje ÖDR  Raporunun 

Hazırlanması 

  
X  

  

Kullanılacak Araçların 

Tespiti ve Temini 

  
X  

  

Elektronik Devre Şema-

sının Hazırlanması 

  
X  

  

Prototipin Fusion 360 

yazılımı ile tasarlanması 

  
X  

  

Elektronik araçların Bir-

leştirilmesi 

  
X   

 

Sıra No Malzeme Adı Adeti Birim Fiyatı 

(TL) 

Net Tutarı (TL) 

1 Deneyap Kart ESP32 1 318 318 

2 4x4 Tuş Takımı 1 16,42 16,42 

3 RC522 RFID NFC Mo-

dülü ve Anahtarlık Kiti 

1          30,29 30,29 

4 20x4 LCD Ekran-I2C 

Lehimli Mavi Display 

1 148,34            148,34 

5 40 Pin F-F Jumper kablo 1 0,28 11,21 

6 40 Pin M-F Jumper kab-

lo 

1 0,23 9,44 

7 9V Pil 1 29,93 29,93 

Toplam 563,63 
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Arduino IDE yazılımı ile 

Kodların Geliştirilmesi 

  
 X  

 

Hata Tespiti ve Düzel-

tilmesi 

  
 X  

 

Prototipin üç boyutlu 

Maketinin Hazırlanması  

   
X X  

Projenin Test Edilmesi     X  

Proje Detay Raporunun 

Hazırlanması 

   
 X  

Tablo-3: Proje İş-Zaman Çizelgesi 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemiz öğrenci yoklamalarının alındığı tüm sınıf seviyelerinde kullanılabilir bir pro-

jedir. Hedef kitlemiz ilkokuldan itibaren üniversite seviyesine kadar geniş bir alana 

yayılmaktadır. Ayrıca yoklama bilgilerinin önemli olduğu, kursiyerlerin bulunduğu 

çeşitli konferans, seminer, toplantı ve kurs verilen yerlerde de kullanılabilecek bir pro-

jedir. Herhangi bir eğitimin verildiği ve etkinliklerin yapıldığı yerde katılımcı sayıları-

na her zaman ihtiyaç olmaktadır. Bu sayılar istatiksel veri olarak da kullanılmaktadır. 

Özellikle küçük yaş gurubu öğrencileri için velilerine devamsızlık durumlarının tespit 

edilip bildirilmesi güvenlik açısından önemli bir husustur. Bu yüzden bu öğrencilerin 

devam durumlarının takibi hususunda daha özenli ve dikkatli olunmalıdır. 

 

 

9. Riskler 

Proje uygulamaya geçirildiğinde bazı problemlerle karşılaşılabilinir. Öğrenci kendi 

sınıf numarasını girdikten sonra, o gün okula gelmeyen bir arkadaşının numarasını da 

sisteme girebilir. Bu durum doğru verilerin elde edilmesini olumsuz yönde etkiler. Bu 

risk faktörünü en aza indirgeyebilmek için öğrenci numarası girildikten sonra sınıf 

kapısının bir motor yardımıyla otomatik olarak açılmasını sağlayacak bir düzenek 

geliştirilebilir. Ders öğretmeni o gün sınıfta bulunmayan öğrencilerin ad, soyad ve 

numara bilgilerine erişmek isteyebilir. Bu durumda sınıf içine takılacak olan LCD 

ekran üzerinde bu bilgilerin de görüntülenmesi sağlanabilir. Gelmeyen öğrenci 

bilgileri sim hattındaki problemlerden dolayı mesaj olarak gitmeyebilir. Böyle 

zamanlarda yedek başka bir sim kartı kullanılabilir, mail gönderme gibi diğer 

alternatif yöntemlerle bilgiler gönderilebilir. Devreye enerji veren pilin çabuk bitmesi 

durumunda harici taşınabilir güç kaynakları kullanılabilir. 
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Şekil-3: Olasılık-Etki Matrisi 
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