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İçindekiler 

Proje Video : https://youtu.be/nQQNrP1EKn4 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı) Projemiz TECHNO SMART BOARD (Uzaktan Do-

kunmadan Çalışan Akıllı Tahta) 

  - Sınıf içinde öğretmenin tahtaya gitmeden bulunduğu yerden havaya parmağı ile 

yazı yazması ile veya şekil çizmesi ile ekrana yani akıllı tahtaya yazılar anlık olarak 

tahtaya aktarılır. 

- Ses ile komut vererek istenilen program açtırılabilir. Örneğin Google Chromu aç ve 

teknofest.org adresine gir komutu verilerek program açtırılabilir ve eller ile sayfa 

içinde yukarı aşağı hareket ettirilerek sayfada gezinilebilir veya da herhangi bir 

link adresine tıklanabilir. 

-Sanal kıyafet giyme özelliği ile örneğin biyoloji dersinde kendi görüntüsünü ekrana 

kinect ile aktararak kıyafet gibi 3 boyutlu kas sistemini insan bedenin üzerine giy-

dirilebilir. Bunun dışında kas sistemi kıyafeti, damar sistemi kıyafeti, dolaşım sistemi 

kıyafeti , astronot kıyafeti gibi bir çok giydirme yaptırılabilir. Örneğin öğrenci kendi 

üzerinde dolaşım sistemini görerek hem yaşayarak hem de yerinde uygulamalı olarak 

öğrenmiş olur. 

-Öğrencilerin okuma yazma öğrenmesi aşamasında ellerindeki harf yazılarını veya 

kelime yazılarını veya cümle yazılarını veya fişleri akıllı tahtaya tutarak sesli bir şe-

kilde okutabilirler. Böylece öğrencinin hızlı bir şekilde okuma yazma öğrenmesine 

katkıda bulunulur. 

- İngilizce dersleri içinde harflerin, kelimelerin, cümlelerin okunuşları akıllı tah-

taya gösterilerek okutulabilir. Böylece doğru bir şekilde kelimeleri telaffuz edebilme 

pratiği yapabilir. İngilizcesini geliştirebilir. 

-Kinect ile yaptığımız dikkat oyununu ve kelime oyununu vücudunu kullanarak oy-

nayabilir. 

Eğitim alanında  şu problemleri ve sıkıntıları çözümlüyor ? 

 

 Son zamanlarda yaşadığımız Kovid-19 virüs problemi nedeniyle yüzeylere temas 

etmenin ne kadar riskli bir durum teşkil ettiğini hepimiz yaşayarak öğrendik. Ülke-

mizde normalleşme sürecine girdiğimiz bu süreçte eğitim öğretimin başlayacağı Ağus-

tos ayında ve sonrasında gerek öğretmenlerin gerekse öğrencilerin temas etmeden sos-

yal mesafeyi koruyarak, eğitim ortamında dokunmadan uzaktan el ile ve ses ile tahta-

nın kontrol edilmesinin hem sağlık açısından hem de eğitimin kalitesini arttırma adına 

projemizin ne kadar gerekli ve önemli olduğunu bizlere gösterdi. 

 Sanal kıyafet giyme özelliği  ile fen derslerinde öğrencilerden beklenen problem 

çözme becerilerinin geliştirilmesi için uygun ortamı oluşturup, bilimsel düşünme me-

todunun geliştirilmesine fırsat sağlayarak, gerçeğe en yakın uygulamaları (kas sistemi 

https://youtu.be/nQQNrP1EKn4
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kıyafeti, damar sistemi kıyafeti, dolaşım sistemi kıyafeti ,astronot kıyafeti ) ile kendi 

üzerinde görüp anlamlı öğrenmeyi sağlar. 

 Okuma –Yazma Pratiği için yaptığımız uygulama : Sınıf öğretmenlerinin okuma yaz-

ma öğrenmede öğrencilerin karşılaştığı problemleri tek tek görüştük. Ayrıca Sakarya 

Üniversitesinden Aysel Ferah ÖZCAN’ın “İlk Okuma Yazma Öğrenmede Çocukların 

Yaşadıkları Güçlükler, Nedenleri ve Çözüm Önerileri” araştırmasında belirttiği gibi “ 

İlk okuma yazmada her bir sesin algılanması ve seslerin görsel simgeleri olan harflerle 

ilişkilerinin kurulması öğretimin temel ilkelerinden  biridir. “ soncundan yola çıkarak 

öğrencilere sesleri harflerle ilişkilendirmesinde kolaylık sağlayacak bir uygulama yap-

tık. Öğrenciler fişleri akıllı tahtaya tutarak sesli bir şekilde okutabiliyorlar ve sesli bir 

şekilde söyledikleri harfleri ve kelimeleri akıllı tahtanın ekranına yazdıra biliyorlar. 

 İngilizce dersleri içinde harflerin, kelimelerin, cümlelerin okunuşları akıllı tahtaya 

gösterilerek okutulabilir. Böylece doğru bir şekilde kelimeleri telaffuz edebilme prati-

ği yapabilir. İngilizcesini geliştirebilirler. 

 Kinect ile yaptığımız dikkat oyununu 

ile vücudu kullanarak oynayabilir. Dikkat 

oyunu ile amacımız öğrencilerin Psiko-

motor becerilerin geliştirilmesine katkı sağ-

lamaktır. 

Projemiz ile sınıflardaki akıllı tahtalar ger-

çekten akıllı tahta işlevi görecekler, öğret-

men ders anlatırken sınıf içinde hem istediği 

öğrencinin yanına gidebilecek hem de isteği 

yerden akıllı tahtayı yönetebilecek ister hava-

ya eliyle yazarak isterse konuşarak tahtayı 

yönetebilecek. Böylece hem zaman kaybının 

önüne geçilecek hem de öğretmen sınıf içinde 

bütün öğrencilerin arasında istediği gibi dola-

şarak sınıf kontrolünü sürekli elinde bulundu-

rabilecek. İsteği öğrencinin yerinden kalk-

madan sorulan sorunun cevabını uzaktan 

tahtayı kontrol ettirerek yazı veya çizimleri 

yaptırabilecek. 

 Ses komutlarıyla akıllı tahta yöneti-

lebilecek  örneğin hesap makinesi progra-

mını aç  345 ve 567 sayılarını çarp sonucu 

söyle gibi komutlarla  işlemler  yaptırılabi-

lecek. 

 Sanal kıyafet giyme özelliği ile ör-

neğin biyoloji dersinde kendi görüntüsünü 
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ekrana kinect ile aktararak kıyafet gibi 3 boyutlu iskelet insan bedenin üzerine giydiri-

lebilecek. Bunun dışında kas sistemi kıyafeti, damar sistemi kıyafeti, dolaşım sistemi 

kıyafeti , astronot kıyafeti gibi bir çok giydirme yaptırılabilir. Örneğin öğrenci kendi 

üzerinde dolaşım sistemini görerek hem yaşayarak hem de yerinde uygulamalı olarak 

öğrenmiş olur. 

 Öğrencilerin okuma yazma öğrenmesi 

aşamasında ellerindeki harf yazılarını veya kelime 

yazılarını veya cümle yazılarını veya fişleri akıllı 

tahtaya tutarak sesli bir şekilde okutabilirler. Öğ-

rencinin hızlı bir şekilde  okuma yazma öğrenme-

sine katkıda bulunulur. 

 

 Rasgele gelen resimlerin isimlerini 

Kinect ile uzaktan harflerin üzerine ge-

lip bir iki saniye bekleyerek ekrandaki 

boşluğa yazdırır. Doğru yazar ise bir 

sonrakine geçer yanlış yazar ise dü-

zeltmesi için ip uçları verilir öğrenci-

nin yapmasına yardımcı olunur. 

 

 İngilizce dersleri içinde harflerin, kelimele-

rin, cümlelerin okunuşları akıllı tahtaya gösterilerek 

okutulabilir. Böylece doğru bir şekilde kelimeleri 

telaffuz edebilme pratiği yapabilir. İngilizcesini 

geliştirebilir. 

 

 Kinect ile vücut organlarını ismini 

bilgisayarın faresini kullanmadan eliy-

le havada kontrol ederek yerlerine yer-

leştirebilir. Sürükle bırak yöntemi ile 

organların yerlerini öğrenmiş olur. 

 

 Kinect ile yaptığımız dikkat 

oyununu vücudu kullanarak 

oynayabilir. 
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Kullanılan Teknolojiler ve Malzemeler:  

Yazılım için C# programlama dili kullanıldı. Projenin çalışması için bir tane  kinect, 

bir tane Pc ve bir tanede projeksiyona ihtiyaç vardır.Kinect ile vucut koordinatlarını x, 

y, z ekseninde yakalayıp bilgisayar ekranıyla oranlayıp ekrana yazılar yazdırılmaktad-

ır. 

2. Problem/Sorun: 

-Virüs salgını nedeniyle eğitim öğretinde sınıf ortamları yeterince güvenli midir?  

-Sınıfta ortak kullanımda olan hem öğretmenlerin hem öğrencilerin kullandığı akıllı 

tahtalar dokunma nedeniyle virüs bulaşma olasılığı var mıdır? 

-Sınıflardaki akıllı tahtalar gerçekten akıllı mıdır? Yoksa teknolojinin çok gerisinde mi 

kalmıştır? 

Varolan çözümler neden yetersiz : Çünkü halihazırda var olan Akıllı Tahta Modelle-

ri, Kalemli Modeller, Rezistif Yüzeyli Modeller, Kapasitif Yüzeyli Modeller, Kızılöte-

si (infrared) Modeller, Kameralı Modeller akıllı tahtaların tamamı dokunmayı zorunlu 

kılmakta, öğretmenin bir not aldırmak istediğinde veya öğrenciler için bir içerik aç-

mak istediğinde akıllı tahtanın yanına gitmesi gerekmektedir. Yani virüs salgının ol-

duğu zamanımızda temas etmesi gerekmektedir. Eğitime öğretime tahtaya yazı 

yazmak, çizim yapmak gibi işlevlerin dışında hizmet etmemektedir.  

Hangi tür iyileştirmeler gerekli : Bütün akıllı tahta modellerine uzaktan kontrol 

edilme özelliği (hem el ile hem ses ile ) eklenmelidir. 

Öğrencinin ders içeriklerini daha iyi anlaması ve gerçeğe en yakın etkileşimli uygula-

malar eklenmesi gerekmektedir. Örneğin sanal giyinme ile İskelet, kas sistemi gibi, 

okuma yazma öğrenen öğrencilerin pratik yapabilmesi, İngilizce derslerinde kelime 

veya cümle pratikleri yapabilmeleri gibi. 

 

3. Çözüm  

-Virüs salgını nedeniyle eğitim öğretinde sınıf 

ortamları öğrenci tahtaya kalkması gerekti-

ğinde hiç kimseye yaklaşmadan veya arkadaş-

larının arasından geçmeden olduğu yerden 

akıllı tahtayı yönetebilecek, 

-Sınıfta ortak kullanımda olan hem öğretmen-

lerin hem öğrencilerin kullandığı akıllı tahta-

lar dokunma nedeniyle virüs bulaşma olasılığı 

azaltılmış olacak, 

-Sınıflardaki akıllı tahtalar gerçekten akıllanarak eğitime ve öğretime daha fazla hiz-

met etmiş olacak,  

Neden böyle bir çözüm tercih ettik:  

Kinect teknolojisinin ile oyunlar oynandığını biliyorduk. Bu yöntemi akıllı tahtada 

kullanabilir miyiz fikrinden yola çıkarak Kinect in yüzünü oyun sektöründen eğitim 

sektörüne çevirdik. 
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Günümüz teknolojilerini kullanmanın bu projedeki katkısı: Kinect in uzaktan 

kontrol sistemi için kullanılması, projeksiyonun yansıtma özelliği, pc nin işletim sis-

temi özelliğinden faydalandık. 

 

Çözümün hedef kitleye nasıl uygun olup olmadığı ile ilgili yaptığımız anket: 

Soru Evet Hayır 

Eğitimde Akıllı Tahtaların Yeterince Teknolojik Olduğunu Düşünüyor 

musunuz? 
88 12 

Akıllı Tahtalar Yeterince Eğitime Katkıda bulunuyor mu? 45 55 

TECHNO SMART BOARD (Uzaktan Dokunmadan Çalışan Akıllı Tahta) 

uzaktan yazma özelliğini beğendiniz mi? 
98 2 

TECHNO SMART BOARD (Uzaktan Dokunmadan Çalışan Akıllı Tahta) 

Sanal Giyinme Özelliğini beğendiniz mi? 
100 0 

TECHNO SMART BOARD (Uzaktan Dokunmadan Çalışan Akıllı Tahta) 

gösterilen kağıttaki yazının okunma özelliğini beğendiniz mi? 
95 5 

TECHNO SMART BOARD (Uzaktan Dokunmadan Çalışan Akıllı Tahta) 

Kinect ile dikkat oyununu beğendiniz mi? 
100 0 

Projemizin bütün aşamaları hakkında hedef kitlemiz olan öğretmen ve öğrenciler ile 

yaptığımız anket sonucunda   büyük oranda projemiz uygun görülmüştür. 

Sorun Çözüm Eğitimdeki Katkısı 

-Virüs salgını nedeniyle eği-

tim öğretinde sınıf ortamları 

yeterince güvenli midir?  

 

-Virüs salgını nedeniyle eğitim öğretinde 

sınıf ortamları öğrenci tahtaya kalkması 

gerektiğinde hiç kimseye yaklaşmadan 

veya arkadaşlarının arasından geçmeden 

olduğu yerden akıllı tahtayı yönetebile-

cek, 

 

Eğitim ortamında sağlıklı bir 

ortam oluşturmaya katkı sağlar 

-Sınıfta ortak kullanımda olan 

hem öğretmenlerin hem öğ-

rencilerin kullandığı akıllı 

tahtalar dokunma nedeniyle 

virüs bulaşma olasılığı var 

mıdır? 

 

-Sınıfta ortak kullanımda olan hem öğ-

retmenlerin hem öğrencilerin kullandığı 

akıllı tahtalar dokunma nedeniyle virüs 

bulaşma olasılığı azaltılmış olacak, 

 

Eğitim ortamında sağlık için 

gerekli tedbir alınmasını sağlar 

-Sınıflardaki akıllı tahtalar 

gerçekten akıllı mıdır? Yoksa 

teknolojinin çok gerisinde mi 

kalmıştır? 

 

-Sınıflardaki akıllı tahtalar gerçekten 

akıllanarak eğitime ve öğretime daha 

fazla hizmet etmiş olacak,  

 

Öğrencinin ders içeriklerini daha 

iyi anlaması ve gerçeğe en yakın 

etkileşimli uygulamalar ile öğ-

renme düzeyi artmasını sağlar 

 

4. Yöntem 

Literatür çalışması, Kinect teknolojisini öğrenme aşamasında araştırma yöntemini kul-

landık. Analiz edilen bilgilerin değerlendirmesi aşamasında beyin fırtınası, deneme 

yanılma yöntemini kullandık. Yazılım aşamasında araştırma, uygulama, test tekrar 

araştırma yöntemlerini kullandık. Hedef kitleye uygun olup olmadığını test etmek için 

anket yaptık. 
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5. Yenilikçi(İnovatif) Yönü 

Piyasada bulunan akıllı tahta modelleri:Kalemli Modeller, Rezistif Yüzeyli Mod-

eller, Kapasitif Yüzeyli Modeller, Kızılötesi (infrared) Modeller, Kameralı Modeller 

Bu modellerin hepsinin ortak noktası  dokunma ile algılanması bizim projemizi 

diğer ürünlerden ayıran en büyük özellik dokunmadan elinizle havaya yazarak 

veya ses ile akıllı tahtayı kontrol etmenizdir. Diğer akıllı tahtalar öğrenciye yazma 

çizme gibi işlemler dışında çokda bir şey sunmamaktadır. Bizim projemizde akıllı bir 

tahtadan daha çok akıllı bir sistem sunmaktadır. Öğrenci ile ders ve ders dışında 

etkileşime girerek öğrenme düzeyinin artmasını sağlamaktadır. Araştırmalarımız so-

nucunda dokunmadan Techno Smart Board gibi daha önceden hiç bir projenin 

yapılmamış olduğunu gördük. 

6. Uygulanabilirlik  

Projemizi hayata geçirmek için okulumuzun bir sınıfında testler yaptık gerek öğrenci-

ler ve gerekse öğretmenlerden çok güzel dönütler aldık. Projemizde mevcut akıllı tahta 

sistemlerine ilaveten sadece Kinect ekleyerek ve yazdığımız yazılım ile entegre ederek 

Techno Smart Board a dönüştürebiliriz. Projemizi yaygınlaştırmak ve test etmek için 

3 tane okul ile görüştük. Bu korona sürecinin geçmesini bekliyoruz. Bu süreç sonunda 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığımızdan destek istemeyi plan-

lıyoruz. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

İŞ-ZAMAN ÇİZELGESİ: Proje Takvimi 

İşin Tanımı 
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Ş
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t 
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N
is
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n

 

M
a
y
ıs

 

H
a
zi

ra
n

 

Literatür Çalışması X X X X             
     

Kinect Teknolojisini 

Araştırma 
  X X X X X         

     

Malzeme Temini     X               
     

Analiz Edilen  

Bilgilerin Değerlendirmesi 
  X X       

     

Yazılım Aşaması       X X X X X  X  X 
X X X X X 

Anket Çalışması                 X   
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Malzeme Listesi ve Ortalama Maliyet Tablosu 

Maliyet Karşılaş-

tırması Ürün Adı 

Fiyatı 

Vestel                   23.000 TL 

Jedi                  10.000 TL 

Smart Kapp                  16000 TL 

StarBoard                  21.000 TL 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): Proje öğrenciler ve öğretmenler tarafın-

dan kullanılacaktır.  

 

9. Riskler 

      Yeniliğe kapalı insanların alıştığı sistemden vazgeçememeleri enbüuük risk teşkil et-

mektedir. Projemizin prototip te akıllı tahtayı test ederken karşılaştığımız sorunlardan bir 

tanesi Kinect bir kişiyi algıladığında o kişi bir işlem yaparken önünden başkası geçerse 

Kinect diğer bir kişiye odaklanması idi. Buna çözüm olarak yüz tanıma teknolojisini 

yazmaya başladık. Kinect odaklandığı kişi eğer daha önceden tanıtılmamış ise sisteme 

yani yüzü veri tabanında yok ise ona odaklanmayacak. Ayrıca ses içinde bu geçerli biri 

konuşurken başka biri bir şey söylediğinde o kişinin sesi veri tabanında eşleşmiyor ise 

dikkate almaması için ses tanıma sistemini yazmaya başladık. 

 

10.  Proje Ekibi  Takım Lideri : Hamza MATAR 

Adı Soyadı Projedeki 

 Görevi 

Okul  Projeyle veya problemle 

ilgili tecrübesi 

Hamza MATAR Yazılımcı Özel Esenyurt Gökkuşağı O. 2 sene 

İhsan CAN Araştırma  

Geliştirme 

Özel Esenyurt Gökkuşağı O. 1 sene 

Ahmet Burak ÇOŞKUN Tasarımcı Özel Esenyurt Gökkuşağı O. 2 sene 

. 
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Malzeme Listesi Fiyat 

Kinect Xbox  : 825 TL 

Standart Bir Projeksiyon : 1500 TL 

Standart Bir PC : 2000 TL 

Toplam Maliyet: 4325 TL 
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