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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Öğrencilerin derse devamını takip etmek yasal bir zorunluluktur. Öğrencilerin güvenliği 

ve olası olumsuzluklarla baş etmek için yoklama dersin hemen başında gerçekleştirilmeli, 

özellikle günün ilk dersinden sonraki derse katılmayan öğrenciler en kısa zamanda okul 

yönetimine bildirilmelidir.  

Günümüzde okullarda ve çevrimiçi derslerde zorunlu olarak gün başlangıcında yoklama 

alınıyor. Günün başlangıcında okula gelen fakat gün içerisinde branş dersler için atölyelere 

giden öğrenciler yada teneffüs için çıkıp tekrar geri dönmeyen veya geciken, ders geçişlerinde 

derse katılım sağlamayabiliyorlar. Bu sebepten gün içerisinde her derste yoklama almak 

öğrenciler ve öğretmenler için çok büyük önem taşıyor. Teneffüs haricinde katlarda veya 

yangın merdivenlerinde nöbetçi öğretmenlerde olmadığından bu alanlarda ayrıca küçük yaştaki 

çocuklar için tehlike arz ediyor. Öğrenci derste olmadığı sırada okulun herhangi bir noktasında 

düşebilir, asansör alanlarında kaybolabilir veya başına hoş olmayan durumlar gelebilir. 

Herhangi bir öğretmenin görüp de müdahale edemeyeceği alanlarda ve ders saatlerinde, okulda 

olup derse katılım göstermeyen çocukların tespiti oldukça önem arz etmektedir. Bu sebepten 

öğretmenin yoklama alması ve derse gelmeyen öğrenciyi tespit etmesi her açıdan gereklidir.  

Öğretmenin yoklama alamaması sorunundan yola çıkarak bizde bu projeyi geliştirdik. 

Bu proje sınıfta öğretmenlerin yoklama almakta zorlanması, yoklama için çok fazla vakit 

harcaması sonucu derslerini yetiştirememeleri sorununu ele alarak öğretmenlere yardımcı 

olmayı amaçlayan bir projedir. Bu sebepten projenin adı “Dijital Sınıf Yardımcınız” olarak 

adlandırılmıştır. Sınıf kapısına yerleştirilen bir ünite yardımıyla yapay zeka kullanılarak yüz 

tanıma ile yoklama alınır, sınıf kapısından giriş yaparken yüz okuyarak tanıdığı öğrenciyi sınıf 

listesinde geldi olarak işaretleyecektir. Ayrıca program sayesinde öğrencinin ismine tıklayarak 

derse gelme durumunun geçmişini görebilecek ve takibini sağlayabilecektir. Üzerinde bulunan 

sıcaklık ölçme sensörü ile ise içeri giren kişilerin vücut ısısını ölçmekte ve yüksek ateşli olan 

öğrenci yaklaştığında led ışığın kırmızı yanmasını sağlamaktadır. Olası bir salgın hastalık 

durumunda yayılımını önleyecektir.  

Ünitenin görseli ve tasarımı takımımıza aittir. Prototip için tablet kullanılmıştır. Hayata 

geçirildiğinde istenirse kamera ve ekran ayrılabilir. Tablete yüklenebilen PictoBlox programı 

ile yazılımı yapılmış ve Teachable Machine yazılımı ile ise öğrenciler tanıtılmıştır. Tabletin 

kamerasından okunan öğrencilerin ismi listede değişerek geldi şekkinde düzenlenmiştir.  
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2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

2017 yılında yayımlanan yazıda, dünyada 9.4 milyonu okul öncesi, 30.3 milyonu ilk 

öğretim, 18.1 milyonu ortaokul, 14 milyonu lise ve 12.5 milyonu yükseköğretim olmak üzere 

toplam 85 milyon öğretmen vardır. Öğretmenlerin kısıtlı vakit içerisinde dersi yetiştirmeye 

çalıştıkları için yoklama almak çok kez unutuluyor veya vakit bulunamıyor. Yoklama 

alınmaması sonucu öğrenci bu boşluktan faydalanarak derse olabildiğinden fazla gecikiyor, 

oyuna dalıyor. Başına gelebilecek herhangi bir olumsuz durumda müdahele edilmekte geç 

kalınılabiliyor. Öğrenciler, belirli saatlerde belirli öğretmenlerin sorumluluğundadırlar. 

Yoklama alınmaz ve öğrenci o saat aralığında herhangi bir sorun ile karşılaşırsa öğretmen 

sorumlu olacaktır.  

Yoklama okullarda zorunlu olmasına ve sabah yoklama için ayrılan vakit olmasına 

rağmen kimi zaman yoklama için zaman yetmeyebiliyor yahut yoklama unutulabiliyor. Ayrıca 

gün içerisinde branş derslere öğrenciler dağıldığında yoklama almak daha da zorlaşıyor ve 

hangi öğrencinin gelip gelmediğini branş öğretmeni fark edemiyor. Bu durum çok fazla zaman 

kaybına yol açıyor. Burada oluşan boşluk ise her türlü felakete davetiye çıkarıyor. Projemiz, 

yoklama konusunda öğretmenlere çok yardımcı olacaktır. Sabahları her ne kadar vakit 

bulunulabilse de gün içindeki derslerde öğrenciler kantinde sıra bekleme vaktinden, ve ders 

saati gelse bile merdivenle sınıfa çıkarken geçen süreden dolayı derse geç kalabiliyorlar. 



5 

 

 

 
Okullarda bazı alanlarda nöbetçi öğretmenler bulunamıyor, öğretmen bulunsa bile ders 

saatlerinde tüm nöbetçi öğretmenler derste olduğundan tüm alanlar boşta kalıyor. Kontrolsüz 

bir şekilde koridorlarda, merdivenlerde, bahçede dolaşan öğrenciler, ki özellikle küçük yaştaki 

öğrenciler, birçok tehlike ile karşı karşıya kalabilirler. Acil bir durumda hemen müdahale 

edilmesi ve ani gelişen yaralanma durumlarında hemen müdahale edilmesi gerekmektedir. 

Fakat düşen, yaralanan öğrenciden herhangi bir kişinin haberdar olmaması çok büyük tehdide 

yol açmaktadır. Bu problem göz ardı edilemeyecek ciddi bir problemdir. 

Aynı zamanda geçtiğimiz yıllarda salgın bir hastalıkla karşı karşıya kaldık, bu salgın 

hastalık bizi evlerimize kapattı, derslere bile çevrimiçi katılmak durumunda kaldık. Bu salgın 

hastalık yoğunlukla yüksek ateş ile belirlendi. Birçok hastalığında başlangıcı yüksek ateş ile 

belirlenmektedir. Bu sebepten her sınıf kapısının girişinde bulunacak olan ünitedeki 

kameraların alt kısmında vücut ısısının ölçülmesi planlanmıştır. 

 

 

3. Çözüm  

Yukarıda bahsettiğimiz soruna çözüm olarak bu projeyi geliştirdik. Projemizin ismi 

“Dijital Sınıf Yardımcınız” isminde de belirttiğimiz gibi öğretmenlere ve öğrencilere sınıf 

içerisinde çok yardımı olacaktır.  

Gün içerisinde öğrencilerin kontrol altında tutulması küçük yaşlar için çok önemlidir. 

Anasınıfı düzeyindeki çocuklar hem yanlız kaldığında korkabilir hemde küçük yaşta 

olduklarından büyük yaştakilere göre daha fazla tehdit altında olacaklardır. Ve bu durum 

küresel ve toplumsal bir sorundur. Hemen hemen her çocuğun karşılaşabileceği bir durumdur.  

Öncelikle Dijital Sınıf Yardımcımız isimli ünitemizin önünde bulunan mesafe sensörü 

yardımıyla bir kişinin yaklaştığını algılar. Yaklaşan bu kişinin kayıtlı kişilerden hangisi 

olduğunu anlar. Program içerisinde bulunan öğrenci isminin yanına “Geldi” ifadesini ekler. 

Tüm öğrenciler bittiğinde eğer tanımlayamadığı öğrenci varsa isminin yanına “Gelmedi” 

ifadesini ekler. Böylece yoklamayı almış olur, öğretmenin bu ders için yoklamaya vakit 

ayırmasına gerek kalmaz. Aynı zamanda üzerinde bulunan ateş ölçer sayesinde otomatik olarak 

ateşimizi ölçer. Ve eğer öğrencinin ateşi ortalamadaysa üzerinde bulunan ledler yeşil, 
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ortalamanın üstündeyse de ledler kırmızı yanar böylece öğretmeni bu durumdan haberdar etmiş 

olur. Durumdan haberdar olan öğretmen öğrenciyi revire yönlendirir. Olası bir salgın hastalık 

durumunda diğer öğrencilere bulaştırmadan öğrenci izole edilmiş olur.  

Projemizin üstünde bulunan dokunmatik ekranımız sayesinde öğretmenler üzerinde 

bulunan üç noktaya tıklayarak öğrencilerinin isimlerinin yazılı olduğu listeden öğrencinin 

ismine tıklayarak o hafta boyunca saat kaçta giriş yaptığını gözlemleyebilir. Aynı zamanda o 

hafta boyunca öğrencinin ateşinin kaç olduğunu not tutan projemiz yardımıyla da ateş 

yüksekliğini takip edebilir. Böylece öğrencinin bir rahatsızlığı ya da hastalığı var ise daha erken 

fark edilmesini sağlayabilir. 

 

 
 

Sınıftaki düzeni sağlamak öğrencilerin sınıfta olup olmadığını kontrol etmenin en iyi 

yolu yoklama almaktır. Bu durum devlet ve okullar tarafından yıllarca kabul görülmüş ve en 

gerekli olan durumdur. Öğretmenin her koşulda yoklama için vakit ayırması ve muhakkak 

dersten hemen önce yoklama alması gerekmektedir. Yoklama alımı zaruriyettir. 

Aşağıda verilmiş olan (Diagram 1) akış diyagramında bu problem durumu için 

geliştirdiğimiz çözüm yolları belirtilmiştir.  

Öğretmenin yoklama için vakit ayırmasına gerek kalmadan ünitenin üzerinde bulunan 

kamera ile yoklama alınacaktır. Her öğrenci PictoBlox programına dersin öncesinde 

tanımlanacak ve ismen siteme tanıtılacaktır.  Sisteme isim yazılarak yüz tanıtma işlemi ise 

Teachable Machine (Makine Öğrenimi Programı) sayesinde sağlanacaktır. Teachable Machine 

programı ve PictoBlox programı birbiriyle entegre olarak çalışacak ve öğrencileri tanımlama 

işlemlerini gerçekleştirecektir.  
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Diagram 1 
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Projemizin 3 boyutlu tasarlanmış hali ekte yer almaktadır. Proje tasarım ve 3  

boyutlu çizimi Tinkercad uygulamasında yapılmıştır.  
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4. Yöntem 

Bir tablet ve tablet üzerindeki kamera kullanılarak proje başlatılmıştır.  Ultrasonic 

Mesafe sensörü yardımıyla bir kişinin yaklaştığı algılayıp, “Teachable Machine” yardımıyla 

kayıtlı kişilerden hangisi olduğumuzu algılar, ve gelip gelmeme durumuna göre geri bildirim 

verir. Teachable Machine arayüzü ile de öğrencileri yapay zeka sayesinde programa tanıttık. 

PictoBlox programı ile Teachable Machine programının entegrasyonunu sağladık ve görüntüyü 

Teachable Machine üzerinden alarak öğrencileri tanımladık. Tanımlanan öğrencileri ise 

PictoBlox’ta yazdığımız kodlar sayesinde geri bildirim verecek ve öğrencinin gelip gelmediğini 

ekranda bildirecektir.  

Öğretmen dokunmatik ekranının üzerinde bulunan üç noktaya tıklayarak isim listesine 

ulaşabilir, öğrencinin ismine tıklandığında o hafta boyunca derse giriş yaptığı saatleri takip 

edebilir. Aynı zamanda üzerinde bulunan vücut sıcaklığını ölçen sensör yardımıyla ateşimizi 

ölçer. Eğer vücut sıcaklığımız ortalamadaysa üzerinde bulunan ledler yeşil, ortalamanın 

üzerindeyse kırmızı yanar. Nasıl öğrencinin okula ve derslere saat kaçta giriş yaptığının notunu 

tutuyorsa o hafta boyunca öğrencinin vücut sıcaklığının ölçüsünü hafızasında tutar. Böylece 

eğer öğrencinin bir rahatsızlığı ya da hastalığı varsa onun daha erken fark edilmesini sağlar. 
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Projemizin kodlaması ise aşağıdaki gibidir kod kısmı öğrenciler eklendikçe artacaktır. 

Programın kodlaması aşağıdaki gibi yapıldığında doğru bir şekilde ve sorunsuz çalışmıştır. her 

öğrenci için yeni bir kod yazılmalıdır.  

 

 
 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Piyasada bizim projemize benzer projeler bulunmaktadır. Fakat bizim projemizi 

diğerlerinden ayıran özellikleri şunlardır: 

● Bizim projemizde diğer projelere ek olarak dokunmatik ekran bulunmaktadır. 

● Projemizde vücut sıcaklığını ölçmek için bir ateş ölçer bulunmaktadır. Aynı zamanda 

öğrencinin ateşinin yüksekliğini bildiren ledler de mevcuttur. 

● Projemizde “Teachable Machine” yardımıyla yapay zeka temelli yüz tanıma 

özelliğinden yararlanılmıştır. 

● Diğer projelere kıyasla bizim projemizin üzerinde bulunan dokunmatik ekranın 

üzerinde üç nokta bulunur, tıklandığında isim listesi açılır, hocanın üzerine tıkladığı 

kişinin o hafta boyunca saat kaçta giriş yaptığını gözlemler. 

● Yine aynı şekilde üç noktaya tıklayıp öğrencinin adını seçtiğinde o hafta boyunca 

ateşinin yüksekliğini takip edebilir ve bir rahatsızlığı ya da hastalığı varsa bunun daha 

erken fark edilmesini sağlar. 

● Öğrencinin ateşi ortalamanın üstündeyse ledleri kırmızı, değilse de yeşil yanar. 
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Micro Uç Uyumlu Telefona Takılabilen Ateş Ölçer 

 

  
Teachable Machine 

    PictoBlox 
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6. Uygulanabilirlik  

Öncelikle projemiz “ Dijital Sınıf Yardımcınız” için bir gövdeye ihtiyacımız var. Bunun 

için metal, tahta, plastik, karton gibi malzemeler kullanılabilir. 

Dokunmatik ekranımız için IOS veya Android tablet kullanılabilir. Bir adet kamera ve 

bir adet ateş ölçere ihtiyacımız vardır, aynı zamanda ateş ortalamadan yüksekse kırmızı, 

ortalamada ise de yeşil yanacak olan ledlere ihtiyacımız vardır. 

  

● Teachable machine yüz algılamayabilir. 

● Ateş ölçerin pili bitebilir. 

● Kamera bozulabilir. 

● Öğrenciler, öğretmenler ya da temizlik yapan personeller çarparak üniteyi düşürebilir, 

hasar görebilir. 

 

 İstenildiğinde ticari amaçla kullanılabilir ve herhangi bir okula veya şirkete satışı 

sağlanabilir. Maliyet ve riskler de göz önünde bulundurulduğunda uygulanabilir ve ticari olarak 

kar elde edilebilir. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Tahmini Maliyet Planlaması 

ÜRÜN ADET MİN. FİYAT MAX. FİYAT BULUNURLUK 

ATEŞ ÖLÇER 1    150 TL    500 TL MEVCUT 

WEBCAM 1    100 TL   1.600 TL MEVCUT 

DOKUNMATİK 
EKRAN 

1 1000 TL 20.000 TL MEVCUT 
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Proje Zaman Planlaması 
 

Zaman Planlaması   

Yazılım Min.   

Süre 

Maks.   

Süre  

Robot yazılımını hazırlama  3 Gün  7 Gün  

Arayüz'ün hazırlanması  7 Gün  14 Gün  

Test Süreci  4 Gün  10 Gün 

Donanım    

Malzemelerin Temini 2 Gün  10 Gün 

Ünitenin Hazırlanması 7 Gün 15 Gün 

Devrelerin Hazırlanması  1 Gün  2 Gün 

Yazılımın yüklenmesi  1  Gün  1 Gün 

Yazılım ve Donanım Testi  3 Gün  4 Gün 

Ek İşler Min.   

Süre 

Maks.   

Süre 

Tasarım Montajı  3 Gün  5 Gün 

Devre Montajı  4 Gün  7 Gün 

PDR Raporunun Tamamlanması 20 Gün 25 Gün 

Toplam Süre  55 Gün  100 Gün 

 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

Dünyada 85 milyon,  Ülkemizde ise 1 milyon 171 bin 891 öğretmen vardır. Ve öğretmenler 

yoklama almayı yetiştirme konusunda sıkıntı çekmektedir. Kısıtlı vakit içerisine birçok şeyi 

sığdırmaya çalıştıkları için yoklama almak onları ekstra zorlar. Belki de öğretmen yoklamayı 

alırken olmayan fakat sonradan gelen öğrencilerin saatlerinin tutulması zor olur. Bu nedenle 

biz de, projemizin hedef kitlesini öğretmenler ve öğrenciler olarak seçtik. Projemizin hem 

öğretmenlere hem de öğrencilere çokça faydası olacaktır. Öğretmenler normalde öğrencinin 

hangi saatte giriş yaptıklarını takip etmekte zorlanabilir, fakat projemiz sayesinde bu sıkıntı 

ortadan kalkacaktır. Projemiz sadece yoklama da değil, ateş ölçerek öğrencilerin ateşlerini 

takip edebiliriz, öğrencinin bir rahatsızlığı ve hastalığı varsa bunu daha erken fark etmemizi 

sağlar. Aynı zamanda projemiz okula ve derslere giriş saatlerinin takibinin yanı sıra hafta 

boyunca ateşlerini de takip edebilir. Projemizin dokunmatik ekranının üzerinde bulunan üç 
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noktaya tıklanarak hafta boyunca ateşinin kaç olduğunu da takip edebilir. Çokça fayda 

sağlayacağını düşündüğümüz projemizin hedef kitlesi öğretmenler ve öğrencilerdir.  

İhtiyaç duyulursa şirketlerde de işe yarayacaktır. Şirket elemanlarının ve personellerinin kaçta 

giriş yaptığını ve ateşinin kaç olduğunu takip etmekte fayda sağlayacaktır. Projemiz sayesinde 

hem okullarda hem şirketlerde, hem sağlık alanında tedbir alınmış hem de yoklama alınmakta 

kolaylık yaratmıştır. 

   

 

9. Riskler 

● Yazılım tabanlı sorunlar olarak teachable machine de yüz algılama da sorun yaşayabiliriz. 

● Bütçede sorun olarak ürünlerin fiyatlarında problem yaşayabiliriz. 

● Üretim aşamasında 3D printer çalışmayıp arıza verebilir veya bozulabilir. 

● Projemizin üzerinde bulunan mesafe sensörü bir kişinin yaklaştığını algılamada sorun 

çıkarabilir. 

● Bir öğrenci sınıfta oyun oynarken, temizliği yapan personeller temizlik yaparken, öğretmen 

tahtada konu anlatırken çarpıp kazara düşürebilir. 

 

  
 

10. Kaynaklar  

http://www.hulyaguvenc.com/home/sinifta-zaman-

yonetimi/#:~:text=%C3%96%C4%9Frencilerin%20derse%20devam%C4%B1n%C4%B1%2

0takip%20etmek,k%C4%B1sa%20zamanda%20okul%20y%C3%B6netimine%20bildirilmeli

dir 

https://www.tinkercad.com/ 

https://www.hepsiburada.com/platoon-pl-1111-micro-uc-uyumlu-telefona-takilabilen-ates-

olcer-pm-HBC000004D7MW 

http://www.hulyaguvenc.com/home/sinifta-zaman-yonetimi/#:~:text=%C3%96%C4%9Frencilerin%20derse%20devam%C4%B1n%C4%B1%20takip%20etmek,k%C4%B1sa%20zamanda%20okul%20y%C3%B6netimine%20bildirilmelidir
http://www.hulyaguvenc.com/home/sinifta-zaman-yonetimi/#:~:text=%C3%96%C4%9Frencilerin%20derse%20devam%C4%B1n%C4%B1%20takip%20etmek,k%C4%B1sa%20zamanda%20okul%20y%C3%B6netimine%20bildirilmelidir
http://www.hulyaguvenc.com/home/sinifta-zaman-yonetimi/#:~:text=%C3%96%C4%9Frencilerin%20derse%20devam%C4%B1n%C4%B1%20takip%20etmek,k%C4%B1sa%20zamanda%20okul%20y%C3%B6netimine%20bildirilmelidir
http://www.hulyaguvenc.com/home/sinifta-zaman-yonetimi/#:~:text=%C3%96%C4%9Frencilerin%20derse%20devam%C4%B1n%C4%B1%20takip%20etmek,k%C4%B1sa%20zamanda%20okul%20y%C3%B6netimine%20bildirilmelidir
https://www.tinkercad.com/
https://www.hepsiburada.com/platoon-pl-1111-micro-uc-uyumlu-telefona-takilabilen-ates-olcer-pm-HBC000004D7MW
https://www.hepsiburada.com/platoon-pl-1111-micro-uc-uyumlu-telefona-takilabilen-ates-olcer-pm-HBC000004D7MW

