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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Projemizin ilk gerçekleştirim amacı uzaktan eğitim sürecinde ortalama 3 haftada bir deği-

şen ders programlarını öğrenci, öğretmen ve velilere zamanında duyurabilmek, bu süreçte 

yaşanan en büyük sorunlardan biri olan öğrencilerin uzaktan eğitim sürecindeki katılımlarının 

okul idareleri, öğretmen ve veliler tarafından takip edilebilmesini sağlamaktı. 

Uzaktan eğitim sürecinde yaşadığımız aksaklıklar, edindiğimiz tecrübeler sonucunda 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın sunduğu okul web siteleri, e-okul sistemi ve EBA alt yapısı ile 

çözülemeyen sorunlar olduğu görülmüş ve bu uygulamaların eksiklerini tamamlayan, uzaktan 

eğitim sürecine özel çevrimiçi bir sisteme gereksinim olduğu anlaşılmıştır. Amacımız geliş-

tirdiğimiz çevrimiçi sistem ile sürekli değişen ders programlarını, öğretmenlerin ders giriş 

bilgilerini okulun mevcut ve dönem dönem diğer okullardan nakil gelen öğrencilerine bir web 

sitesi ve bir mobil uygulama üzerinden sunarak tüm uzaktan eğitim sürecinin verimli ve sağ-

lıklı yönetilmesini sağlanmaktır. 

Covid-19 salgınının dünya genelindeki seyri ve ülkemizdeki salgınla mücadele, aşılama 

çalışmaları dikkatle incelendiğinde 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılına yüz yüze eğitimle baş-

lanıp devam edileceği görülmektedir. Bu öngörüyle ODES Sisteminin sadece uzaktan eğitim 

konusuna odaklanmasının yanlış olacağını düşünerek, başta kendi okulumuz olmak üzere 

ortaöğretim kurumlarında gözlemlenen eksiklikler, öğretmen, öğrenci ve velilerden gelen 

talepler doğrultusunda projeye yeni modüller eklenerek geliştirmeye devam edilmiştir.  Böy-

lece e-Okul sisteminin en büyük eksikliklerden öğrencilerin Rehber Öğretmenlerden çevrimi-

çi randevu alıp görüşme yapabilmesini sağlayan Okul Rehberlik Servisi modülü, öğrencilerin 

servis iniş-biniş süreçlerinin takip edilebileceği Okul Servis modülü, e-Okul’un aksine velile-

rin yoklamaları günlük değil ders ders takip edebileceği Yoklama modülü, ders çalışmaya 

odaklanıp verimli çalışmayı sağlayabilmek için öğrencilerin uyguladığı ve ihtiyaç duyduğu 

Podomoro Sayacı modülü,  yine üniversiteye hazırlanan öğrenciler için YKS Sınavı hazırlık 

sürecinin planlı ve programlı devam edebilmesini sağlayan YKS Sayacı ve YKS çalışma tak-

vimi modülü, okul-aile iş birliğini ve iletişimini artırmak amacıyla geliştirilen Duyurular mo-

dülü şu an geliştirilmekte olan ve geliştirilmesi planlanan modüllerdir. Bu modüllerin bazıla-

rının işlevini gerçekleştiren özel sektör tarafından geliştirilmiş ve öğrenci başına yıllık ücret 

ödenerek kullanılabilen ücretli uygulamalar bulunmasına rağmen tüm bu modüllerin birbiriyle 

uyumluğu çalıştığı bir proje bulunmamaktadır. Projemizin bu yönü en güçlü özelliği olacaktır. 
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Projemiz bir web sitesi ve bir mobil uygulama olarak tasarlanmıştır, her iki sistemin de 

kullanılmasına ve geliştirilmesine devam edilmektedir. Projemiz uzaktan eğitim süreci sonra-

sında tamamen yüz yüze eğitime geçildiğinde de mobil uygulamanın geliştirilerek, okul için-

de de öğrencilerimiz tarafından kullanılabilmesi, öğrenci, öğretmen, idareci ve veli iletişim ve 

işbirliğini geliştirmek için kullanılması hedeflenmektedir. 

2. Problem/Sorun: 

2019 Mart’ında Covid-19 virüsünün küresel bir salgına dönüşmesi nedeniyle dünyada ve 

ülkemizde tüm seviyelerde eğitime ara verilmiştir. Verilen bu zorunlu 2 haftalık aranın sonra-

sında okullar açılamamış ve öncelikle özel okullarda, sonra devlet okullarında eğitime uzak-

tan devam edilmeye çalışılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı’na uzaktan eğitim süreci ile ilgili 

önce kesin bir karar almamış, sürecin işleyişini inceleyerek tavsiye niteliğinde bazı kararlar 

alıp uygulamaya koyulmuştur. Devlet okullarında okul idaresi ve öğretmenlerin inisiyatifiyle 

bazı dersler açık ve kapalı kaynak kodlu yazılımlar kullanılarak uzaktan verilmeye çalışılmış-

tır.  

2020-2021 Eğitim – Öğretim yılı Covid-19 virüsü etkisi altında önce uzaktan başlamış, 

sonrasında kademeli olarak okulların açılmasına çalışılsa da maalesef eğitim-öğretim çalışma-

ları büyük oranda uzaktan devam etmek zorunda kalınmıştır. Uzaktan eğitim sürecinde Milli 

Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullar EBA üzerinden Zoom programının sağladığı alt yapıyla 

birlikte başta Zoom olmak üzere çeşitli açık ve kapalı kaynak kodlu uygulamalar ile uzaktan 

eğitim sürecini yürütmeye çalışmıştır. Öğrencilerin Zoom programı ile derse girebilmeleri 

için öğretmenlerinin 10 haneli Zoom PMI numaralarını ve en az 6 haneli parolalarını bilmele-

ri ve kendi programlarından girmeleri gerekmektedir. Lise seviyesinde sınıfların 13 – 16 fark-

lı dersi olduğu düşünüldüğünde öğrencilerin derse düzenli girmesi için bilmesi ve girmesi 

gereken Zoom PMI ve parola bilgisinin ne kadar çok olduğu daha iyi anlaşılır. Okul idareleri 

hem ortalama 3 haftada bir değişen ders programlarını sorunsuz olarak ayarlamak ve öğret-

men erişim bilgilerini öğrencilere duyurabilmek için okul web siteleri, whatsapp, telegram 

grupları gibi pek çok yöntemi kullanmaktadırlar fakat okula nakil gelen öğrenciler olduğu gibi 

tayin, görevlendirme, istifa gibi sebeplerle öğretmen değişimleri de yaşanmaktadır. Okula 

nakil gelen öğrenci ve öğretmenin sürece uyumu sırasında sorunlar oluşmaktadır. Milli Eğitim 

Bakanlığı’nın uzun süredir öğrenci işlemleri için kullandığı e-Okul, uzaktan eğitim sürecinde 

iyice adı duyulan EBA sistemleri olsa da bu iki sistem de bu soruna tam bir çözüm getireme-

miştir. 

Projemizin ilk çıkış noktası işte burada ortaya çıkmıştır, ortalama 3 haftada bir değişen 

ders programlarının öğrenci ve öğretmenlere sorunsuz olarak duyurulması, okula nakil gelen 

öğrenci ve yeni gelen öğretmenler arasındaki iletişimin sorun olmadan sağlanmasıdır. Bir 

diğer sorun da her derste öğrencilerin Zoom PMI numaralarını ve parolalarını girmesi zaman 

kaybına neden olmakta, bazı öğrenciler sorunsuz olarak derse zamanında katılırken pek çok 

öğrenci de birkaç dakika geç girerek dersin başlamasını geciktirmektedir. Öğretmenlerin ekim 

ayında devamsızlık almaya başlaması ile birlikte her ders yaklaşık 10 dakika öğrencilerin der-

se giriş ve yoklama alınmasına harcanmaktadır. Uzaktan eğitim sürecinde bir dersin 30 dakika 

olduğu düşünüldüğünde boşa giden zamanın ne kadar kıymetli olduğu daha iyi anlaşılmakta-

dır. 

Sürecin gelişimi ve Milli eğitim Bakanlığı’nın aldığı kararlar, uzaktan eğitim sürecinde 

okullarda meydana gelen aksaklık ve gelişmeler projemizin ana ve alt amaçlarını ortaya çı-

karmıştır. Uzaktan eğitim sürecinde, okul idaresi, öğretmen, öğrenci ve veli arasındaki ileti-
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şimin sağlıklı olarak sağlanamaması, derse devam devamsızlıkların çevrimiçi olarak alınıp 

takip edilebilmesi, devamsızlıklar konusunda velilerin bilgilendirilmesi gibi amaçlar süreç 

içerisinde yaşayarak tecrübe edilmiş ve birer somut hedefe dönüşmüştür. 

Covid-19 salgınının dünya genelindeki seyri ve ülkemizdeki salgınla mücadele, aşılama 

çalışmaları dikkatle incelendiğinde 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılına yüz yüze eğitimle baş-

lanıp devam edileceği görülmektedir. Bu öngörüyle ODES Sisteminin sadece uzaktan eğitim 

konusuna odaklanmasının yanlış olacağını düşünerek, başta kendi okulumuz olmak üzere 

ortaöğretim kurumlarında gözlemlenen sorunlar, e-Okul ve EBA sistemlerinde bulunan eksik-

likler, öğretmen, öğrenci ve velilerden gelen talepler doğrultusunda projeye yeni modüller 

eklenmesine karar verilmiştir. 

Öğrenciler Okul Rehberlik Servisinden randevu alabilmek için sürekli teneffüslerde reh-

ber öğretmenlerin kapısını aşındırmakta, bu nedenle mevcut görüşmeler bölünmekte ve sorun 

olmaktadır. Üstelik okul idareleri Rehberlik Servislerinin çalışmalarını istatistiksel olarak 

takip etmekte zorlanmaktadırlar. 

Öğrenci servise binip okula gidiyorum diye evden çıkmakta fakat o gün okula gitmemek-

te, devamsızlık yapmaktadır. Öğrencinin devamsızlık yaptığını veli en erken ertesi gün sabah 

yoklama fişleri okul idareciler tarafından e-Okul sistemine işlendiğinde görebilmektedirler. 

Öğrenci okula gitmekte fakat örneğin öğlen yemek molasında çıkıp tekrar okula gelme-

mekte, devamsızlık yapmaktadır. Öğrencinin devamsızlık yaptığını veli en erken ertesi gün 

sabah yoklama fişleri okul idareciler tarafından e-Okul sistemine işlendiğinde görebilmekte-

dirler. Öğretmenlerin ders ders yoklama almasını sağlayan ticari programlar olsa da bu prog-

ramlar genelde yıllık öğrenci başına ücret almakta, bu ücreti karışlamak özellikle devlet okul-

ları için kolay olmamaktadır. 

Öğrenciler ders çalışırken zamanı verimli yönetememekte veya çalışmaya çalışırken zor 

durumda kalıp odaklanma sorunu yaşamaktadırlar. Bu durum özellikle Üniversite Sınav başa-

rısı kaygısının yüksek olduğu Fen ve Anadolu Lisesi öğrencilerinde büyük bir sorun oluştur-

maktadır. 

Öğrencilerin ödevlendirilmesi ve ödev sonuç takibinin yapılması veliler tarafından sağ-

lıklı olarak takip edilememektedir. 

YKS sürecindeki öğrencilerimiz ile yaptığımız görüşmelerde farklı kaynak kitaplardan 

yapamadıkları veya çözümünü zor buldukları soruları kesip bir deftere yapıştırdıklarını ve 

onları tekrar tekrar çözdüklerini böylece başarı ihtimallerini yükselttiklerini söylediler. Fakat 

bir soruyu kesince arkasındaki sorunun da kesilmek zorunda olmasının bir sorun olduğunu ve 

düzensiz bir ortam oluşturduğunu dile getirdiler. Bu sorunu dikkate alarak çözemedikleri so-

ruları kamera yardımıyla çekip sisteme yüklemeleri ve istediklerinde bu soruları arkadaşları 

ve öğretmenleri ile paylaşabilmeleri için bir modül geliştirmeye devam ediyoruz. 

Üniversite sınav sürecine hazırlan ve sınav başarı kaygısının ve hedeflerinin yüksek ol-

duğu Fen ve Anadolu Lisesi öğrencilerinin YKS Sınav çalışma sürecini planlı ve verimli ge-

çirmesi gerekmektedir. Bu planlama ve verim için kullanılan bazı teknik ve basılı çizelgeler 

olsa da dijital bir asistan olması daha iyi olacaktır. 

Okul duyurularını velilere zamanında ve sağlıklı duyurabilmek için pek çok okul özel 

sektör çözümlerine yıllık ücret ödeyip SMS sistem ve paketleri almakta, bu sistemlerin ücret-

leri Okul Aile Birliği bütçeleri için bir yük olmaktadır. 

Proje konumuzun ana ve alt hedeflerini belirledikten sonra literatür taraması için araştır-

ma safhasına geçtik ve ilk olarak YÖK Ulusal Tez Merkezi sistemi üzerinde yayınlanan ça-

lışmaları inceledik, sonrasında Teknofest Eğitim Teknolojileri Kategorisine başvuran proje 
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raporlarını taradık. Bu araştırmamız sonucunda küresel salgın süreci öncesinde hazırlanmış 

benzer içeriklerde çalışmaların yapıldığı görülmüştür. 

Mustafa GÖLCÜK, “E-Okul Devamsızlık Verileri İşaretleme Sistemi Geliştirilmesi” baş-

lıklı yüksek Lisans tezinde devamsızlık takibi için Milli Eğitim Bakanlığının kullandığı e-

okul sistemine faydalı bir araç geliştirmiştir. Okullarda kullanılan standart yoklama fişleri 

yerine optik form şeklinde her sınıfa özel yoklama fişleri tasarlanmış, gün sonunda bu fişler 

tarayıcıdan geçirilerek JPG formatında resim dosyasına dönüştürülmüş, bu resim dosyaları 

görüntü işleme teknikleri ile analiz edilerek sınıfların devam devamsızlık durumları belirlen-

miş ve geliştirilen program ile bu devamsızlık bilgilerinin MEB’in e-okul sistemine otomatik 

işlenmesi sağlanmıştır.[1] 

Fatih Süleyman TEYFUR, “Açık Kaynak Kod İçerik Yönetim Sistemi Drupal Kullanıla-

rak Bir Öğrenim Yönetim Sistemi Oluşturulması” başlıklı yüksek Lisans tezinde açık kaynak 

kodlu Drupal yazılımı ile bir Öğrenim Yönetim Sisteminde (ÖYS) geliştirmiş, bu süreç sıra-

sında elde edilen bilgi ve deneyimler Drupal’ın bir ÖYS olarak özelleştirilmesiyle ilgili bir 

yol haritası, kurulum kılavuzu haline getirilmiş ve Drupal kullanmanın getirdiği avantaj ve 

dezavantajlar özetlenmiştir.[2] 

Yener SÖNMEZ, “Açık Kaynak Programlar İle İnternet Üzerinden Öğrenci Takip Siste-

mi Tasarımı Ve Performans Analizi” başlıklı Yüksek Lisans tezinde açık kaynak kodlu PHP 

ve Microsoft firmasının geliştirdiği ASP.NET internet programlama dillerini yine açık kaynak 

kodlu MySQL ve Microsoft firmasının MSSQL veritabanlarına da bağlayarak performans 

analizleri yapılmış, sonuca uygun bir şekilde internet üzerinden çalışan bir öğrenci takip sis-

temi tasarımı gerçekleştirilmiştir.[3] 

Ömer ADIGÜZEL, “Dijital Dönüşüm Sürecinde E-Anahtar Destekli Okul Yönetim Sis-

temi” başlıklı Yüksek Lisans tezinde dijital yoklama sistemi ve okul yönetim sistemi gelişti-

rilmesini hedeflemiştir. Bu bağlamda, günlük öğrenci yoklamalarının, ders defterine yazılması 

gereken konuları, etkileşimli tahta ve e-anahtar aracılığıyla dijital ortama aktarılmasını sağla-

yan bir sistem tasarlanmıştır. Sistem sayesinde yapılacak olan duyuruları, nöbetçi öğretmen 

listesini, pansiyonlu okullarda günlük yemek listesini, öğrencilerin kaynaşmasını sağlayacak 

olan öğrencilerin yaş günlerinin, sınıfların ders programlarının ortak sınav programının etkile-

şimli tahtalarda yayınlanarak dijital panoya dönüştürüldüğü, ekstra cihaz maliyeti olmaksızın 

mevcut teknolojik altyapı kullanılarak okul yönetim sistemi geliştirilmiştir.[4] 

SATIRKOD Takımı “Online Eğitim Destek Platformu” isimli Teknofest Eğitim Teknolo-

jileri projesi ile eğitimin kalitesini artırmak, yenilikçi yöntem ve tekniklere erişimi kolaylaş-

tırmak, öğrencilerin aktif katılımını sağlamak, idarecilerin, öğrenci işleri ile ilgili konularda 

hızlı ve etki şekilde işlem yapmalarını sağlamak amacıyla bir Online Eğitim Destek Platfor-

mu(OEDP) geliştirmişlerdir. [5] 

Yaptığımız literatür taraması sonucunda projemizin alt hedefleri daha belirgin olmuş, ye-

ni bakış açıları geliştirilmiş, projemize neleri nasıl ekleyebileceğimizi göstermiştir. Fakat ya-

pılan tarama sonucunda projemizin ana hedefi ile tam örtüşen bir proje bulunamamıştır. Bu 

çalışmamızın en önemli farkı ve üstünlüğü küresel salgın etkisi altında uzaktan eğitim süre-

cinde okul idaresi, öğretmen, öğrenci ve veli tarafında ortaya çıkan sorunların çözümü konu-

sunda süreç boyunca edinilen tecrübelerin yansıtılması olacaktır. 
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3. Çözüm  

Projede belirlenen problemlerden yola çıkılarak çözümüzün bir web sitesi ve hem ta-

şınabilirlik hem de yaygınlık açısından avantajlı olduğu için Android platformu üzerinde bir 

mobil uygulama olarak geliştirilmesine karar verilmiştir. Web sitesinin okul idarecileri, rehber 

öğretmenler ve veliler; mobil uygulamanın ise öğrenciler ve öğretmenler tarafından daha aktif 

kullanılacağı varsayılmış, yapılan gözlemler sonucunda da bu öngörünün doğru olduğu gö-

rülmüştür. Proje web sitesi ve mobil uygulamanın tüm geliştirme süreçleri boyunca açık kay-

nak kodlu araç ve teknolojiler kullanılmıştır. 

Projemiz geliştirilirken kullanıcı arabirimi, tarafında HTML, CSS, JavaScript, PHP, 

jQuery, AJAX dil ve teknolojileri ile Firebase, MySQL ve JSON veri teknolojileri kullanıl-

mıştır. 

 Sorun  Çözüm  Eğitimdeki Katkısı 

Uzaktan eğitim sürecinde 

öğrencilerin ders de-

vam/devamsızlıkları okul 

idaresi ve veliler tarafından 

sağlıklı olarak takip edile-

memekte, bu durum eğitimde 

telafisi zor kayıplara sebep 

olmaktadır. 

Geliştirdiğimiz web sitesi ve 

mobil uygulama üzerinden 

öğretmenler kolayca yoklama 

alabilmekte, alınan yoklama-

lar ders ders okul idaresi ve 

veliler tarafından kolaylıkla 

takip edilebilmektedir. 

Öğrenci devam devamsızlık-

larının takibini hızlıca yapıla-

rak sorun yaşayan öğrenci ve 

velilerin tespiti yapılabilmek-

te, gerekli görüşmeler yapıla-

rak çözüme ulaşmak kolay-

laşmaktadır. 

Uzaktan eğitim sürecinde 

okula yeni gelen öğrenci ve 

öğretmenlerin sisteme adap-

tasyonu ve gerekli bilgilerin 

güvenli olarak paylaşılması 

zorlaşmaktadır. 

Geliştirdiğimiz web sitesi ve 

mobil uygulama üzerinden 

tüm öğrenci, veli ve öğret-

menler hızlıca sisteme girip 

gerekli bilgi ve belgelere 

kolayca erişebilmektedirler. 

Yeni gelen öğrenci ve öğret-

menlerin yaşayacağı zaman 

kayıpları ve sorunlar ortadan 

kaldırılarak hızlıca sisteme 

adapte olmaları sağlanacaktır.  

Öğrenciler Okul Rehberlik 

Servisinden randevu alabil-

mek için sürekli teneffüsler-

de rehber öğretmenlerin ka-

pısını aşındırmakta, bu ne-

denle mevcut görüşmeler 

bölünmekte, alınan verim 

düşmektedir. 

Geliştirdiğimiz web sitesi ve 

mobil uygulama üzerinden 

dileyen öğrenci istediği za-

man Okul Rehber Öğretme-

ninden görüşme talebinde 

bulunabilmekte, Rehber Öğ-

retmen uygun bir zaman di-

limini öğrenciye atayarak bu 

talebi kolayca yerine getir-

mektedir. 

Rehberlik Servisindeki mev-

cut görüşmelerin bölünmesi 

önlenerek öğrenci tarafında 

yaşanan mağduriyetler gideri-

lecek, öğrencilerin teneffüste 

yaşadıkları zaman kayıpları-

nın önüne geçerek daha çok 

dinlenmesi sağlanacaktır. 

Öğrenci servise binip okula 

gidiyorum diye evden çık-

makta fakat o gün okula git-

memekte, devamsızlık yap-

maktadır, öğrencinin devam-

sızlık yaptığını veli en erken 

Geliştirdiğimiz mobil uygu-

lama üzerinden servis yok-

lamaları okula gidişte ve dö-

nüşte alınabilecek, veliler 

öğrencilerini durumlarını 

kimseye telefon etmeye ge-

Öğrenci devamsızlıklarının 

önüne geçilerek devamsızlık-

ların azalması, devamsızlık 

sebebiyle oluşabilecek güven-

lik sorunlarının önüne geçile-

bilmesi. 
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ertesi gün görebilmektedirler. rek kalmadan takip edebile-

ceklerdir. 

Öğrenci okula gitmekte fakat 

örneğin öğlen yemek mola-

sında çıkıp tekrar okula gel-

me-ekte, devamsızlık yap-

maktadır. Öğrencinin devam-

sızlık yaptığını veli en erken 

ertesi görebilmektedir.  

Geliştirdiğimiz mobil uygu-

lama üzerinden öğretmenler 

ders ders yoklama alabilmek-

te, alınan yoklamalar okul 

idaresi ve veliler tarafından 

kimseye telefon etmeye ge-

rek kalmadan takip edebile-

ceklerdir. 

Öğrenci devamsızlıklarının 

önüne geçilerek devamsızlık-

ların azalması, devamsızlık 

sebebiyle oluşabilecek güven-

lik sorunlarının önüne geçile-

bilmesi. 

Öğrenciler ders çalışırken 

zamanı verimli yöneteme-

mekte veya çalışmaya çalı-

şırken zor durumda kalıp 

odaklanma sorunu yaşamak-

tadırlar. 

Geliştirdiğimiz mobil uygu-

lamada bulunan POMODO-

RO Sayacı modülü ile 25 

dakika çalışma 5 dakika mola 

vererek düzenli çalışma yapı-

labilecektir. 

Öğrencilerin ders çalışırken 

yaşadığı zaman kayıpları ve 

özellikle çalışırken hissedilen 

“zamanı düzenli yönetemiyo-

rum” kaygısının önüne geçi-

lecektir. 

Üniversite sınav sürecine 

hazırlanan ve sınav başarı 

kaygısının ve hedeflerinin 

yüksek olduğu Fen ve Ana-

dolu Lisesi öğrencilerinin 

YKS Sınav çalışma sürecini 

planlı ve verimli geçirmesi 

gerekmektedir.  

Geliştirdiğimiz web sitesi ve 

mobil uygulama üzerinde 

bulunan YKS Sayacı modülü 

ile YKS Sınav süreci yöneti-

lebilecektir. 

Sınav kaygısı yüksek öğrenci-

lerin bir yandan okul dersleri 

ile ilgilenmesi diğer yandan 

bireysel ve destek alarak üni-

versite sınavına hazırlanma 

süreçleri sağlıklı olarak yöne-

tilecektir. 

Üniversite sınav sürecine 

hazırlanan ve sınav başarı 

kaygısının ve hedeflerinin 

yüksek olduğu Fen ve Ana-

dolu Lisesi öğrencilerinin 

YKS Sınav çalışma sürecini 

planlı ve verimli geçirmesi 

gerekmektedir.  

Geliştirdiğimiz web sitesi ve 

mobil uygulama üzerinde 

bulunan “Çalışma Takvimi“ 

modülü ile çalışma süreci 

yönetilebilecektir. 

Öğrenciler bireysel çalışma 

takvimlerini oluşturabilecek, 

bu takvimi istemeleri halinde 

Okul Rehber Öğretmeni ile 

paylaşıp destek alabilecekler-

dir. 

Okul duyurularını velilere 

zamanında ve sağlıklı duyu-

rabilmek için pek çok okul 

özel sektör çözümlerine yıl-

lık ücret ödeyip SMS sistem 

ve paketleri almakta, bu sis-

temlerin ücretleri Okul Aile 

Birliği bütçeleri için bir yük 

olmaktadır. 

Geliştirdiğimiz web sitesi ve 

mobil uygulama üzerinde 

bulunan “Duyurular“ modülü 

ile her türlü duyuru, anket vs 

hızlıca iletilebilecektir. 

Okul Aile birlikleri kendi 

bütçelerinden bu işlem için 

kaynak ayırmayacak, veliler 

okul ile ilgili süreçler hakkın-

da kolayca bilgi sahibi olabi-

leceklerdir. 

Öğrencilerin ödevlendirilme-

si ve ödev sonuç takibinin 

yapılması veliler tarafından 

sağlıklı olarak takip edile-

memektedir. 

Geliştirdiğimiz web sitesi ve 

mobil uygulama üzerinde 

bulunan “Ödev“ modülü ile 

ödev işlemleri yapılabilecek-

tir.  

Öğretmenler kolayca öğrenci-

leri ile metin tabanlı ve dosya 

tabanlı ödevlendirme yapabi-

lecek, ödev süreçleri sonra-

sında sisteme işlenip, velilerin 

de süreci izlemesi sağlanacak-
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tır. 

YKS sürecindeki öğrencile-

rimiz ile yaptığımız görüş-

melerde farklı kaynak kitap-

lardan yapamadıkları veya 

çözümünü zor buldukları 

soruları kesip bir deftere ya-

pıştırdıklarını ve onları tekrar 

tekrar çözdüklerini böylece 

başarı ihtimallerini yükselt-

tiklerini söylediler. Fakat bir 

soruyu kesince arkasındaki 

sorunun da kesilmek zorunda 

olmasının bir sorun olduğunu 

ve düzensiz bir ortam oluş-

turduğunu dile getirdiler. 

Geliştirdiğimiz web sitesi ve 

mobil uygulama üzerinde 

bulunan “Çözemediğim So-

rular“ modülü ile bu süreç 

yönetilecektir. 

Öğrenciler çözemedikleri 

soruları cep telefonu kamerası 

yardımıyla çekip sisteme yük-

leyebilecek, bu soruyu kendi 

soru bankasında tutabileceği 

gibi dilediği öğretmen ve ar-

kadaşları ile paylaşarak çö-

züm konusunda onlardan yar-

dım alabilecektir. 

 

 

Şekil 1 ODES Giriş Sayfası 
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Şekil 2 ODES Web Sitesi giriş Paneli 

 

 

Şekil 3 ODES Web Sitesi Ana Sayfa Duyurular Bölümü 
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Şekil 4 ODES Mobil Uygulama Ekran Görüntüsü 
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4. Yöntem 

ODES projemiz geliştirilirken izlediğimiz yöntem ve yapılan işlemler aşağıda açıklanmıştır. 

 

1) Literatür Taraması 

Proje konumuzun ana ve alt hedeflerini belirledikten sonra literatür taraması için araş-

tırma safhasına geçtik ve ilk olarak YÖK Ulusal Tez Merkezi sistemi üzerinde yayınlanan 

çalışmaları inceledik, sonrasında Teknofest Eğitim Teknolojileri Kategorisine başvuran proje 

raporlarını inceledik. İncelediğimiz projelerin bizim projemizden en önemli farkı salgın önce-

si normal eğitim sürecinde eğitim destek yazılım projeleri olmasıydı ve hiçbir proje de tam 

olarak bizim eksik ve ihtiyaçlarımız karşılamıyordu. 2020 Teknofest Eğitim Teknolojileri 

yarışmasın katılan SATIEKOD takımının proje raporunu kendi amaç ve hedeflerimize çok 

benzer bulsak da proje raporunu incelediğimizde projenin tam olarak neyi ve nasıl çözdüğünü 

anlayamadık. Bu sebeple yaptığımız literatür taraması sonucunda kendi proje ana ve alt he-

deflerimizi belirleyip kendi entegre çözümümüzü geliştirmeye karar verdik.  

 

2) Öğretmen, Öğrenci ve İdarecilerle Görüşme 

 ODES projemizin ilk prototipini tamamlayıp okulumuzda kullanıma açtıktan sonra 

günlük kullanım istatistiklerini takip ettik ve kullanıldığını görünce okul öğretmenlerimiz ve 

öğrencilerimizle görüşmeler yapıp onların olumlu ve olumsuz eleştirilerini, taleplerini ilk 

ağızdan dinledik, gönüllü olanlarla görüşmeler yaptık. Sadece çoktan seçmeli sorulardan olu-

şan bir anket çalışması yapmaktansa bu görüşmelerin daha faydalı olduğunu düşündüğümüz 

için bu yöntemi tercih ettik. 

 

2) Yazılım Geliştirilmesi 

Projemiz bir web sitesi ve bir mobil uygulamadan oluşmaktadır. Her ikisini proje de 

geliştirilirken açık kaynak kodlu yazılım ve teknolojiler kullanılmıştır 

Web sitemizin kullanıcı arabirimi tarafında HTML, CSS, JavaScript, PHP, jQuery, 

AJAX dil ve teknolojileri, veri tabanı olarak MySQL ve JSON veri teknolojileri kullanılmış-

tır. Mobil uygulamamız kodular.io ile geliştirilmiş olup mobil projenin ileri aşamalarda Dart 

dili ile Flutter platformu üzerinde yeniden yazılması da gündeme gelmiştir. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Yaptığımız literatür taraması sonucunda projemizin alt hedefleri daha belirgin olmuş, ye-

ni bakış açıları geliştirilmiş, projemize neleri nasıl ekleyebileceğimizi göstermiştir fakat yapı-

lan tarama sonucunda projemizin ana hedefi ile tam örtüşen bir proje bulunamamıştır.  

Bu çalışmamızın en önemli farkı ve üstünlüğü küresel salgın etkisi altında uzaktan eğitim 

sürecinde okul idaresi, öğretmen, öğrenci ve veli tarafında ortaya çıkan sorunların çözümü 

konusunda süreç boyunca edinilen tecrübelerin yansıtılması olacaktır. Bugüne kadar geliştiri-

len yazılımlar normal eğitim süreçleri için tasarlanmış ve uzaktan eğitim sürecini destekler 
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projeler iken bizim projemiz tamamen uzaktan eğitim süreci sorun ve çözüm önerileri üzerine 

tasarlanmıştır. 

e-Okul ve EBA sistemleri tüm ülkede kullanıldığı için yoğunluktan çoğu zaman erişim 

sorunu yaşamaktadır, bizim çözümümüz ise okul bazlı olduğu için sistemin yoğunluktan kilit-

lenmesi, erişimi hızı sorunu olmamaktadır. 

YKS Sayacı, Çalışma Takvimim ve Çözemediğim sorular modülleri projemizin salgın 

süreci sonrasında da kullanılacak ve benzer sistemlerde bulunmayan bir özellik olacaktır. 

e-Okul’da Rehberlik Modülü bulunmaması, uzun süredir geliştirilme aşamasında kalması 

okullar için bir sorun oluşturmaktadır. Projemizin Okul Rehberlik Modülü şimdilik öğrenci-

rehber öğretmen arasındaki diyaloğu kısaltsa da uzun vadede Okul Rehberlik Servislerinin 

tüm iş ve işlemlerde kullanılacak hale getirilecektir. 

Okul Servisinde ve okulda ders ders yoklama alınması ticari yazılımlarda ayrı ayrı bulu-

nan bir özellikken ODES sistemi her ikisini de entegre olarak sunan bir çözüm olacaktır. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Projemiz öğrenci, öğretmen, idareci, servis şoförü ve veliler için web sitesi ve mobil 

uygulama olarak geliştirilmiştir. ODES Projemiz ilk versiyonunda itibaren okulumuzda kulla-

nılmış ve eğitim öğretim süreci bitene kadar da kullanılmaya devam edildiği görülmüştür. 

Proje şu an belirlenen takvim doğrultusunda geliştirilmeye devam edilmektedir. 

 

Projemiz hem Milli Eğitim Bakanlığı’nın geliştirdiği e-Okul ve EBA platformları hem 

de okulumuzda daha önce de kullanılan bazı ticari programlardan elde edilen tecrübe ve ek-

siklikler göz önünde bulunarak geliştirilmiştir. Özel okulların kullandığı e-Okul’a alternatif 

olacak şekilde geliştirilen ve hatta yazılım ürünü olarak Ortadoğu Coğrafyasına ihraç edilen 

ürünler olduğu da bilinmektedir. Bundan yola çıkılarak projemizin hem devlet hem de özel 

okullar nezdinde eksiklikleri kapatacağını, ticari bir ürüne dönüşüp daha da büyük bir proje 

haline geleceğini öngörmekteyiz. 

 

Projemiz bir web sitesi ve mobil uygulama olarak geliştirildiği, özel üretilen bir ek dona-

nım gereksinimi olmadığı için de kolay bir şekilde dileyen resmi/özel okulların kurup kulla-

nabileceği için ticari bir ürüne dönüştürülmesi nispeten daha kolay olacaktır. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemizin ek özel bir donanım maliyeti bulunmamaktadır. Web sitesinin yayına alınması 

için Domain(site adı) + hosting(web sitesi barındırma) hizmeti alınması yeterli olacaktır. An-

dorid tabanlı mobil uygulamamız Google Play Market’e 25$ ücret ödeyerek Market üzerinden 
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dağıtılabileceği gibi markete koymadan doğrudan bir web sitesinden apk olarak da ücretsiz 

olarak dağıtılabilmektedir. 

 

Bütçe Planlaması 

No Malzeme Birim Fiyat(₺) Miktar Toplam Fiyat( ₺) 

1 Domain + Web Hosting 100 ₺ 1 100 ₺ 

2 Google Play Console 217,25 ₺ (25$) 1 217,25 ₺ 

* Malzeme fiyatları 30.06.2021 tarihindeki fiyatlardır. Fiyatlarda kura bağlı değişiklikler ola-

bilir. 

 

Projemizin zaman planlaması aşağıdaki gibidir. 

  Aylar (01.01.2020 – 30.09.2021) 

No Tanım 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Literatür 

Taraması 
X X X           

2 Sorunların 

Belirlenmesi 
X X X X X X        

3 Çözümlerin 

Belirlenmesi 
X X X X X X        

4 Uygulamanın 

Tasarımı 
 X X X X X X X X X    

5 Web/Mobil 

Programlama 
 X X X X X X X X X X X X 

6 Web/Mobil 

Test 
 X X X X X X X X X X X X 

7 Tespit Edilen 

Hataların 

Giderilmesi 

  X X X X X X X X X X X 

8 Raporlama       X X X X    

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemizin öncelikli hedef kitlesi; okulumuzun tüm öğrenci, öğretmen, veli ve idarecileri-

dir. Geliştireceğimiz ODES sistemi hedef kitleni tüm unsurlarına hitap edecek şekilde tasar-

lanmıştır. Projemizin tüm modülleriyle işler hale geldiğindeki hedef kitlesi ise resmi ve özel 

tüm örgün eğitim kurularıdır. Projemizin gelişerek ticari bir ürüne dönüşme potansiyelinin 

yüksek olduğunu gördüğümüz için resmi ve özel tüm ortaöğretim kurumlarının hedef kitlemiz 

olduğunu düşünmekteyiz. 

 

9. Riskler 

Projemizi olumsuz etkileyeceğini düşündüğümüz riskler: 
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Web sitesinin barındırma hizmetini aldığı Sunucuda yaşanabilecek çökmeler (Veritbanı-

nın sistem yöneticisinin belirleyeceği bir bilgisayar yedeği alınarak çökmelere karşı tedbir 

alınabilir) 

Mobil cihazalarda Android işletim sistemi versiyon farklılıkları uyumsuzluklar (Erişebil-

diğimiz tüm cihazlarda test edilip en uyumlu sürümün geliştirilmesi sağlanacaktır) 

 

10. Proje Ekibi  

Proje ilk zamanlar 2 öğrenci ile geliştirilmeye başlanmıştı ama diğer öğrenci kısa süre 

sonra takımdan ayrıldığı için proje ekibi tek kişiden oluşmaktadır. Prof. Dr. Fuat Sezgin Fen 

Lisesi 10.sınıf öğrencisi olan Efe CAN projede web ve mobil yazılım geliştirme dahil tüm 

süreçleri danışman öğretmen yardımıyla tek başına yürütmüştür. 
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