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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Gelişen teknoloji her alanda olduğu gibi eğitim alanında da etkisini göstermektedir. 

Bazı teknolojik gelişme ve ürünler artık eğitimin vazgeçilmez parçası haline gelmiş 

durumdadır. Örneğin; WhatsApp, BİP gibi uygulamalar. Ancak bu uygulamalar genel 

amaçlı çıkarıldıkları yani eğitime özel çıkarılmadıkları için olumlu etkilerin yanında 

bazı olumsuzlukları da beraberinde getirmektedir. Okullarda aktif olarak kullanılan 

WhatsApp ve BİP gruplarında tüm duyurular paylaşıldığı için öğretmenler kendilerini 

ilgilendirmeyen çok sayıda mesajı görmekte, bu mesajlara ait dosyaları telefonuna 

indirmektedir. Bu durum zamanla mesaj karmaşına yol açmakta ve önemli mesajların 

gözden kaçmasına sebep olmaktadır. 

 

Öğretmenler okul gruplarında olduğu gibi sınıf gruplarında da sorunlar yaşamaktadır. 

Farklı sınıflara derse giren öğretmenler bu sınıfların whatsapp gruplarında yer aldığı 

için öğrenci veya diğer tarafından atılan ve  kendilerini ilgilendirmeyen yüzlerce mesajı 

görmektedir. Bu da mesaj kirliliğine yol açmakta ve iletişimi zorlaştırmaktadır.  

 

İletişim konusunda en fazla sorununu yaşandığı kesim velilerdir. Veliler veli toplantısı 

ve okul aile toplantısı gibi standart hale gelmiş toplantılar dışında okul ve öğrencisi 

hakkında bilgi sahibi olmakta zorlanmaktadır.  

 

Kurumların iş ve işlemlerini dijital ortama taşıdığı zaman diliminde okullarda seçmeli 

ders formu, proje seçim formu, veli bilgi formu ve rehberlik anketleri gibi evraklar hala 

kağıt olarak dağıtılmakta; bu durum hem zaman hem de kağıt israfına sebep olmaktadır.  

 

Proje kapsamında geliştirilen uygulama ile bahsedilen bu problemlere çözüm 

üretilmektedir. Uygulama sayesinde idareci, öğretmen, öğrenci ve veliler sadece 

kendilerini ilgilendiren ileti ve mesajlardan haberdar olmaktadırlar. Aynı mesaj grubu 

içinde öğretmenlerin iletileri izole edilerek gereksiz mesaj ve dosyaların önüne 

geçilmektedir. Ayrıca kağıt ve zaman israfına yol açan birçok evrak uygulama 

üzerinden doldurulduğu için tasarruf edilmektedir. 

 

Proje kapsamındaki uygulama mobil yazılım olarak geliştirilmiştir. İdareci, öğretmen, 

öğrenci ve veliler sistem yöneticisi tarafından kendilerine verilecek olan kullanıcı adı 

ve parola ile sisteme giriş yapmaktadırlar. İletişim için telefon numaraları 

kullanılmadığı için gizlilik ve mahremiyet sağlanmaktadır. 
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Şekil 1: Mobil Uygulamaya Ait Arayüz Görselleri 

 

2. Problem/Sorun 

Günümüzde okullarda idareci, öğretmen, öğrenci ve veliler arasında iletişimi sağlamak 

için WhatsApp ve BİP gibi uygulamalar kullanılmaktadır. Koronavirüs salgın sürecinde 

uzaktan eğitime geçiş ile birlikte bu uygulamalar adeta eğitimin bir parçası haline gel-

miştir. Ancak bu uygulamalar iletişimi kolaylaştırmanın yanı sıra bazı sorunları da be-

raberinde getirmektedir.  

 

Okul idarecileri tebliğ ve duyuru işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla bu uygulamalarda 

oluşturulan grupları kullanmaktadırlar. Okuldaki tüm idareci ve öğretmenlerin dahil ol-

duğu bu grupların üyeleri kendilerini ilgilendirmeyen çok fazla mesajı görmekte, 

önemli olan mesajlar ise zaman zaman dikkatten kaçabilmektedir. Örneğin; sadece Ede-

biyat öğretmenlerini ilgilendiren şiir yarışmasına ait bir mesaj tüm öğretmenlere gön-

derilmektedir. Yine örneğin; okul pansiyonlarında nöbet tutan öğretmenlere yapılan bir 

duyuruyu tüm öğretmenler görmektedir. Bu durum mesaj karmaşasına yol açmaktadır. 

Ayrıca bu duyurular genellikle dosya ve dokümanlarla (fotoğraf, video, PDF, kelime 

işlemci, elektronik tablo vb) birlikte yapılmakta, grubun diğer üyelerini ilgilendirmeyen 

bu iletiye ait dosyalar telefon hafızasında yer kaplamaktadır.  

 

Öğretmenler derse girdikleri sınıflardaki öğrencilerle iletişime geçebilmek ve duyuru 

işlemlerini hızlandırabilmek için sınıf gruplarına katılmaktadır. Bu nedenle öğretmenler 

çok fazla sınıf grubuna üye olmaktadır. Sınıfı ve öğrenci sayısı fazla olan okullarda 

öğretmenlerin üye oldukları grup sayısı artmaktadır. Bu durum; öğretmenlerin her gün 

onlarca hatta yüzlerce gereksiz mesajı görmesine, önemli mesajları ise gözden kaçırma-

sına neden olmaktadır. Çünkü sınıf gruplarında hem öğrenciler kendi aralarında yazış-

makta hem de o sınıfın dersine giren diğer öğretmenler duyuru yapmaktadır. Ayrıca bu 

durum mahremiyet açısında da ciddi riskler taşımaktadır. Çünkü öğrencilerin kendi ara-

larında şakalaşma veya samimi konuşmaları gruptaki öğretmenler tarafından görülmek-
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tedir. Bununla birlikte okul idareci-öğretmen gruplarında yaşanan sıkıntı sınıf grupla-

rında da görülmektedir. Öğrencilerin kendi aralarında paylaştıkları fotoğraf, video ve 

doküman dosyaları öğretmenlerin telefonlarına inmekte ve yer kaplamaktadır. 

 

İletişim konusunda eğitim-öğretim ortamlarının en dezavantajlı kesimi şüphesiz veliler-

dir. Veliler, veli toplantısı ve çocuklarının devamsızlığı gibi genel konular dışında bilgi 

sahibi olamamakta; öğretmen ve idarecilerle iletişime geçerken sorunlar yaşamaktadır. 

 

İletişim için Whatsapp ve BİP gibi uygulamalar kullanılmasının çok ciddi bir sıkıntısı 

daha bulunmaktadır: Mahremiyet. Çünkü bu uygulamalarda gruplara üye olanların te-

lefon numaraları görünmektedir. Bu da gruptaki herkes için mahremiyet sorunu oluş-

turmaktadır. Öğretmenler ve idareciler gece yarısına yaklaşan saatlerde dahi öğrenciler-

den mesaj aldıklarını, veliler tarafından geç vakitlerde arandıklarını dile getirmekte ve 

rahatsız olmaktadır.  

 

Teknolojinin geliştiği ve artık birçok işlemin çevrimiçi ortamda yapıldığı bu zaman di-

liminde okullarda bazı konularda hala çok ciddi kâğıt israfı yapılmaktadır. Proje seçimi, 

seçmeli ders formu, aile bilgi formları, rehberlik anketleri gibi işlemlerde okuldaki öğ-

renci adedince kâğıt israf olmaktadır. Ayrıca doldurulup tekrar okula getirilmesi için 

öğrencilere verilen bu evrakların toplanması çok ciddi zaman kaybına yol açmaktadır. 

Toplanan evraklardaki bilgilerin öğretmen veya idareciler tarafından Word, Excel gibi 

dosya türlerine yazılması da ciddi emek ve zaman kaybına yol açan bir diğer husustur. 

 

Evrak israfına yol açan diğer bir durum da idareciler tarafından yapılan tebliğ işlemle-

ridir. Yarışma, konferans, seminer, turnuva vb. etkinlikler veya basit bir görev tebliği 

gibi durumlarda dahi kâğıt israfı yapılmaktadır. Öğretmenler odası ve idareci odaları bu 

işlemlerde kullanılan evraklarla doludur. Öğretmen sayısı fazla olan büyük okullarda 

evrak israfının yanı sıra bu evrakların öğretmenler tarafından imzalanması için zaman 

kaybı da yaşanmaktadır. Evrakların tüm öğretmenler tarafından imzalanması bazen iki 

haftayı bulabilmektedir. 

 

3. Çözüm 

Problemlerin çözümü için proje kapsamında mobil uygulama geliştirilmiştir. Bu uygu-

lama eğitimin 4 önemli öğesi olan idareci, öğretmen, öğrenci ve velileri bir araya getir-

mektedir. İletişim sağlamak için otomatik gruplama sistemi kullanılmaktadır. Sisteme 

üye ekleme esnasında üyenin ilgili olduğu tüm gruplar seçilmektedir. Daha sonra her-

hangi bir sebepten ötürü üyenin dahil olduğu gruplar değiştirilebilmektedir. Sistemde 

sınıf, branş, sınıf seviyesi, kulüp, görev vb durumlar için farklı gruplar yer almaktadır 

ve üyeler bu gruplara eklenmektedir. Örneğin; bir öğrenci 10/A Bilişim Sınıfı, Tüm 10. 

Sınıflar, Değerler Kulübü, Okul Basketbol Takımı gibi kendisini ilgilendiren farklı 

gruplara üye olarak eklenmektedir. Yine örneğin bir öğretmen Kimya Zümresi, 9/A – 
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9/B – 10/A - 10/C – 11/B Sınıf grupları, Sivil Savunma Kulübü, Sınıf Rehber Öğret-

menleri gibi gruplara üye olarak eklenmekte ve bu gruplarda yapılan, kendisini ilgilen-

diren tüm paylaşımları görmekte veya paylaşımda bulunabilmektedir.  

 

Öğretmen ve öğrenciler için geçerli olan bu durum idareciler için de geçerlidir. İdareci-

ler de kendi görev ve sorumluluklarına giren tüm gruplarda yer almakta ve grup üyele-

riyle iletişime geçebilmektedir. Örneğin tüm 10. Sınıf Öğrencileri, Edebiyat Zümresi, 

Tüm Öğretmenler, Pansiyonda Görevli Öğretmenler gibi farklı gruplara üye olarak ek-

lenmekte ve bu gruplarda paylaşımda bulunabilmektedir. Ayrıca idareciler hem tüm öğ-

retmenlere hem de ilgili öğretmenlere (Örneğin; Fizik Zümresi ya da Matematik Züm-

resi gibi) evrak tebliğ işlemi yapabilmekte, öğretmenlerin bu evrakı görüp görmediğini 

kontrol edebilmektedir. 

 

Geliştirilen uygulamada öğretmen ve idareciler WhatsApp ve BİP gibi uygulamalarda 

olduğu gibi yine çok fazla grupta üye olarak bulunmaktadır. Bu durumun mesaj karma-

şasına yol açmaması için şu çözüm bulunmuştur: Öğrencilerin kendi aralarındaki yazış-

malarını öğretmenler görmemekte, bu yazışmalardan dolayı bildirim almamaktadır. 

Herhangi bir öğretmen veya idareci sınıf gruplarında paylaşımda bulundukları zaman 

öğrenciler bu paylaşıma özel yorum yapabilmekte, bu yoruma dair bildirim de öğretmen 

veya idarecilere gönderilmektedir. Öğretmen ve idareciler de yine öğrencilerin iletile-

rine yanıt verebilmektedir. Bu sayede aynı grupta mesajlar arasında izolasyon sağlan-

makta ve öğretmenlerin yüzlerce gereksiz mesajı almasının önüne geçilmektedir.  

 

Eğitim-öğretim konusunda iletişim noktasında en zayıf halka olan veliler, çocuklarının 

üye olduğu tüm grupları görebilmekte, bu gruplardaki öğretmen-idareci paylaşımlarını 

takip edebilmektedir. Ayrıca veliler hem ders öğretmenleri hem rehber öğretmenler hem 

de idarecilerle uygulama üzerinden iletişime geçebilmektedir. Veliler çocuklarının ka-

tıldığı yarışma, turnuva vb etkinlikler hakkında da bilgi sahibi olmaktadır. 

 

Sınıf rehber öğretmenleri, okul rehber öğretmenleri veya okul idarecileri ders seçim 

formu, proje seçim formu, kişisel bilgi formları gibi normalde çıktı alınarak öğrencilere 

dağıtılan ve uzun sürede toplanan evrakları dijital ortamda öğrencileri ile paylaşabil-

mekte, öğrenciler bu evrakları online form olarak doldurmaktadır. Öğrencilerin doldur-

duğu bu evrakların sonuçları elektronik tablo dosyası veya PDF olarak çıktı alınabil-

mektedir. 

 

 

Sorun Çözüm Eğitimdeki Katkısı 

Öğretmen ve idarecilerin 

gereksiz mesajlar görmesi, 

dosyalar indirmesi 

Gruplama otomatik ek-

leme ve ileti izolasyon sis-

teminin uygulanması 

Sistemin tüm üyelerinin 

kendilerini ilgilendiren 
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gruplarda yer alması, ge-

reksiz mesaj ve dosyaların 

önüne geçilmesi 

Telefona indirilen ve gün-

celliğini yitiren dosyaların 

bellekte yer kaplaması 

Belli periyotlarla otomatik 

dosya temizliği yapılması 

Bellek işgalinin önüne ge-

çilmesi 

İdarecilerin tebliğ işlemle-

rinde hem zaman kaybet-

mesi hem de evrak israfına 

neden olması 

Uygulama üzerinden teb-

liğ işlemlerinin yapılması 

İsrafın önüne geçilerek 

ciddi kağıt ve zaman tasar-

rufu sağlanması 

Velilerin eğitim-öğretim 

ortamlarına uzaklığı ve 

iletişim sorunları yaşa-

ması 

Velilerin çocuklarının da-

hil olduğu tüm grupları ta-

kip etmesi, öğretmen ve 

idarecilerle doğrudan ileti-

şime geçmesi 

Velilerin daha etkin katılı-

mının sağlanmasıyla ileti-

şim niteliğinin artması, bu-

nun da akademik başarıya 

katkı sunması 

WhatsApp ve BİP gibi uy-

gulamalarda telefon nu-

marasının görünmesi 

Mahremiyet sorunlarının 

yaşanması, geç ve uygun-

suz vakitlerde öğretmen ve 

idarecilerin rahatsız edil-

mesi 

Uygulamanın kullanıcı adı 

ve şifre ile çalışması, tele-

fon numaralarının gizlen-

mesi, mahremiyetin arttı-

rılması 

Seçmeli ders formu, proje 

seçim, veli bilgi formu 

gibi evraklar için kâğıt ve 

zaman israfı yapılması 

Formların uygulama üze-

rinden online doldurul-

ması 

Kâğıt ve zaman israfının 

önüne geçilmesi 

 

4. Yöntem  

Projenin geliştirilmesi esnasında ücretsiz ve açık kaynak olan Flutter yazılım geliştirme 

kiti kullanılmaktadır. Flutter, bilişim sektörünün öncü firmalarından olan Google 

tarafından 2017 yılında çıkarılmıştır (Bulut, 2020). Günümüzde çok yaygın olarak 

kullanılan iki büyük mobil işletim sistemi vardır. Biri Android, diğeri ise iOS’tur 

(Çiloğlu, Özeren, & Ustun, 2021). Bir mobil uygulama yazılacağı zaman Android ve 

iOS için farklı programlama dillerinin bilinmesi ve bu dillerde geliştirilme yapılması 

gerekmektedir. Ancak Flutter ile geliştirilen mobil uygulama hem Android hem de iOS 

için ayrı ayrı derlenmekte ve çalışmaktadır. Hem hedef kitlenin tamamına erişmek hem 

de tek seferde geliştirme işlemini bitirmek için Flutter tercih edilmiştir.  

 

Uygulama geliştirme ortamı için ücretsiz ve açık kaynak bir editör olan Visual Studio 

Code programı kullanılmıştır. API (Application Programming Interface) (Berber, 2020) 

işlemleri için Postman programı, MySql Editörü olarak DbEaver ve Mysql Workbench 
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programı  tercih edilmiştir. Bu programların tamamı ücretsiz olup uygulama geliştirme 

aşamasında maliyet yükü oluşturmamıştır. 

 

Uygulama internet tabanlı çalışmaktadır. Üyelerin kendileriyle ilgili bilgi ve mesajları 

görebilmeleri amacıyla bir API (Application Programming Interface) sunucusu 

oluşturulmuştur. API sunucusu için Linux işletim sistemine sahip bir hosting ve PHP 

web programlama dili tercih edilmiştir. Linux ve PHP açık kaynak kodlu (Odabaşı, 

2015) ve ücretsiz sistemler olup projeye herhangi bir mali yük katmamışlardır.  

 

Verilerin saklanması için MySql Veri Tabanı Sistemi (Gürsoy, 2019) tercih edilmiştir. 

Mysql ücretsiz olduğu için projeye mali yük getirmemiştir.  

 

Kullanıcıların kendilerini ilgilendiren gelişmelerden haberdar olabilmeleri için bildirim 

sisteminde Socket.io (Karabay, 2020) kullanılmıştır. 

 

Uygulama için gerekli olan görseller freepik.com, flaticon.com gibi sitelerden ücretsiz 

olarak temin edilmiştir. Ayrıca ikonlar için FontAwesome kütüphanesi (Alkan, 2019) 

kullanılmıştır. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Yurt dışında veya ülkemizde insanların iletişimini sağlayan çok fazla uygulama bulun-

maktadır. Örneğin; WhatsApp ve BİP gibi. Ancak bu uygulamalar başta öğretmenler 

olmak üzere gruptaki üyelerin çok fazla gereksiz mesajı görmelerine; kendilerini ilgi-

lendirmeyen fotoğraf, video, doküman gibi çok sayıda dosyayı telefonlarına indirmele-

rine yol açmaktadır. Mesaj karmaşasına yol açan bu uygulamalar grup üyelerinin telefon 

numaralarını da gösterdiği için mahremiyet sorunlarına yol açmaktadır. Proje kapsa-

mında geliştirilen uygulama ile her üye sadece kendisini ilgilendiren iletiyi görmekte ve 

dosyayı indirmektedir. Ayrıca belli bir süre sonra (Örneğin; 30 gün) uygulamada indi-

rilen dosyalar otomatik olarak silindiği için kullanıcılarına bellek temizliğine ihtiyacı 

kalmamaktadır. Kullanıcılar daha sonra ihtiyaç duydukları dosyaları sunucu üzerinden 

tekrar indirebilmektedir. 

 

Eğitim için çıkarılan uygulamalardan biri Google School’dur. Ancak bu uygulama daha 

çok üniversiteler tarafından kullanılmakta olup; veli ve idareci gibi eğitimin önemli bi-

leşenlerine yer vermemektedir. Proje kapsamında geliştirilen uygulama eğitimin tüm 

öğelerini (idareci-öğretmen-öğrenci-veli) bir araya getirmektedir.  

 

Piyasada çok fazla veli ve öğrenci bilgilendirme uygulaması bulunmaktadır. Ancak bu 

uygulamalarda genellikle not ve duyuru paylaşımı yapılmakta olup; iletişim daha çok 

tek yönlü gerçekleşmektedir. Bu uygulamalarda grup kavramı bulunmamaktadır.  
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Günümüzde Millî Eğitim Bakanlığı’nın bakanlık, il ve ilçe müdürlükleri ile okullar ara-

sında online doküman gönderme işlemini sağlayan Doküman Yönetim Sistemi kulla-

nılmaktadır. Ancak bu sistemde öğretmenler ve öğrenciler yer almadığı için çok fazla 

kâğıt ve zaman israfı yapılmaktadır. Proje kapsamında geliştirilen uygulama bu sorunu 

çözmektedir. 

 

6. Uygulanabilirlik 

Uygulama tamamlandıktan sonra Android işletim sistemine sahip telefonlar için Play 

Store, iOS işletim sistemine sahip telefonlar için App Store üyeliği alınarak yayımlana-

caktır. Bu sayede uygulama, projenin hedef kitlesi tarafından tek tıkla indirilecektir.  

 

Uygulama kapsamında okullar için belli bir ücret karşılığında erişim sağlanabilen web 

tabanlı yönetim paneli eklenerek ticari ürüne dönüştürülebilir. Üyelik satın alan okulla-

rın kullanabileceği bu yönetim paneli ile okullar standart grupların dışında grup oluştu-

rabilir, üye ekleme, çıkarma ve düzenleme işlemi yapabilir. 

 

Uygulamanın yaygınlaştırılması için uygulama özelliklerini anlatan bir video Youtube 

gibi video sitelerine yüklenip okullara bu uygulama hakkında mail atılabilir. Ayrıca uy-

gulamayı tanıtan bir web sitesi hazırlanarak okulların kredi kartı gibi yöntemler ile 

anında üyelik satın alması sağlanabilir. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Uygulamanın düşük maliyetli olması için Flutter, MySql, Socket.io, PHP gibi ücretsiz 

ve açık kaynak kodlu yapılar seçilmiştir. Uygulama internet tabanlı çalışacağı için aşa-

ğıdaki hizmetlere ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

Ürün/Hizmet Adı Fiyat Adet Toplam 

Sabit IP İçeren Linux Web 

Hosting(1 Yıl) 
150 TL 1 Adet 150 TL 

Google Play Store Üyeliği 25 $ / 388 TL 1 Adet 388 TL 

 538 TL 

 

Projenin zaman planlaması ise aşağıdaki gibidir.  

 

İş/İşlem Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz 

Literatür Taraması x     

Eğitim-Öğretim Ortamlarına Yaşa-

nan İletim Sorunlarını Tespiti 
x     
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Uygulama Gereksinimlerinin Belir-

lenmesi 
 x x   

Uygulama Geliştirme Ortamının Ha-

zırlanması 
  x   

Uygulamanın Geliştirilmesi ve Ra-

porlama İşlemleri 
  x x x 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

Projenin hedef kitlesi başta liseler, ortaokullar ve ilkokullarda görev yapan öğretmen ve 

idareciler, bu kurumlarda öğrenim gören öğrenciler ve bu öğrencilerin velileridir. 

Çünkü idareci, öğretmen, öğrenci ve veli eğitimin dört önemli öğesidir ve eğitim-öğre-

timde başarı isteniyorsa bu dört öğenin birlikte hareket etmesi gerekmektedir. Ancak bu 

bileşenler arasında iletişim sorunları yaşanmakta olup; sağlanan iletişimin de kalitesi 

düşük olmaktadır. 

 

9. Riskler 

Uygulama internet tabanlı geliştirildiği için hosting/sunucu üzerinde çalışmaktadır. 

Web sunucusunun servis dışı kalması sistemin çalışmasını aksatacaktır. Günümüzde 

firmalar web sunucular için %99,9 gibi çalışma süresi garantisi vermektedir. Ancak za-

man zaman çeşitli sebeplerle web sunucusu servis dışı kalmakta ve isteklere cevap ve-

rememektedir. Bu durum Düşük Olasılık – Yüksek Etki Risk Grubu’na alınabilir.  

 

Her ne kadar uygulamanın ara yüzü herkesin kullanabileceği şekilde basit olarak tasar-

lansa da hem yaşı küçük olan ilkokul öğrencileri hem de teknolojik gelişmelere adapte 

olmakta zorlanan özellikle yaşı ilerlemiş öğretmen, idareci ve veliler uygulamayı kul-

lanmakta zorlanabilirler. Bu durum da Düşük Olasılık – Düşük Etki Risk Grubu’nda 

değerlendirilebilir. 

 

Uygulama günümüzde kullanılan telefon ve tabletlerde çalışmaktadır. Ancak Android 

sürümü güncel olmayan eski telefonlarda çalışmama veya bazı bölümlerin çalışmaması 

gibi sorunlar yaşanabilir.  
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