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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Projemiz Dijital teknolojilerin hızlı gelişimi ile hayatımızın daha çok alanında kendini 

göstermeye başlayan görüntü işleme yöntemini daha fazla efektif bir şekilde kullanarak eği-

tim-öğretim sürecinde öğrenmenin daha kalıcı hale getirmeyi hedeflemektedir. Proje bu nok-

tadan yola çıkarak Sanal bir çizim uygulaması oluşturulmuş olup, temelde elimizde bulunan 

görüntüde anlamlı ifadeler çıkarmamıza yarayan işlemler mantığına dayanmaktadır. Ürünü-

müz geleneksel yazma yöntemleri için kullanılan araçları taşıma ihtiyacını ortadan kaldırmak 

ve eğitim – öğretim sürecinde bilgisayar ile etkileşimde problem yaşayan öğretmen ve öğren-

cilerimizin öğrenme süreçlerini kolaylaştırmak ve kalıcı hale getirmek, için tasarlanmış bir 

uygulamadır. Ürünümüz Tasarım ve Geliştirme Araştırma yöntemini kullanarak oluşturulmuş 

olup, bir eğitim materyali olarak kullanmayı hedefliyoruz. Ülkemizde eğitim-öğretim orta-

mında okullar arasında var olan imkân farklılıklarını ve okul bütçelerinin en büyük kalemi 

olan kâğıt masrafı sorunlarını çözmeyi amaçlıyoruz. Bu analizden yola çıkarak Bilgisayarda 

Görü teknolojisini kullanarak öğrenci/öğretmen – bilgisayar etkileşmi olumlu yönde katkı 

sağlamak ve eğitim öğretim ortamın da ilginç ve eğlenceli olmasını sağlamıştır.  

 

Sanal gerçekliğin ortaya çıkmasıyla birlikte, insan-bilgisayar etkileşimini geliştirme 

ihtiyacı geleneksel yaklaşımlarının yerini alarak hızlı bir şekilde büyüyor. Özellikle, arayüzler 

el hareketlerine dayalı etkileşim içeren birçok uygulama günümüzde popülerlik kazanmıştır. 

Projemizde sanal bir cizim uygulaması oluşturarak, eğitim ortamında insanlar ile bilgisayarlar 

arasındaki etkileşim de, ağırlıklı olarak kullanılan fare, klavye, uzaktan kumanda, dokunmatik 

ekran gibi vasıtalarla sorun yaşayan öğrencileri ve öğretmenlerimizin sıkıntılarını en aza 

indirgemek, eğitim-öğretim de yeterli bütceye sahip olamayan okularımız için sadece bir 

optik kamera ile diğer yüksek bütceli okullara benzer eğitim-öğretim ortamları oluştumayı 

hedefliyoruz. Sanal cizim uygulaması optik bir kamera ile gerçek zamanlı el hareketlerimizi 

yapay zekâ analiz ederek havada cizim yapmayı amaclayan bir uygulama olarak tasarlandı.  

 

Sanal cizim uygulamamız bir yazılım projesi olup, donanım olarak orta segment bir bilgi-

sayara ve çözünürlüğünün kaliteli, FPS hızının yüksek olan, görüş alanının geniş olan, dijital 

yakınlaştırması olan, otomatik odaklaması olan ve sensör kalitesi iyi olan bir webcam’e 

ihtiyaç duymaktadır. 

 

Yazılım kısmında ise görüntü işleme ve yapay zeka işlevlerini çalıştırmayı kolaylaştıran 

Bilgisayar da görü paketi olarakta kullanılan OpenCV ve MediaPipe kütüphanlerini 

kullandık.Projemizin temelinde algılama ve hareket tanımlama olduğu için MediaPipe 

kütüphanesi sıklıkla kullandık.MediaPipe kütüphanesi ile yazılımımızda video ve zaman 

serisi verisi oluşturmak için kullandık. Temel olarak, MediaPipe bir avuç içi algılama modeli 

kullanır ve bu yapıldıktan sonra kırpılan görüntü bölgesi, avuç içi dedektörü tarafından 

tanımlanan bir el dönüm noktası modeline beslenir ve yüksek kaliteli 3B el anahtar 

noktalarını döndürür.Bu şekilde algılanan el bölgesinde 21 adet 3B avuç içi koordinatının 

hassas anahtar nokta lokalizasyonunu gerçekleştirir. 
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Resim – 1: El İşareti Modeli 

 

Yukarıdaki resim, MediaPipe kütüphanesini elleri nasıl izlediğini gösteren bir 

el işareti modelini göstermektedir.Uygulamamızdaki en kritk nokta olan parmak 

açık/kapalı durumunun tespiti için de söyle bir mantık kullandık. 

 

 8 numaralı eklem 6 numaralı eklemin üzerindeyse parmak açıktır. 6 numaralı 

boğum altındaysa parmak kapalıdır. 

 Bu, başparmak hariç tüm parmaklar için geçerli olacaktır. Başparmak için 4 

boğum numarasının 2 boğum numarasının üstünde olup olmadığını kontrol 

edeceğiz Bu durumda başparmak açık, aksi takdirde başparmak kapalıdır. 

 

2. Problem/Sorun: 

Sanal gerçekliğin ortaya çıkmasıyla birlikte, insan-bilgisayar etkileşimini geliştirme ihti-

yacı geleneksel yaklaşımlarının yerini alarak hızlı bir şekilde büyüyor. Özellikle, ara yüzler el 

hareketlerine dayalı etkileşim içeren birçok uygulama günümüzde popülerlik kazanmıştır. 

Uygulamamız öğretmen-öğrenci ve bilgisayar arasındaki etkileşim de makine ağırlıklı olarak 

fare, klavye, uzaktan kumanda, dokunmatik ekran ve diğer doğrudan temas biçimleri ile 

iletişim kurmaya calışırken yaşadıkları zorlukları kaldırmak üzerine hedefledik.Aynı zaman 

da eğitim-öğretim de yeterli bütçeye sahip olamayan okullarımız için sadece bir optik kamera 

ile diğer yüksek bütçeli okullara benzer eğitim-öğretim ortamları oluşturmayı hedefliyoruz. . 

Yine okullarımız, israf seviyesine gelen kâğıt kullanımının önüne bir nebze olsun 

geçebilecektir.Özellikle lise düzeyindeki öğrencilermizi sınav maratonu göz önünde 

alıdığında problemleri çözerken kulladıkları kâğıt çok fazla olabilmekte; bu da masraf olarak 

öğrencilerimiz zorlamaktadır. Uygulama sayesinde kâğıt üzerinden değil de ekran üzerinde 

cözümü yapıldığında öğrenmede kalıcılığı sağlamıştır. 
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3. Çözüm  

Yapılan araştırmalara göre bu tür uygulamalarda geçmiş yıllarda her eklemin 

konumu ve açıları elde etmek için veri eldivenleri giyerek yapılırdı. (Vidhate, 2019) 

Ancak, maliyeti ve sensörü takmanın zorluğu nedeniyle yaygın olarak 

kullanılmamıştır. Yine bu alanda ki calışmalar incelendiğin de bir eldiven üzerindeki 

renk ve kızılötesi sensörler sayesinde havadaki eli algılamak ve tanımak için 

kullanılmıştır. (Dua, 2021).Bu çalışma da tatmin edici performansa rağmen yol tanıma 

doğruluğu, hantal hareket algılama ve algılama kullanılan donanım, kullanıcıdaki 

sayısız sınırlamayı kabul eder davranış sebebiyet vermesine neden oldu. Özellikle, 

koruyucu eldiven giymek kullanıcının doğal el yazısı düzenini bozabilir ve çoğu 

kullanıcı tarafından istenmeyen bir durum olarak ortaya çıkmıştır. 

 

Biz ise bu projemizde ise da insan – bilgisayar arasındaki etkileşimi arada hiçbir 

kalem veya başka bir aygıt olmadan direk olarak parmaklarımız ile gerçekleştiriyoruz. 

Uygulamamız da openCV modulü ve python programlama dilinden faydalanarak sanal 

bir cizim platformu oluşturduk.Opencv metodlarını kullanarak kullancını eli tespit 

edildikten sonra üzerindeki kilit noktalara tespit ederek daire cizer, sonra tespit 

edilenbu anahtar noktaları Google tarafından oluşturulan Mediapipe framework’ü 

kullanarak birleştirilir. Bu sayede elin havada tespiti ve hareketlerini algınmasında 

tatmin edici sonuclara ulaşılmıştır. Aynı zamanda bu kullanılan temaslı görüntü işleme 

tekniği hem maliyet hem de konfor anlamında diğer kullanılan yöntemlere göre daha 

avantajlı bir sistem olarak karşımıza çıkıyor. Tüm bu eylemlerin hepsi gerçek zamanlı 

olarak yapılacaktır. Web kamerası tarafından, el hareketlerini girdi olarak alan 

uygulamamız, yapay zekâdan faydalanarak, iki parmak hareket ettirilerek herhangi bir 

renk seçimi yapabilir ve gerektiğinde ekranı temizleyebilir. Tek parmak ile de sanal 

bir ekranda çizim yapmasına olanak sağlar 

         

  
 

Resim -2 :Renk Seçimi Modu 

 

Resim – 3 : Çizim Modu 
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UYGULAMA ALGORİTMASI 

 

 
 

 

SORUN ÇÖZÜM EĞİTİME KATKISI 

Okullarımızda harcanan 

kâğıt masrafı  

Görüntü İşleme Teknolojisi 

ile sanal cizimler 

Zamandan ve Maliyetten 

Tasarruf 

Sıkıcı eğitim-öğretim  

Ortamı 

Parmak hareketleri ile 

interaktif bir süreç 
Kalıcı öğrenme 

Her okulun bütçesinin  

Yeterli olmaması 

Sadece bir webcam ile sa-

nal uygulama 
Eğitimte eşitlik 

 

Tablo -1: Sorun Çözüm Tablosu 
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4. Yöntem 

Projemizde Tasarım ve Geliştirme Araştırma yöntemini kullandık. Sanal cizim 

uygulamasını oluştururken temel olarak OpenCV kütüphanesinden faydalandık. 

Bilgisayarla görü uygulamaları için kullanılan bir kütüphanedir. Sırasıyla algılama ve 

hareket tanıma için Mediapipe makine öğrenmesinden faydalandık  

Uygulama ilk olarak bir web kameradan nasıl video çekileceğine ilişkin temel 

bilgileri kontrol ederek başladık. Bu kontrol işlemini OpenCV ve Mediapipe 

kütüphanesinin bize sunduğu fonksiyonları kullanarak gerçekleştiriyoruz. Bundan 

sonra, kameradan videoya erişmek için VideoCapture sınıfında bir nesne oluşturduk. 

Bu sınıfın yapıcısı, erişmek istediğimiz kameranın indeksini girdi olarak alır. Tek 

kameramız olduğu için 0 değerini girdik. 

Daha sonra bir web kameradan nasıl video çekileceğine ilişkin temel bilgileri 

kontrol ederek başladık. Bu kontrol işlemini OpenCV ve Mediapipe kütüphanesinin 

bize sunduğu fonksiyonları kullanarak gerçekleştiriyoruz. Bundan sonra, kameradan 

videoya erişmek için VideoCapture sınıfında bir nesne oluşturduk. Bu sınıfın yapıcısı, 

erişmek istediğimiz kameranın indeksini girdi olarak alır. Eğer kullanıcı web 

kamerasından elini gösterip göstermediğini HandTrackingModule () metodu 

yardımıyla kontrol ettik. Bu sorunun cevabı “Evet” ise kullanıcının elinin üzerindeki 

kilit noktalara tespit ederek daire cizer (Resim- 4).Mediapipe framework’ü ile tespit 

ettiğimiz noktaları (anahtar noktaları) draw_landmarks adlı metod ile bu 

birleştirmemize sağlar.Bu olayı sonsuz bir döngüye sarmamızın nedeni, bunun sürekli 

bir süreç olmasıdır. Ne zaman bir web kamerası bir çerçeve yakalasa, çerçeveyi 

(görüntü) işlememiz, çerçevelerdeki elleri algılamamız, eldeki kilit noktaları 

algılamamız ve kilit noktaları birleştirmemiz gerekir. Bu sonsuz döngüyü 

Kullanıcının “q” ya basıp basmadığını kontrol ederek döngüden çıkmasını sağladık. 

 

Resim -4: Kullanıcının elinin üzerindeki kilit nokta tespiti ve birleştirilmesi 

  

https://docs.opencv.org/2.4/modules/highgui/doc/reading_and_writing_images_and_video.html#videocapture
https://docs.opencv.org/2.4/modules/highgui/doc/reading_and_writing_images_and_video.html#videocapture
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Sonra HandTrackingModule () modülü ile kullancını hangi parmaklarının yukarıda 

olduğunun kontrolünü gerçekleştirdik. Kullancının parmak yukarda olduğu durumu “1” 

aşağıda olduğu durumuda “0” olarak oluşturmuş olduğumuz bir diziye kaydettik. Sonra bu 

dizide değeri “1” olan elemanları sayısını bularak kullancının hangi modda (“Seçim Modu” 

veya “Cizim Modu”) olduğunu tespit ettik. Kullancını 2 parmağını yukarı kaldırdıysa Seçim 

Modu (Resim-5), Tek elini yukarı kaldırdıysa Cizim modu (Resim-6) olarak değerlendirdik 

 

 

Resim -5: Seçim Modu 

 

 

 
 

Resim -6: Çizim Modu 
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Kullacının Seçim Modun 

da iken parmağının bulunduğu 

konumun koordinatlarını ve hangi 

rengi seçtiğini belirlenir 

 

Kullanıcı cizim moduna 

geçiş yaptığında seçmiş olduğu 

renk hangisi ise cv2.circle 

metodunu kullanrak ekranda 

cizim yapmasını sağlamış 

oluyoruz. 

 

 

Resim – 7: Seçim modundan Parmağın Konumu ve seçtiği rengin gösterimi 

 

 

 

Sağ tarafta yer alan geometrik 

şekilleri ekleyebilmek için kullanıcı 

seçim modunda iken( İşaret ve orta 

Parmağı havada) hangi şekili 

eklemek istiyorsak, o şeklin üzerine 

getirilir.Daha sonra eklemek 

istediğimiz şeklin boyut ayarlamasını  

ise baş parmak ve işaret parmağı ile 

ayarlanır. 

 

 

         Resim -8 : Geometrik şekil boyut ayarlaması 

 

Boyutu ayarlanmış olan geometrik şekli 

ekran üzerine yerleştirmek için serce 

parmağımız kaldırdığımızda ekran üzerine 

şekil bulunduğu koordinata yerleşmiş 

olacaktır.(Resim-9) 

 

Son olarak Ekranda cizilen nesneleri 

belirlemek için görüntünün siyah ve beyaz 

olarak tanımlanması veya başka bir deyişle 

thresholding işlemi uyguladık Son olarak, 

çıktıyı, kullanıcıya cv2.imshow() metodu 

ile gösterdik 

    Resim -9: Geometrik şeklin ekrana yerleştirilmesi 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projemiz bu alanda yapılmış uygulamalada karşılaşılan en büyülk problem, öğ-

renci/öğretmen - bilgisayar etkileşimde el hareketini algılama ve tanımlamak olarak 

ortaya çıkıyor. Bizim çalışmamızın özgün tarafı öğrenci/öğretmen – makine arasın-

daki etkileşimi arada hiçbir kalem veya başka bir aygıt olmadan direk olarak parmak-

larımız ile gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda bu kullanılan temaslı görüntü işleme 

tekniği hem maliyet hem de konfor anlamında diğer kullanılan yöntemlere göre daha 

avantajlı bir sistem olarak karşımıza çıkıyor. Sadece bilgisayar ekranı üzerinde 

çizimler yapmakla kalmayıp öğrencilerin interaktivitesini arttırıp gelişim yaşındaki 

çocukların motor becerilerini geliştirmek ve bu süreçte ilkokul, anaokulu çağındaki 

çocukların eğitimlerine eğlenceli şekilde destek olacak şekilde oyunlaştırılabileceğini 

düşünüyoruz. 

6. Uygulanabilirlik  

Uygulamamız okullarımızda kurulacak bir kiosk makine üzerinde çalıştırılarak 

öğrencilerimizin ihtiyac duyduğu Sınav, Nöbet vb gibi bilgileri sistem üzerinden de 

öğrenebilirler. 

Özellikle bu calışmamız resim dersi için öğrencilerimize büyük kolaylık 

sağlamıştır. Arka plana koyulacak bir görselin resmini, elimiz ile takip ederek ekran 

üzerinde kolay bir şekilde cizebilme imkânı sağlamaktadır. Projeksiyon cihazı 

olmayan okullarımız için gayet rahat bir şekilde daha güzel resim cizebilme olanağı 

sağlar 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

. 

 

Mart: Beyin fırtınası  

yapılarak projeye ilişkin ilk 

fikirlerin oluşturulması. 

  

Nisan: Projeye ilişkin 

literatür araştırması. 

 

Mayıs: Projemizin her  

yönüyle analiz edilmesi ve 

tasarlanması 

 
 

Haziran: Projenin teknik 

ve mali yönünden 

planlanması 

 

Temmuz: Kod yazımı, 

arayüz ekranı yapılması. 

 
 

Ağustos: Program yazılımı 

ve  Uygulama Test etme 

 

 

Tablo– 2: Proje Zaman Planlaması 

 

Proje Fikrinin 
oluşması 

Bilgi 
Toplama 

Proje Fikrinin 
Analizi 

Planlama 

Uygulama/ 

Geliştirme 

Uygulama 

/Test 
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                          MALZEME          ADET         TAHMİNİ MALİYET 

Logitech C270 HD 720p 

Mikrofonlu Web Kamerası 
1 360TL 

TOPLAM 
 

 360 TL 

 

Tablo – 3: Malzeme-Tahmini Maliyet Tablosu 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemizin hedef kitlesi eğitim-öğretim sürecinin temel argümanları olan öğ-

retmen ve öğrenciler olacaktır. 

9. Riskler 

 Web Kamera bağlantısının kopması:Web kamerayı başka bir usb portuna 

veya harici bir webcam takarak problem giderilebilir.. 

 Kullanıcının el hareketlerini yapamaması: Uygulamaya başlamadan önce 

öğrencinin veya öğretmenin yapacağı el hareketlerini önceden yaptırarak alışması sağ-

lanmıştır. 

 

Tablo – 4  : Risk Etki Matriksi 
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