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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Bakanlığımızın "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesinden esinlenerek ve aynı 

zamanda bu projeye  katkı sağlamak amacıyla özellikle okul kütüphaneleri başta olmak üzere 

eğitim kurumlarının faydalanabileceği ve verimli olacağına inandığımız bir kütüphane oto-

masyon projesi hazırladık. 

Okulumuzda okuma alışkanlığı kazandırmak için halihazırda uygulamış olduğumuz 

“Ayın Kitap Kurdu” etkinliği projemizin çıkış kaynağını oluşturmaktadır. Her ay seçilen kitap 

kurdumuz okul bahçesinde sembolik de olsa ödüllendirilmekte ve öğrencilerimize kültürel ve 

sosyal gelişimler yönünden katkı sağlamaktadır. Günümüzde eğitim kurumlarının büyük 

bölümünde uygulanan ve okuma alışkanlığına hatırı sayılır derecede katkı sağlayan “Ayın 

Kitap Kurdu” etkinliğinin okulumuzda amacı dışına çıkmaya başladığını tespit ettik. Öğren-

cilerimizin bazılarının daha fazla kitap okuduklarını göstermek ve kitap kurdu seçilmek için 

kütüphaneden almış oldukları kitapları okumadan iade etmeye başladığını gördük. Öyle ki 

sabah aldığı kitabı öğleden sonra okudum diye teslim etmeye; aldıkları kitapları okumadan, 

anlamadan kitapların ilk sayfalarından özet çıkarmaya başlamışlardır.                       

En fazla kitap okuyan öğrencinin kitap kurdu seçilmesi, adaletsiz durumlar ortaya 

çıkardığı için öğrencilerin okudukları kitabı anlayıp anlamadıklarını tespit etmek ve oluşan bu 

adaletsizliği ortadan kaldırmak için öğrencileri tek tek ders saatinde dinlemeye başladık. 

Öğrencilere aynı ders saati içinde tek tek sunum yaptırıp hepsini aynı zamanda dinlemek ya 

da sınıftaki tüm öğrencilerden kitaplarını aynı gün ve saate yetiştirmesini istemek de öğret-

menlerin derslerinde zaman kayıplarına daha da önemlisi öğrenci farklılıklarını göz ardı 

ederek başka türlü adaletsizliğe neden olmuştur. Çünkü kitap türünü ve sayfa sayısını göz 

önünde bulundurmadan her öğrencinin aynı hızda kitabını bitirmesi beklenmektedir. Aksi 

takdirde tüm öğrencilerin farklı ders saatlerinde dinlenmesi ders işleyişini aksatmaktadır. 

Yaşanan bu sorundan yola çıkarak “Kütüphanem Güvende” isimli kütüphane otomasyon 

yazılımını hazırladık. 

“Kütüphanem Güvende”  isimli projemizde kütüphanedeki kitapların istatistiksel ver-

ilerinden çok kütüphanelerin öğrencilerin okuma alışkanlığına olan faydalarının üzerinde dur-

duk. Hazırladığımız bu otomasyon yazılımında öğrencilerin kalıcı ve etkili bir okuma 

gerçekleştirip gerçekleştirmediğinin takibini zamandan tasarruf yaparak daha adil bir şekilde 

yapmayı amaçladık. Piyasada benzer programlar olsa da projemizi diğer programlardan 

ayıran en büyük özelliği de bu olmuştur. Diğer benzer sistemler daha çok kitapların takibi 
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sayısal verileri vb. istatistikler üzerine kurulu iken bizim tasarladığımız projede amaç 

öğrencinin okuma alışkanlığı takibi olmuştur. 

Tasarladığımız bu otomasyon yazılımında kütüphanede bulunan tüm kitaplar sisteme 

kaydedilecektir. Öğrenci kütüphaneden aldığı kitabı teslim etmeye geldiğinde hazırlamış 

olduğumuz otomasyon sistemine giriş yaparak okuduğu kitapla ilgili bölümü tıklayıp, kitapla 

ilgili gereken alanları doldurup en sonunda açık uçlu soru olan alanda kitabın türüne ve sayfa 

sayısına göre kısa özetini ya da ana fikrini yazacaktır. Öğrenciler aynı gün ve ders saatinde 

kitaplarını okumaya zorlanmadıkları için sisteme girişlerde yoğunluk yaşanmayacaktır. 

Öğrenci gün içinde istediği zaman sisteme giriş yaparak kitap bilgilerini doldurabilecektir.  

Dolayısıyla gün sonunda ilgili öğretmen /öğretmenler tarafından cevapları okunup onaylana-

caktır. Hazırladığımız bu sistemle zamandan tasarruf etmeyi, “Kitap Kurdu” seçimi gibi 

etkinlik ve projelerde daha adil ve şeffaf bir seçim süreci yürütmeyi, en önemlisi de 

kütüphane kullanımının öğrencinin okuma alışkanlığına sağladığı katkıyı tespit etmeyi hede-

fliyoruz. 

. 

 

Görsel 1: Kütüphanem güvende uygulmaası ana sayfası 
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                                             Görsel 2: Kullanıcı giriş ekranı  

           Görsel 3: Okuyucu ekranı 

                                    Görsel 4: Okuyucu Rapor yollama ekranı 

 



6 

 

          

2. Problem/Sorun: 

Öğrencilerimizin okuma alışkanlığı kazanmaları için gerek okul içinde gerekse ilçe, il ve 

Türkiye genelinde uygulanan okuma etkinliklerinin takibinin zor olması; bu tür projelerin 

takibinin yapılmasının hatırı sayılı bir zaman gerektirmesidir. Böyle bir zaman kaybı öğret-

menlerimizin fazladan emek ve çaba göstermelerine enerji ve motivasyonlarının düşmelerine 

neden olmaktadır. Bunun yanında kütüphanelerin okuma alışkanlığı kazandırma konusundaki 

katkısının tespitinin zor olması, okul kütüphanelerinin verimli bir şekilde kullanılmaması da 

karşılaşılan sorunların başında gelmektedir. 

Piyasadaki benzer programların bizim yaşadığımız sorunlara çözüm olamamasının neden-

leri: 

✓ Diğer programların öğrenci takibi değil kütüphanedeki kitapların takibi üzerine 

odaklanması ( Hangi tür daha çok okunmuş vb.) 

✓ Kitapların sadece okunma sayısı, oranı vb. belirlemesi; o kitabın gerçekten okunup 

okunmadığının tespitinin yapılamaması 

“Kitap Kurdu” vb. okuma etkinlikleri ve projelerinde birinci seçimi gerçekleştirirken 

sadece sayısal değerler göz önüne alınacağından adil bir seçimin yapılamaması. 

Sistem üzerinde çok fazla kitap alan öğrencinin o kitabı okuyup okumadığı tespit 

edilemediği için haksız yere ödüllendirilmesi  

✓ Kütüphanelerin okuma alışkanlığı kazandırmaya yönelik katkılarının tespitinin zor 

olması. Okulumuzda yaptığımız tespite göre öğrenciler çok fazla kitap okuduklarını 

göstermek için kitap almakta ve kısa sürede okumadan değiştirmektedir. Öğrencinin 

aldığı bu fazla kitap sayısı onun kütüphaneden verimli bir şekilde yararlandığını bize 

göstermemektedir. 

✓ Niteliğe değil niceliğe öncelik vermesi 

Okullarda veya farklı eğitim ortamlarında bu problemleri ortadan kaldıran, maliyeti düşük, 

kolay uygulanabilen, niceliğin değil niteliğin daha önemli olduğunu vurgulayan bir programa 

ihtiyaç vardır. 
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3. Çözüm  

Tespit etmiş olduğumuz problemleri tasarlamış olduğumuz programla çözüme ka-

vuşturmayı hedefliyoruz. Kullanıcıya piyasadaki diğer programlardan daha işlevsel ve amaca 

hizmet eden bir program sunabiliriz. Tasarlamış olduğumuz otomasyon programının 

yaşadığımız problemlere getireceği çözümleri şu şekilde sıralayabiliriz: 

✓ Öğrenciler kütüphaneden aldıkları kitapları teslim ederken kendi şifreleriyle sisteme 

giriş yapacaklar, kitapla ilgili soruları cevaplayacak böylece öğretmen öğrenciyi takip 

edebilecek. 

✓ Öğrenciden açık uçlu bir soruyu cevaplaması istenecek. Kitapla ilgili kitabın türüne 

sayfa sayısına göre kısa bir özet, ana fikir ya da okuduğu kitabı en iyi özetleyen bir 

cümle yazmaları istenecek. Böylelikle öğrencinin o kitabı gerçekten okuyup 

okumadığı tespit edilebilecek. 

✓ “Kitap Kurdu” vb. okuma etkinlikleri ve projelerinde birinci seçimi gerçekleştirilirken 

öğrencilerin okuduğu her kitap için sisteme giriş yapması ve dolayısıyla gerçekten 

okuyup okumadığı tespit edileceği için adil olmayan birinci seçimleri ortadan 

kalkacaktır. 

✓ Öğrencilerin bu sisteme giriş yapmaları ve okudukları kitaplarla ilgili bilgileri 

doldurup düşüncelerini yazmaları dolayısıyla da öğrencilerin okul kütüphanelerinden 

verimli bir şekilde yararlanıp yararlanmadığı; kütüphanelerin öğrencilerin kitap okuma 

alışkanlığı kazanmalarına katkı sağlayıp sağlamadığı sağlıklı bir şekilde tespit 

edilebilecektir. 

✓ Bu programla öğrencinin kısa sürede ne kadar çok kitap okuduğu değil okuduğu 

kitapları anlayıp anlayamadıkları üzerinde durulacaktır. Kaliteli ve anlayarak bir 

okuma gerçekleşip gerçekleşmediği tespit edilecektir. 

Belirlemiş olduğumuz bu çözüm yöntemleri ile geliştireceğimiz yazılım programımız 

kullanıcılar için oldukça işlevsel hale gelecek onlara zamandan tasarruf sağlayacaktır. 
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Sorun Çözüm Eğitimdeki Katkısı 

Öğrencilerin kitap okuma 

becerilerinin takip edilmesinde 

yaşanan zorluklar. 

Öğrencinin okuma 

alışkanlıklarını takip 

etmemizi sağlayan bir 

otomasyon programının 

kullanılması. 

Öğrencilerin okuma ve anlama 

becerilerini geliştirmelerine 

katkıda bulunmak için öğretmene 

yeterli zamanı kazandırması. 

Öğrencilerin okul 

kütüphanelerinden verimli bir 

şekilde yararlandıklarını tespit 

etmede yaşanan sorunlar 

Hazırladığımız bu 

programla öğrenciler 

kütüphaneden aldıkları 

kitaplarla ilgili özetlerini 

yazacakları için  kitapları 

okumadan teslim 

etmelerinin önüne 

geçilecek. 

Kütüphaneler okuma alışkanlığı 

kazandırmada oldukça önemli 

hale gelecek. 

 

 

4. Yöntem 

Kütüphanem güvende uygulaması başlangıç olarak masaüstü uygulaması olarak C# 

yazılım dili kullanılarak geliştirilmiştir. Uygulama başlangıç aşamasında kısıtlı 

imkanlarla oluşturulan kütüphanemizdeki basit bir kütüphane programının 

yapabileceği temel fonksiyonları gerçekleştirmek amacıyla yazılmaya başlandığı için 

ve mevcut durumda okulumuzda ve kullanılması durumunda benzer okullarda üst 

düzey özellikleri olan bilgisayar bulunması zor olacağı için  SQLite veritabanı tercih 

edilmiştir. Bu sayede daha performanslı ve daha az yer kaplayan bir uygulama 

yazmayı hedefledik. Uygulamanın sıradan kütüphane programlarından farklı bir 

amaca hizmet etmesi gerektiğine karar verdiğimizde Yazılım aşamasında Entity 

Framework teknolojisini kullanarak kodlarımızı LinQ metodolojisinde yazmaya 

başladık. Bu sebeple kullanıcı ihtiyaçlarına göre alternatifler sunan programımız 

veritabanı olarak kullanıcılara iki seçenek sunmaktadır. Uygulamanın veritabanı ayağı 

kurulacak bilgisayarın performansı yüksek/düşük ve kullanıcı yoğunluğu fazla/az olan 

kütüphanelere seçenek sunabilmesi sebebiyle SQL ve SQLite veritabanını 

destekleyecek şekilde yazılmıştır. Her ne kadar program masaüstü programı olarak 

düşünülmüş olsa da katmanlı mimari ile oluşturulan kod yapısı sayesinde ileride 
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ihtiyaç duyulması halinde veritabanı web server üzerine taşınarak Android, IOS veya 

web sitesi alternatifleri de eklenebilecektir. Uygulama yazım aşamasında bu alternatif 

ortamlarda kullanılabilecek alt yapıya sahiptir. Alternatif ortamlarda çalışacak 

uygulamaların yazılması halinde kolayca mevcut sisteme bağlantılar yapılabilecek ve 

program bu alternatif yazılımlarla beraber çalışabilecektir.Böylece gerek duyulması 

halinde kullanıcılar(İdareci,Öğretmen,Öğrenci) okul ortamı haricinde de sisteme 

şifreleriyle ulaşabilecek geri bildirimleri veya tanımlanan yetkileri ölçüsünde iş ve 

işlemlerini online olarak yapabileceklerdir. 

                                                    

 

 

5. Yenilikçi(İnovatif) Yönü 

“Kütüphanem Güvende”  isimli projemizde kütüphanedeki kitapların istatistiksel ver-

ilerinden çok kütüphanelerin öğrencilerin okuma alışkanlığına olan faydalarının üzerinde dur-

duk. Piyasada bulunan diğer kütüphane programları bizim amacımıza hizmet etmemektedir.  

Hazırladığımız bu otomasyon yazılımında öğrencilerin kalıcı ve etkili bir okuma 

gerçekleştirip gerçekleştirmediğinin takibini zamandan tasarruf yaparak daha adil bir şekilde 

yapmayı amaçladık. Piyasada benzer programlar olsa da projemizi diğer programlardan 

ayıran en büyük özelliği de bu olmuştur. Diğer benzer sistemler daha çok kitapların takibi 

sayısal verileri vb. istatistikler üzerine kurulu iken bizim tasarladığımız projede amaç 

öğrencinin okuma alışkanlığı takibi olmuştur. 

 

. 

6. Uygulanabilirlik  

  

Projemizin hayata geçmesi ve  uygulamamızı tanıtmak amacıyla birtakım girişimlerde 

bulunduk. İlçemizde her ay okul müdürlerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantılardan biri 

olan şubat ayı Müdürler Kurulu Toplantısında, okul müdürlerine projemizi tanıtan bir sunum 

gerçekleştirdik. Yapılan bu toplantı sonrasında kültür edebiyat kulubü üyelerine bir tanıtım 

broşürü gönderdik. Online olarak oluşturulan google dijital form aracılığı ile ilgili kişilere 

bahsedilen uygulama hakkında görüşlerini sorduk. Böylece  tamamen ücretsiz olarak sunu-

lacak olan programımızın ilçemizdeki okul kütüphanelerinde kullanılması ile ilgili ciddi dö-
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nütler aldık. Benzer tanıtımları öncelikle İl düzeyinde olmak üzere ülke genelinde yapmayı 

planlıyor, uygulamamızı güncelleyerek ulusal düzeyde kullanılan bir program olma yolunda 

ilerletmek istiyoruz. Programımız tamamen okuma, okuduğunu anlama eksikliği ve kü-

tüphane kullanma alışkanlığı kazanma üzerine yazılmış; projemizin merkezinde öğrenci 

yararı söz konusu olduğu için ortaya çıkan bu üründe ticari bir beklenti yaşanmamaktadır. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

Proje İş-Zaman Takvimi 

 

Sıra Yapılacak İş Tarih 

1 Öğrenci arayüzü yazılımının projeye eklenmesi 15-30.05.2022 

2 Öğretmen  arayüzü yazılımının projeye eklenmesi 01-15.06.2022 

3 Projenin Maddi Destek Kazanarak Finale Kalması 15-20.06.2022 

4 Uygulamanın setup’ının oluşturulması, pilot uygulama 01-30.07.2022 

5 Sunum hazırlıkları 01-10.08.2022 

6 Teknofest 2022 RİZE 12-14.08.2022 

 

Uygulama tasarımı maliyetsiz olarak ekip tarafından % 70 oranında (tasarım, 

kodlama, içerik vs.) tamamlanmıştır. Projemizin başarılı olması durumunda 

uygulamanın geri kalan kısmı da maliyetsiz bir şekilde tamamlanacaktır. Projenin 

tamamlanması durumunda mevcut kütüphanedeki imkanlar doğrultusunda kullanıma 

devam edilebilecektir. Aşağıdaki maliyet tablosu projenin sunumunun yapılabilmesi 

için gerekli maliyetleri içermektedir. 

 

Sunum için gereken maliyet tablosu 

 

Ürün Adı Adet Maliyet 

İ5 İşlemcili Leptop  1 7.679TL 

Kablosuz Barkod Okuyucu 1 580TL 

TOPLAM 8.259TL 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemiz okuma alışkanlığı kazandırmayı hedef edinen ve kütüphanesi bulunan 

her eğitim kurumunda kullanılabilecek bir projedir. Tasarladığımız bu otomasyon 

projesiyle öğrencilerin kütüphanedeki kitapları okuma anlama durumlarını iş gücü ve 

zamandan tasarruf ederek saptayabilecekleri için hedef kitlemizi tüm temel eğitim 

kurumları olarak belirledik. 

 

9. Riskler 

Projemizi hayata geçirdiğimizde öğrencinin sistem başında kendisinin olup 

olmadığını göremediğimiz için joker kişilerin birbirinin yerine giriş yapabilmesi riski 

vardır.   Böyle bir durumun yaşanmaması için kullanıcının sisteme giriş yaptıktan 

sonra tarihli imza sirküsüne imzasını atması istenecektir. 

 

Olasılık Etkisi 

Joker aday Ölçümün geçerli ve güvenirliliğini 

azaltması 
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