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                  1.  Proje Özeti (Proje Tanımı)

Günümüz dünyasında öğretimde büyük bir pay sahibi olan teknolojinin rolü yatsınamaz 
bir gerçektir. İnsanların her an her yerden bilgiye hızlı bir şekilde ulaşmaları mümkün 
olmakla birlikte doğruluğu tartışmaya açıktır. Doğru bilgi kaynakları üzerinden değerlen-
dirme yapıldığında bilgiye ulaşma yolundan çok daha önemlisi onu nasıl kullandığınızdır. 
Teknolojinin bilgi üretimi bakımından geldiği noktaya verilebilecek en güzel örnek 2013 
yılının mart ayında, Şili’nin kuzeyinde Atacama Çölü’nde bulunan Alma teleskobudur. 
Bu teleskop astronomik interferometre özellikli radyo teleskoptur. 66 adet 12 metre ve 7 
metre çaplarında radyo teleskoplar evrendeki milimetre ve milimetre-altı ölçülerinde dal-
gaboylarını araştırmaktadır. Bu teleskop yaklaşık 5 günde insanlık tarihinin bugüne kadar 
topladığı tüm bilgilerden daha fazla veri toplayabilmektedir. (1) Bu verinin işlenmesi 
toplama işleminden çok daha uzun sürmektedir.  İnternet üzerinden ulaşılan verilerin 
(doğru/yanlış) ayırt edilmesi sancılı bir süreçtir. Öğrenme aşamasının sağlık olarak ger-
çekleşebilmesi için doğru bilgiyi tek bir kaynak üzerinden net bir şekilde vermek öğrenen 
açısından oldukça yararlıdır. Öğrencilere verilen bilgilerin yoğunluğu, doğruluğu ve onun 
işleme hızı da bu duruma benzemektedir. Her birey öğrenir ancak uygun imkan, zaman ve 
materyal temin edilmelidir. (2)  Bu projedeki amacımız, öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal 
olarak hazır olmaları şartıyla mümkün olan en hızlı ve eksiksiz şekilde öğrenmeyi müm-
kün kılabilecek bir sistemi kurmaktır. Online öğretimin en büyük avantajı bireysel fark-
lılıklar göz önünde bulundurularak, bireyin kendi hızında ve en verimli öğrenme stiline 
uygun bir ortam sağlamasıdır. Gerekli materyallerin tamamı üretilip öğrenme süreci ek-
siksiz bir takip/dönüt sistemi ile verildiğinde geriye kalan tek şart bireyin istek düzeyidir. 
Tasarladığımız yazılım sayesinde bu şartların tamamı sağlanarak verilecek olan öğretim 
sonucunda tam öğrenmenin gerçekleşmesi beklenmektedir. Pandemi döneminde öğreti-
min sekteğe uğraması ile gündeme daha sık gelmeye başlayan online öğretim yöntemle-
rine yeni bir görünüş kazandırarak daha verimli bir eğitim yöntemi sunmayı amaçlamak-
tayız. Bu noktada bahsedilen verim yalnızca öğrenci değil öğretmen, idareci ve velinin 
de sistemden en verimli şekilde yararlanmasıdır.Planlanan yazılımın ilk ayağı olan online 
eğitim sisteminin piyasada bir çok benzeri bulunmaktadır. Projeyi diğerlerinden ayıran 
farklar şu şekilde sıralanabilir. 
• Öğretim yapısının yalnızca öğreten ve öğrenenden oluşmadığını, çevresel faktörlerin 

de (öğretmen, aile, arkadaş) önemli olduğu bilinmektedir. Bu kapsamda tasarlanan 
sistemin içine bu faktörler de entegre edilerek hepsini tek bir alana toplamaktadır.

• Öğrenmedeki en temel nokta öğrencinin hazır bulunuşluluğudur. Oluşturulan sistem 
dijital ortamda öğrencinin öğrenmeye ne kadar hazır olduğunu (alt öğrenmelerindeki 
eksiklerini) belirleyerek, sadece verilen cevapların doğruluğunu değil cevaplama sü-
resini de göz önünde bulundurarak değerlendirir ve belirlenen eksikleri tamamlamak 
için ilgili eğitim materyallerini öğrenciye sunar.

• İnsanlar birden fazla yol ile öğrenebilirler. Verimli öğrenmeyi sağlamak için önce ki-
şinin öğrenme stilini ve mizacını belirlemek işi kolaylaştıracaktır. Eğitimler başlama-
dan önce her öğrenciye öğrenme stili anketi yapılarak içeriklerin bireyselleştirilmiş 
şekilde kullanıcıya verilmesi sağlanır. Bu şekilde en kısa sürede en etkili öğrenmenin 
sağlanması amaçlanmıştır.
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Okullarda kullanmakta olduğumuz öğretim yöntemleri hızlı bir şekilde dijitalleşmektedir. 
Projeksiyonlar yerini akıllı tahtalara bırakırken çok zaman geçmeden hologram teknolo-
jisine doğru evrilen eğitim teknolojileri alanında her geçen gün verimi arttırmaya yönelik 
çözümler sunmaktadır. Bu çözümler tek tek bakıldığında oldukça etkili gözükse de bir 
bütün olarak kullanılmadığında etkinliği azalmaktadır. Alışılmış düzende sınıfın duvarına 
asılan haritada anlatım yapan öğretmen bilgileri kara tahtaya tebeşir ile çekerken günü-
müzde bunların tamamını cep telefonunu tahtaya entegre ederek haritayı tahtada açıp 
çizimini telefonda yapmaktadır. Örnekte görüldüğü gibi öğretim aşamasındaki materyal-
ler değişmiş ancak verilen içerik ve yöntem aynı kalmıştır. Sahip olduğumuz teknoloji 
bundan çok daha fazlasını yapabilecekken bunun yalnızca küçük bir kısmından yarar-
lanmak verimli değildir. Teknoloji evimizde, sınıfımızda ve cebimizdeyken bunu sadece 
akıllı tahtata da eski yöntemler ile sürdürmek yerine ev, sınıf ve cebimizdeki teknolojiyi 
bir arada kullanarak öğretme, ölçme ve değerlendirme kısmını tamamen ona bırakmak, 
öğretmenin yalnızca rehber ve eksik tamamlayıcı bir role bürünmesi iş yükü, zaman ve 
planlama açısından oldukça verimli olacağı düşünülmektedir. Online öğretim sistemleri 
ile okul yönetim sistemlerinin tek bir alanda toplanması üzerine inşa edilen yazılımımız 
özgün değerlendirme ve takip yöntemlerini de içerisinde barındırmaktadır. Proje fikrinin 
çıkış noktasının temelinde, öğrencilerin okul dışında yapacakları çalışmalara da yardımcı 
olurken aynı zamanda ölçme ve değerlendirmesini yapma fikri yatmaktadır. Bloom tak-
sonomisinden tam öğrenme kuramını temel alarak ilerleyen bu projede öğrenci tarafından 
ortaya çıkan olumsuz etkenler dışında minimum eksikle öğretim görmeleri için geliştiril-
miştir.

                  2.  Problem/Sorun

Tasarlanan projenin çıkış noktası öğrencilerin, öğrenme süresinde yaşadıkları sıkıntıların 
büyük bir bölmünün sebebinin temel eksiklerden kaynaklı olduğunun gözlemlenmesi-
dir. Sayısal ağırlıklı branş öğretmenleri ile yapılan görüşmeler sonucunda Tablo 3.2.’ye 
ulaşılmıştır. Bu tablo üzerinden yapılan çıkarımlar şu şekilde listelenebilir. Öğrencilerin, 
Görsel 2.1 de belirtilen alanlarda temel eksikleri bulunmaktadır. Bu eksikler en temelde
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• İnsanların odaklanma süreleri birbirlerinden farklı olsa da belirli bir aralıkta yoğun-
laşma görülmektedir. Öğrenci yaş grupları için alınan ortalamaya ve öğretmen tecrü-
belerinden yola çıkılarak konu anlatım videolarının 7-10 dakika arasında olacak şe-
kilde en küçük kazanım parçasını vererek odaklanma sorunundan kaynaklanabilecek 
öğrenme eksiklerinin engellenmesi planlanmıştır.

Görsel 2.1. İleri Öğrenmeleri Etkileyen Temel Eksikler
öğrenilmiş ve lise kademesine bu şekilde geçilmiş olmalıdır. Fizik, Kimya ya da Geometri 
ve İleri Matematik de konuların net bir şekilde anlaşılması için sayılan temel bilgilerin bi-
linmesi zorunluluktur. Bu sorunların genel olarak bilinmesine rağmen bir çözüme ulaştı-
rılmaması ve belirlenen müfredata bağlı kalınarak eksiklerin üzerine daha büyük eksikler 
inşaa edilmesi öğrencilerde dersten ve alandan soğuma/uzaklaşma, sayısal alanlarda başa-
rısızlık ve öğreniliş çaresizliğe sebep olmaktadır. Konu hakkında varolan mevcut çözüm-
ler dershanelerin ve okulların yaptığı deneme sınavları sonrasında eksik tamamlama adı 
verilen ancak, yalnızca öğrencinin çözemediği o soruyu çözen bir öğretmen o öğrencinin 
eksiğini tamamladığını varsayarak dersini bitirip yeni konuya devam ediyor. Değerlendir-
me adı altında verilen yazılı ve performans notları sadece puanlamadan ibaret kalmakta-
dır. Ölçme işlemi yapıldıktan sonra değerlendirme değil puanlama yapılmaktadır. Değer-
lendirme aşamasında hata analizi yapılarak çözümler üretilmeli, uygulanmalı ve yeniden 
ölçmeye tabii tutulmalıdır. Bu sayılan tüm yanlış ölçme ve değerlendirme sisteminin teme-
linde eksik bilgiler ya da analiz işi meşakkatli bir iş olduğundan işten kaçınma bulunmak-
tadır. Bu ve benzeri konularda, öğretmenin yerini dijital sistemler alarak işleri daha hızlı 
ve kolay tamamlayıp analizini öğretmenin istediği şekilde sunabilir (Görsel 2.2). Dijital 
sistemler, öğretmenin ve idarecinin iş yoğunluğunu azaltarak vakit kazandırmalı, problem-
lere nokta atışı çözümler ve öneriler sunulmalıdır. Bu dijital sistemin içerisine öğretmen 
ve idarecinin zaman kayıplarını engellemek ve daha somut bir veri elde etmek için djital-
leştirilmiş sınıf defteri ve ödev kontrolünün de sisteme entegrasyonu oldukça önemlidir.



                  3.  Çözüm ve Yöntem
Okullarda kullanmakta olduğumuz öğretim yöntemleri hızlı bir şekilde dijitalleşmektedir. 
Projeksiyonlar yerini akıllı tahtalara bırakırken çok zaman geçmeden hologram teknolo-
jisine doğru evrilen eğitim teknolojileri alanında her geçen gün verimi arttırmaya yönelik 
çözümler sunmaktadır. Bu çözümler tek tek bakıldığında oldukça etkili gözükse de bir 
bütün olarak kullanılmadığında etkinliği azalmaktadır. Alışılmış düzende sınıfın duvarına 
asılan haritada anlatım yapan öğretmen bilgileri kara tahtaya tebeşir ile çekerken günü-
müzde bunların tamamını cep telefonunu tahtaya entegre ederek haritayı tahtada açıp 
çizimini telefonda yapmaktadır. Örnekte görüldüğü gibi öğretim aşamasındaki materyal-
ler değişmiş ancak verilen içerik ve yöntem aynı kalmıştır. Sahip olduğumuz teknoloji 
bundan çok daha fazlasını yapabilecekken bunun yalnızca küçük bir kısmından yarar-
lanmak verimli değildir. Teknoloji evimizde, sınıfımızda ve cebimizdeyken bunu sadece 
akıllı tahtata da eski yöntemler ile sürdürmek yerine ev, sınıf ve cebimizdeki teknolojiyi 
bir arada kullanarak öğretme, ölçme ve değerlendirme kısmını tamamen ona bırakmak, 
öğretmenin yalnızca rehber ve eksik tamamlayıcı bir role bürünmesi iş yükü, zaman ve 
planlama açısından oldukça verimli olacağı düşünülmektedir. Online öğretim sistemleri 
ile okul yönetim sistemlerinin tek bir alanda toplanması üzerine inşa edilen yazılımımız 
özgün değerlendirme ve takip yöntemlerini de içerisinde barındırmaktadır. Proje fikrinin 
çıkış noktasının temelinde, öğrencilerin okul dışında yapacakları çalışmalara da yardımcı 
olurken aynı zamanda ölçme ve değerlendirmesini yapma fikri yatmaktadır. Bloom tak-
sonomisinden tam öğrenme kuramını temel alarak ilerleyen bu projede öğrenci tarafından 
ortaya çıkan olumsuz etkenler dışında minimum eksikle öğretim görmeleri için geliştiril-
miştir.
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Görsel 2.2. Ölçme ve Değerlendirme İşlemleri

25 kişilik bir sınıfta öğretmenin sınıf defterini doldurması ve yoklama alması yaklaşık 2-3 
dakika sürmektedir. Bu değer yıl bazında en az 2160 dakika yani 54 ders saati etmekte-
dir. Ödev kontrolünde ise öğretmenin doğru ve yanlış cevapların oranlarını bilmemesine 
rağmen yaklaşık 5 dakika, yıl bazında 900 dakika yani 22,5 ders saati kaybettiğini gör-
mekteyiz. Aynı durum kontroller esnasında idarecide de yaşanmaktadır. Kaybedilen bu 
sürelerin geri kazanılmasını mümkün kılan dijital bir sistem literatürdeki eksiklerdendir.
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Görsel 3.1. Ölçme ve Değerlendirme İşlemleri Rapor Örneği (Mikrokazanım Analizi)

Görsel 3.2. Çözüm Algoritması

Tasarlanan sistem okul genelinde de kullanılabilmektedir. Okulun hafta sonu kurslarında 
gerçekleştirdiğimiz pilot uygulamada sistemin verimliliği şu şekilde test edilmiştir. Öğ-
renciler evlerinde online öğretim modülüne girerek içerikleri tüketmeye başlar. Ertesi gün 
sistemden alınan kazanım verilerinden alınan raporlar doğrultusunda (Görsel 3.1.) her 
ders için farklı sınıflar belirlenir. 

Sınıflar ölçme ve değerlendirme işlemi sonucunda öğrenme eksiklerinin düzeylerine ve 
kazanımlara göre ayrılarak 20’şer dakika hedefe yönlendirilmiş çalışmalar gerçekleştiri-
lir. Bu çalışmalarda öğretmenler yalnızca mikro kazanım adı verdiğimiz (problem yaşa-
nan kazanımın en küçük parçası) içeriğin üzerinde durur. Eksikler tamamlandıktan sonra 
yalnızca öğrencinin eksiğine uygun ölçme ve değerlendirme yapılarak süreç tekrarlanır. 
Gün sonunda odak konuyla ilgili sistemden otomatik olarak her öğrenciye özgün soru-
lar çekilir ve öğrenci ödevlendirilir. Ödevlerinde mikrokazanımlar bazında %70 başarı-
ya ulaşan (tam öğrenme kuramına göre) öğrenciler diğer kazanımlar ile yoluna devam 
ederken %70 başarının altında kalan öğrenciler geçmiş yıllarda ortaokul öğrenimlerinden 
doğabileceği düşünülen eksiklere sistem tarafından yönlendirerek ilgili mikrokazanımlar 
bazında videolu eğitim görürler. Sonrasında uygulanan ölçme ve değerlendirme işlemin-
de başarılı olanlar lise düzeyindeki ölçme değerlendirmeye tabii tutulur. Bu noktada ve 
ortaöğretimdeki ölçme değerlendirmede eksiği bulunan öğrencilere en temel düzeyden il-
gili mikrokazanım ile öğretmen eşliğinde 20’şer dakikalık öğretim görürler. Bu mikroka-
zanımlarla yapılan ölçme ve değerlendirme işlemleri belirli aralıklarla tekrarlanarak hem 
öğrencilerin tekrar ile pekiştirme yapması hem de unutma süreleri ile mikrokazanımlar 
arasında korelasyon sonucuna ulaşılır. Planlanan sistem, eğitim öğretim yılı başlamadan 
önce yapıldığında izlenecek yol Görsel 3.2. de ifade edilmiştir.

Dönem içerisinde öğrencinin verimliliğini arttırmak ve öğretmenin iş yükünü azaltmak 
için müfredata uygun şekilde ilerleyecek ikinci aşama planlanmıştır (Görsel 3.3.)
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Tasarlanan sistem okul genelinde de kullanılabilmektedir. Okulun hafta sonu kurslarında 
gerçekleştirdiğimiz pilot uygulamada sistemin verimliliği şu şekilde test edilmiştir. Öğ-
renciler evlerinde online öğretim modülüne girerek içerikleri tüketmeye başlar. Ertesi gün 
sistemden alınan kazanım verilerinden alınan raporlar doğrultusunda (Görsel 3.1.) her 
ders için farklı sınıflar belirlenir. 

Görsel 3.3. Video/Test Sarmalı ve Veri Akışı
Planlanan hibrit eğitim sistemi iki farklı ayaktan oluşmaktadır. Öğrencilerin bireysel 
olarak dahil olabildikleri online eğitim sistemi ve okul genelinde uygulanabilecek okul 
yönetim sistemidir. Her iki sistem de de öğrencilerin bireysel farklılıklarına göre öğren-
me materyali sunulmaktadır. Öğrencilerin öğrenme stillerini belirlemek için kayıt yaptı-
ran her öğrenciye öğrenme stili belirleme testi uygulanmaktadır. Neil Fleming’in VAK/
VARK modeline göre insanların öğrenme yöntemlerinde baskın oldukları alanlar doğ-
rultusunda öğrenim görmeleri, öğrenmenin verimini ve kalıcılığını arttırmaktadır. Fle-
ming; görsel öğrenenlerin, görmeyi (grafikler, çizelgeler, diyagramlar, semboller vb. ) 
tercih ettiğini, işitsel öğrenenlerin en iyi dinleyerek (dersler, tartışmalar, kasetler, vb.) 
öğrendiklerini belirtmiştir. Dokunsal/kinestetik öğrenenlerin ise hareket ederek, dokuna-
rak, yaparak (dünyanın keşfi, bilim projeleri, deneyler vb.) deneyimleyerek öğrenmeyi 
tercih ettiğini açıklamıştır. Nitekim öğrenciler; tercih ettikleri öğrenme stilini belirlemek 
için, belirtilen model ve envanteri kullanabilir; kendilerine en çok fayda sağlayan mode-
le odaklanarak öğrenmelerini geliştirebilirler. Fleming’in modeli aynı zamanda; iki tür 
çok modelli öğrenme olduğunu varsaymaktadır. Bu ise, herkesin tanımlanmış bir tercih 
edilen öğrenme yöntemine sahip olmadığı anlamına gelmektedir. Yani; bazı insanlar, ter-
cih ettikleri öğrenme stilini oluşturan bir karışıma da sahip olabilmektedirler.(4) Uzaktan 
eğitim sistemlerinde görsel ve işitsel öğrenme yöntemlerine uygun içerikler hazırlanabi-
lirken kinestetik öğrenme yöntemi baskın kişiler için içerik hazırlamak mümkün değildir. 
Bu nedenle kinestetik öğrenme yöntemlerini ağırlıklı olarak okulda kullanmak daha etkili 
olacaktır. Öğrenme stillerinin ağırlıklarını belirlemek için eğitim bilimlerinde kullanılan 
standart bir test çalışması bulunmaktadır. (İlgili çalışmanın içeriğine 3 numaralı kaynak-
tan ulaşılabilir.) Test sonucuna göre öğrenciye en uygun içerikleri belirleyen sistem algo-
ritması (Görsel 3.3.) öğrenmeyi verimli bir hale getirir, öğrenciye zaman, mekan ve içerik 
açısından bağımsız ve bireyselleştirilmiş bir öğrenme ortamı sunar. Öğrenci sistemdeki 
çalışmasına, üç soruluk bir mikrokazanım testi ile başlar. Mikrokazanım testleri, MEB 
kazanımlarının daha küçük parçalara ayrılmış halidir. Bu test için istenen başarı elde edil-
miş ise öğrenci bu kazanıma hakim sayılır ve bir sonraki mikrokazanım testine sistem 
tarafından yönlendirilir. (Başarılı olan öğrenci isterse geri dönüp video içeriği izleyebilir.) 
Eğer istenen başarıya ulaşılamamışsa öğrencinin öğrenme stiline en uygun konu anlatım 
videosu öğrenciye sunulur. Öğrenci, mikrokazanım eğitimini tamamladıktan sonra aynı 
mikrokazanım ile ilgili farklı üç soruluk 2.teste yönlendirilir. İstenen başarı sağlanmış ise 
öğrenci sonraki mikrokazanıma yönlendirilir, sağlanamamışsa döngü, öğrencinin öğren-
me stiline en yakın ikinci video içeriği ve bir başka üç soru ile tekrarlanır. Üçüncü tekrarın 
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sonunda her durumda öğrenci bir sonraki mikrokazanıma yönledirilir. Bu noktada farklı 
olarak rehberlik birimine konu ile ilgli log kaydı düşmektedir. Belirli bir süreç sonunda 
rehber öğretmen tarafından öğrenci ile görüşme sağlanarak bu kısımda yaşanan proble-
me çözüm üretilir. Bu tarz durumların temelinde öğrencide bulunan temel eksik bilgiler 
yatmaktadır. Bu noktada hazır bulunuşluluk testleri devreye girerek geçmiş eksikler ta-
mamlanır ve öğrencinin dönem eksikleri de giderilmiş olur. Görsel 3.3. de verilen bu 
akış sistemi ve içeriklerin sağladığı avantajlardan en önemlisi kazanımlardaki en küçük 
eksikleri ve öğrencinin nerede hata yaptığını kaydeder ve o bölümdeki eksiklerinin üze-
rine yoğunlaşması için rehber olur. Tesbit edilen eksikler için sistem diğer öğrenme stil-
lerinde hazırlanmış öğrenme içeriklerini öğrencinin karşısına getirerek anlatım şeklinden 
ve öğretmenden kaynaklı oluşabilecek hatalar minimize edilir ve öğrenciye en verimli 
anlatım şekli verilerek zamandan tasarruf edilmiş olur. Oluşturulan öğrenme içerikleri 
öğrencilerin odaklanma süreleri gözönüne alınarak planlanmıştır. Ortalama yedişer daki-
kalık içeriklerden oluşan konu anlatım videoları sayesinde odaklanmadan yaşanabilecek 
problemler minimize edilir ve öğrenci istediği an ara verebilir. 
Tablo 3.2. de belirtilen 47 öğrenci (dokuzuncu ve onuncu sınıf öğrencileri) için sistem test 
edilmiştir. Öğrencilerin hazır bulunuşluluk seviyelerinden yola çıkılarak onbeş haftalık 
bir program oluşturulmuştur. Dokuzuncu sınıflar için 9 farklı dersten 271 mirkokazanım, 
onuncu sınıflar için 10 farklı dersten 526 mikrokazanım ele alınmıştır. Süreç içerisinde 
günlük ve haftalık ders sayısı ve dağılımları mikrokazanım yüklerine ve öğrencilerin ha-
zır bulunuşluluk düzeylerine göre ayarlanmıştır. Eğitimin ilk haftasında ve son haftasında 
yapılan hazır bulunuşluluk testinin matematik alanındaki sonuçları 20 temel soru üzerin-
den Tablo 3.3. de belirtilmiştir.

Tablo 3.3. Eğitim Öncesi ve Eğitim Sonrasında Yanlış Dağılımları

Tablo 3.3. de verilen doğru (Yeşil) yanlış (Kırmızı) dağılımlarındaki değişim öğrencilerin 
temel eksiklerinin giderilme oranını göstermektedir. İlk aşamada toplam 940 adet cevap 
verilmiş ve 489 yanlış cevap bulunmaktadır. Eğitim sürecinin sonunda ise 940 adet ceva-
ba karşılık gelen yanlış sayısı 103 tür. Başarıda ki değişim yaklaşık olarak % 79 olarak 
gözlemlenmiştir. Aynı örneklem grubuna bir sonraki sene tekrar testi uygulanarak unutma 
durumları analiz edilecektir. 
Yapılan çalışmanın tespit ettiği sorun ve önerdiği çözüm yöntemleri ile eğitime katkısı 
Tablo 3.1. de belirtilmiştir. Bu projede izlenen yöntem, nitel gözlemler sonucunda tespit 
edilen problemlerin doğruluğunu nicel ölçümlerle ıspatlayarak konu hakkındaki uzman-
ların görüşlerini bir araya getirmektir.



-7-

Sorun Çözüm Eğitime Katkısı
Yoğun iş yüküne rağmen 
verimin düşük olması

İş akışı baştan aşağı incele-
nip yapılan yanlışlar analiz 
edildi.

Eğitmen ve eğitilenin ve-
rimliliği arttı.

Ünitelerin, temel eksiklerin 
tamamlanmadan geçilmesi

Hazır Bulunuşluluk testleri 
ile temel eksikler belir-
lenerek önce bu eksikler 
giderildi.

Öğrencilerin temel bilgi 
eksikleri giderilerek hazır 
bulunuşluluk düzeyi arttı-
rıldı.

Pandemi döneminde eğiti-
min sekteğe uğraması

Geliştirilen platform saye-
sinde hem eğitime devam 
edildi hem de detaylı analiz 
fırsatı yakalandı.

Kurum öğrencileri, eğitime 
verilen aradan etkilenme-
den öğrenimine devam etti.

Tablo 3.1. Tespit Edilen Sorunun Çözümü ile Eğitime Katkısı

Uzmanlardan alınan veriler benzer başlıklar altında toplanmış olup Tablo 3.2. de sıralan-
mıştır. Ardından bilimsel yöntem basamakları kullanılarak hipotez test edilerek sonuca 
bağlanmıştır.

Bu projede izlenen yöntem, nitel gözlemler sonucunda tespit edilen problemlerin doğ-
ruluğunu nicel ölçümlerle ıspatlayarak konu hakkındaki uzmanların görüşlerini bir ara-
ya getirmektir. Okul içerisinde başarı ortalaması 50’ni altında olan 47 öğrenciden 10’u 
rastgele seçilerek bir örneklem grubu oluşturulmuştur. Branş öğretmenlerinden 6. başlık 
10 üzerinden puanlandırılarak değerlendirilmesi istenmiştir. Bu değerlendirme Tablo 3.2. 
de belirtilmiştir. Beş farklı branşın toplamda verdiği 50 puanın dağılımına bakıldığında 
%42’si esas problemin temel eksiklerden kaynaklandığını, % 12’si odaklanmanın prob-
lem olduğunu ve ödev ya da derse ilgi göstermedikleri için problem yaşandığını, %14’ü 
ders çalışma yöntemlerinin uygun olmadığını, %8’i okuduklarını anlamamalarının etkili 
olduğunu ve % 12’sinin de diğer faktörlerden kaynaklandığını belirtmektedir. Bu çalışma 
Tablo 3.2. de belirtilen ilk dört maddenin etkisini azaltmak/ortadan kaldırmak üzerine 
planlanmıştır.

Sorun Matematik Gemetri Fizik Kimya Biyoloji
Temel Eksiklerden Kaynaklı 
Problemler 5 4 6 4 2

Odaklanma ile İlgili Prob-
lemler 1 1 1 1 2

Ders Çalışma Yöntemi ile 
İlgili Problemler 2 1 1 2 1

Ödev Yapmama/Derse İlgi-
sizlik İle İlgili Problemler 0 2 1 1 2

Okuduğunu Anlama ile 
İlgili Problemler 1 1 0 1 1

Diğer Disiplinler ile İlgili 1 1 1 1 2

Tablo 3.2. Branş Öğretmenleri ile Yapılan Görüşmelerden Elde Edilen Dönütler
Çalışmanın son basamağında ise öğretmen, idareci ve velinin verimliliğini arttıracak, ge-
reksiz zaman ve materyal kaybını önleyecek çözüm ve yöntem bulunmaktadır. Bir eğitim 
öğretim yılı boyunca her bir dersin kara kutusudur sınıf defterleri. Yıllık planın takibi ve 
buna göre yapılacak çalışmaları belirler. Doldurulması tüm öğretmenler için temel görev-
dir. Doldurulmadığında hem öğretmenler hem okul yöneticileri için takip, iş ve zaman 
kaybı oluşmaktadır. Bu işlemi dijital ortama taşıyarak verileri tek bir yerden toplu olarak 
kontrol etmek hem iş yükünü azaltacak hem de çok detaylı istatistikler verecektir. Dijital
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Doping H. Raunt Vitamin K12 Khan A. Udemy
Konu Anlatım Videoları VAR VAR VAR YOK VAR VAR
Soru Çözüm Videoları VAR VAR VAR YOK VAR V/Y
Deneme Sınavları VAR VAR YOK V/Y YOK YOK
Hazır Bulunuşluluk YOK YOK YOK YOK YOK YOK
Ölçme ve Değ. Raporları VAR VAR VAR VAR YOK YOK
Rehberlik VAR YOK YOK YOK YOK YOK
Öğrenme Stili YOK YOK YOK YOK YOK YOK
Akıllı İçerik Yönlendirme YOK VAR YOK YOK YOK YOK
Okulda Uygulanabilirlik YOK YOK YOK VAR YOK YOK
Cevaplama Süre Tesbiti YOK YOK YOK YOK YOK YOK
Video İzleme Analizi YOK VAR YOK YOK YOK YOK
Akıllı Soru Oluşturma YOK YOK YOK YOK YOK YOK
Akıllı Ödevlendirme YOK YOK YOK YOK YOK YOK
Geçmiş Öğrenim Sorgu. YOK YOK YOK YOK YOK YOK

Tablo 4.1. Benzer Sistemler ile Edutopya Özellik Karşılaştırması

yalnızca öğrenci ile velilerin takip işlerini yapabildiği bir otomasyondur. Bu noktada okul 
yönetimi adına oldukça fazla içerik ve detaylı analiz sunuyor olsa da arayüzü idareci 
açısından oldukça karışıktır. Bu sistemin en önemli eksiği öğrenciler bireysel olarak alıp 
kullanamamaktadır. 6 ve 7 numaralı ürünlerde içerik üreticilerinin yetkinlikleri bilinme-
mektedir. İçeriklerde verilen bilgilerin doğruluğu ve yöntemleri tartışılır. Her içerik üre-
ticisi burada paylaşım yapabilir. Bu kanallar ile youtube ve benzeri video içerik siteleri 
arasında öğretim kalitesi açısından bariz bir fark bulunmamaktadır. “7” de içerik üretici-
leri soru ve test hazırlayabilir ancak tüm paketlerde bulunmamaktadır. “2” numaralı ürün 
içeriklerini animasyonlar ve kodlamalar üzerinden hazırlamıştır. Bilindiği üzere eğitim 
ve öğretimde kodlama “dershane işi ezber çözümler” adını verdiğimiz ve öğretici niteliği 
bulunmayan bir yapıdır. Kodlama ile öğrenci yalnızca ezberleyebilir. Bilgilerin çağrıştı-
rılması, onlarla ilgili olmayan başka alanlardan yapılmaktadır. Ayrıca animasyon içerikle-
ri ortaokul düzeyine kadar öğrencilere oldukça uygun olsa da lise ve üstü öğrencilerin yaş 
gruplarına hitap etmekten uzaktır. “2” numaralı ürün dışında rehberlik hizmeti veren bir 
ürün bulunmamaktadır. Bu üründe verilen rehberlik hizmeti ise rehberlik tanımının temel 
ilkelerinden olan “Öğrenciyi Tanıma” ilkesine uymamaktadır. Rehberlik hizmeti isteyen 
öğrenci bir talep oluşturarak sisteme kaydeder. Kısa süre içerisinde öğrenciye telefon üze-
rinden birisi bağlanarak 15 dakikalık bir hizmet sunar. Öğrenci bir kez daha talep oluştur-
duğunda sonraki rehberliği başka bir kişi yapar. Her seferinde farklı bir kişinin rehberlik 
hizmeti sunuyor olması hiç bir zaman öğrenciyi tanıyarak yönlendirme yapılmadığını 
gösterir. Ayrıca yapılan rehberliğin içeriğine bakıldığında yalnızca öğrencinin soruları 
üzerinden hareketle yapıldığı görülmektedir. Edutopya sisteminde yıl boyunca öğrenci 
ve veli ile irtibatta bulunan bir rehber öğretmen bulunmaktadır. Öğrencinin ders progra-
mından mikrokazanım analizine ve her türlü yönlendirme ile grup çalışmalarına yer verir. 
Hafta da bir kez belirli saat aralıklarında yapılan rehberlik çalışması online ortamda ve 
yüzyüze gerçekleşmektedir. Ayrıca aile bireyleriyle ayda bir kez iletişim kurulup payla-
şımlar yapılır. Bu sistem sayesinde akademik açıdan çözüm bulunamayan başarısızlıklara 
açıklama getirmeyi ve çözüm bulmayı kolaylaştırır. Tablo 4.1. de belirtilen tüm içeriklere 
veli, öğreci, öğretmen ve idareci Edutopya Sistemi üzerinden ulaşılabilir. Edutopya Hib-
rit Eğitim Sistemi okul içerisinde idari anlamda da personelin iş yükünü azaltır, alışılmış 
ve standart yapılan işlemlerin aynısını daha kolay ve dijital ortamda yapılmasını sağlar. 
Okuldaki ölçme değerlendirme birimi ve öğretmenlere yazılı ve performans sınavlarının 
detaylı analizini, tüm derslerin tek bir sayfada not analizini tıpkı “5” ürünü gibi personele 
sunar. Edutopya aynı işlemleri veli ve öğrenciye de sunacak şekilde tasarlamıştır. Öğren-
cinin gelişim karnesi veli ve öğrenci sayfasından indirilebilir. Bu karnede standart bilgiler 
dışında özel olarak portfolyö ve devamsızlık yaptığı günlerde kaçırmış olduğu mikroka-
zanımlar listelenir. Bu sayede veli toplantılarında ve eksik belirleme analizlerinde büyük 
bir fayda sağlar. Günümüzde sınıf defteri olarak bilinen ve öğretmenlerin devamsızlıkları 
kayıt altına alarak ders ders MEB kazanımlarını doldurduğu resmi evrak niteliğinde bir 
kıtmetli belge bulunur. Bu defterin doldurulması, takibi ve denetlenmesi oldukça zah-
metli bir iş olduğundan genelde bu işlemler doğru bir şekilde uygulanmaz. Esas amacı 
denetim olan bu işin şuan sadece prosedür olarak yapıldığı görülmektedir. Edutopya bu 
konuda da yenilikçi ve inovatif çözümler sunmaktadır. Öğretmenin hesabındaki yokla-
ma ve devamsızlık modülünde mikrokazanımlar ile MEB kazanımları eşleştirilmiştir. 

2.3 ve 4 numaralı ürünler MEB müfredatına uygun ve içerik üreticileri bellidir. 5 numa-
ralı üründe video eğitim bulunmamaktadır. Bu ürün okul yöneticilerine hitap eden ve 

                  4.  Yenilikçi (İnovatif Yönü)
Global anlamda online eğitim sistemlerine bakıldığında Khan Academy ve Udemy plat-
formlarını görmekteyiz. Ülkemiz sınırları içerisinde ise Doping Hafıza, Raunt ve Vitamin 
markaları bu alanda hizmet vermektedir. Okul yönetim sistemleri içerisinde ise en çok 
kullanılan sistem K12 yazılımıdır. Bu platformlardan Khan Academy ve Udemy gönüllü 
içerik üreticilerinin varolduğu mecralardır. Örneklerde verilmiş olan benzer sistemlerin 
ortak özellikleri Tablo 4.1. de belirtilmiştir. Tablo 4.1. de belirtilen sistemler bundan sonra 
sütun numaralarına göre isimlendirilecektir. (Örnek 3.Numaralı sütunda bulunan Raunt 
yerine “3” yazılacaktır.)

ders defteri modülü sayesinde;
• Tüm okulların tüm sınıfları için her yıl hazırlanan defterlerin kaldırılması kağıt israfı-

nı azaltacak, sıfır atık yönetimine destek olacaktır.
• Deftere işlenen kazanımlar ve öğrenci yoklaması, kişiye özel takip fırsatı oluşturacak-

tır. Örneğin: “Öğrenci bir ay içerisinde sadece 2 gün gelmemiştir. O iki günde temel 
derslerden 2’şer saat ders olduğunda kayıp ünitenin anlaşılmasında engel oluştura-
caktır.” Bu verileri kullanarak her öğrenciye geri bildirim verilebilir, eksik  durumlar 
için amaca uygun tedbirler alınabilir.

• Sınıf seviyesi, hastalık, doğal nedenlerle okulun kapalı olması ders işlenememesi du-
rumlarında yıllık planın yetişmesi için alınacak tedbirleri okul idarecileri de görebi-
lecektir. Süreç yönetimindeki etkinlik hedeflenen sonuca ulaşımı kolaylaştıracaktır.

• Olası bir salgın hastalık, kar vb nedeniyle okula gidilemeyen durumlarda yapılacak 
olan çevirim içi derslerin takibi de buradan yapılabilecektir. 

Sistemin genel işleyişi, öğretmenlerin oluşturduğu yıllık plan MEB kazanımları ile sis-
teme eklenir. Sistemdeki devamsızlık modülünde yoklama işlemini yaparken ek olarak 
o ders işlenecek kazanımı da işaretler ve kaydeder. Devlet okullarında her öğretmenin 
sistemde kayıtlı bir MEBBİS numarası kullanıcı ID’si olarak tanımlanacağı için bu aynı 
zamanda öğretmenin dijital imzası olacaktır. Bu sayede zaman yönetimi, çevre bilinci, 
ve takip edilebilirlik açısından sürdürülebilir bir uygulama olduğunu düşünülmektedir. 
Bu uygulama sayesinde öğretmenin, sınıf defteri doldurmaya ayırdığı yıllık 54 ders saati 
öğretmen ve öğrencilerin kazancı oalcaktır.
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yalnızca öğrenci ile velilerin takip işlerini yapabildiği bir otomasyondur. Bu noktada okul 
yönetimi adına oldukça fazla içerik ve detaylı analiz sunuyor olsa da arayüzü idareci 
açısından oldukça karışıktır. Bu sistemin en önemli eksiği öğrenciler bireysel olarak alıp 
kullanamamaktadır. 6 ve 7 numaralı ürünlerde içerik üreticilerinin yetkinlikleri bilinme-
mektedir. İçeriklerde verilen bilgilerin doğruluğu ve yöntemleri tartışılır. Her içerik üre-
ticisi burada paylaşım yapabilir. Bu kanallar ile youtube ve benzeri video içerik siteleri 
arasında öğretim kalitesi açısından bariz bir fark bulunmamaktadır. “7” de içerik üretici-
leri soru ve test hazırlayabilir ancak tüm paketlerde bulunmamaktadır. “2” numaralı ürün 
içeriklerini animasyonlar ve kodlamalar üzerinden hazırlamıştır. Bilindiği üzere eğitim 
ve öğretimde kodlama “dershane işi ezber çözümler” adını verdiğimiz ve öğretici niteliği 
bulunmayan bir yapıdır. Kodlama ile öğrenci yalnızca ezberleyebilir. Bilgilerin çağrıştı-
rılması, onlarla ilgili olmayan başka alanlardan yapılmaktadır. Ayrıca animasyon içerikle-
ri ortaokul düzeyine kadar öğrencilere oldukça uygun olsa da lise ve üstü öğrencilerin yaş 
gruplarına hitap etmekten uzaktır. “2” numaralı ürün dışında rehberlik hizmeti veren bir 
ürün bulunmamaktadır. Bu üründe verilen rehberlik hizmeti ise rehberlik tanımının temel 
ilkelerinden olan “Öğrenciyi Tanıma” ilkesine uymamaktadır. Rehberlik hizmeti isteyen 
öğrenci bir talep oluşturarak sisteme kaydeder. Kısa süre içerisinde öğrenciye telefon üze-
rinden birisi bağlanarak 15 dakikalık bir hizmet sunar. Öğrenci bir kez daha talep oluştur-
duğunda sonraki rehberliği başka bir kişi yapar. Her seferinde farklı bir kişinin rehberlik 
hizmeti sunuyor olması hiç bir zaman öğrenciyi tanıyarak yönlendirme yapılmadığını 
gösterir. Ayrıca yapılan rehberliğin içeriğine bakıldığında yalnızca öğrencinin soruları 
üzerinden hareketle yapıldığı görülmektedir. Edutopya sisteminde yıl boyunca öğrenci 
ve veli ile irtibatta bulunan bir rehber öğretmen bulunmaktadır. Öğrencinin ders progra-
mından mikrokazanım analizine ve her türlü yönlendirme ile grup çalışmalarına yer verir. 
Hafta da bir kez belirli saat aralıklarında yapılan rehberlik çalışması online ortamda ve 
yüzyüze gerçekleşmektedir. Ayrıca aile bireyleriyle ayda bir kez iletişim kurulup payla-
şımlar yapılır. Bu sistem sayesinde akademik açıdan çözüm bulunamayan başarısızlıklara 
açıklama getirmeyi ve çözüm bulmayı kolaylaştırır. Tablo 4.1. de belirtilen tüm içeriklere 
veli, öğreci, öğretmen ve idareci Edutopya Sistemi üzerinden ulaşılabilir. Edutopya Hib-
rit Eğitim Sistemi okul içerisinde idari anlamda da personelin iş yükünü azaltır, alışılmış 
ve standart yapılan işlemlerin aynısını daha kolay ve dijital ortamda yapılmasını sağlar. 
Okuldaki ölçme değerlendirme birimi ve öğretmenlere yazılı ve performans sınavlarının 
detaylı analizini, tüm derslerin tek bir sayfada not analizini tıpkı “5” ürünü gibi personele 
sunar. Edutopya aynı işlemleri veli ve öğrenciye de sunacak şekilde tasarlamıştır. Öğren-
cinin gelişim karnesi veli ve öğrenci sayfasından indirilebilir. Bu karnede standart bilgiler 
dışında özel olarak portfolyö ve devamsızlık yaptığı günlerde kaçırmış olduğu mikroka-
zanımlar listelenir. Bu sayede veli toplantılarında ve eksik belirleme analizlerinde büyük 
bir fayda sağlar. Günümüzde sınıf defteri olarak bilinen ve öğretmenlerin devamsızlıkları 
kayıt altına alarak ders ders MEB kazanımlarını doldurduğu resmi evrak niteliğinde bir 
kıtmetli belge bulunur. Bu defterin doldurulması, takibi ve denetlenmesi oldukça zah-
metli bir iş olduğundan genelde bu işlemler doğru bir şekilde uygulanmaz. Esas amacı 
denetim olan bu işin şuan sadece prosedür olarak yapıldığı görülmektedir. Edutopya bu 
konuda da yenilikçi ve inovatif çözümler sunmaktadır. Öğretmenin hesabındaki yokla-
ma ve devamsızlık modülünde mikrokazanımlar ile MEB kazanımları eşleştirilmiştir. 

Global anlamda online eğitim sistemlerine bakıldığında Khan Academy ve Udemy plat-
formlarını görmekteyiz. Ülkemiz sınırları içerisinde ise Doping Hafıza, Raunt ve Vitamin 
markaları bu alanda hizmet vermektedir. Okul yönetim sistemleri içerisinde ise en çok 
kullanılan sistem K12 yazılımıdır. Bu platformlardan Khan Academy ve Udemy gönüllü 
içerik üreticilerinin varolduğu mecralardır. Örneklerde verilmiş olan benzer sistemlerin 
ortak özellikleri Tablo 4.1. de belirtilmiştir. Tablo 4.1. de belirtilen sistemler bundan sonra 
sütun numaralarına göre isimlendirilecektir. (Örnek 3.Numaralı sütunda bulunan Raunt 
yerine “3” yazılacaktır.)

ders defteri modülü sayesinde;
• Tüm okulların tüm sınıfları için her yıl hazırlanan defterlerin kaldırılması kağıt israfı-

nı azaltacak, sıfır atık yönetimine destek olacaktır.
• Deftere işlenen kazanımlar ve öğrenci yoklaması, kişiye özel takip fırsatı oluşturacak-

tır. Örneğin: “Öğrenci bir ay içerisinde sadece 2 gün gelmemiştir. O iki günde temel 
derslerden 2’şer saat ders olduğunda kayıp ünitenin anlaşılmasında engel oluştura-
caktır.” Bu verileri kullanarak her öğrenciye geri bildirim verilebilir, eksik  durumlar 
için amaca uygun tedbirler alınabilir.

• Sınıf seviyesi, hastalık, doğal nedenlerle okulun kapalı olması ders işlenememesi du-
rumlarında yıllık planın yetişmesi için alınacak tedbirleri okul idarecileri de görebi-
lecektir. Süreç yönetimindeki etkinlik hedeflenen sonuca ulaşımı kolaylaştıracaktır.

• Olası bir salgın hastalık, kar vb nedeniyle okula gidilemeyen durumlarda yapılacak 
olan çevirim içi derslerin takibi de buradan yapılabilecektir. 

Sistemin genel işleyişi, öğretmenlerin oluşturduğu yıllık plan MEB kazanımları ile sis-
teme eklenir. Sistemdeki devamsızlık modülünde yoklama işlemini yaparken ek olarak 
o ders işlenecek kazanımı da işaretler ve kaydeder. Devlet okullarında her öğretmenin 
sistemde kayıtlı bir MEBBİS numarası kullanıcı ID’si olarak tanımlanacağı için bu aynı 
zamanda öğretmenin dijital imzası olacaktır. Bu sayede zaman yönetimi, çevre bilinci, 
ve takip edilebilirlik açısından sürdürülebilir bir uygulama olduğunu düşünülmektedir. 
Bu uygulama sayesinde öğretmenin, sınıf defteri doldurmaya ayırdığı yıllık 54 ders saati 
öğretmen ve öğrencilerin kazancı oalcaktır.
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Projenin bir kısmı hayata geçtiği için ,bu bölümde ilgili aşamalardan bahsedilmektedir.
Projenin temelini bilişim, kalite, dizgi, tanıtım - pazarlama ve içerik üretim ekibi oluştur-
maktadır. Bilişim ekibi başlangıç aşamasında temel sistem gereksinimlerini karşılayarak 
temel işleyişin yazılım ve kodlamasını yapmış, ağ paylaşımı ve temel güvenlik önlemleri-
ni düzenlemiş ve periyodik olarak yapılan yedekleme sistemini kurmuştur. Temel kurum-
lar sonrasında sistem içerisindeki yükleme ve güncelleme işlemleri ile test aşamasında 
karşılaşılan hataların düzeltilmesi işlemleri, bir IT personeli tarafından devam edecek-
tir. Projenin ilk aşaması üç dizgi personeli ile başlamasına karar verilmiştir. Başlangıç 
tarihinden itibaren on yedi aylık bir çalışma sonucunda tasarım işlemleri tamamlanmış 
ve güncellemeler ile değişen müfredatı takip etmek için bir dizgi personeli ile devam 
edilmektedir. Video içeriklerinin kalite/kontrolü için parça başı çalışacak şekilde branş 
öğretmenleri ve bir editör istihdam edilmiştir. Yaklaşık beş ay süren bu işin sonuna gelin-
miş olup editörlük kısmı dizgi personeli görevleri arasına dahil edilmiştir. İçerik üretim 
ekibinde üç yıllık anlaşma yapılan Palme Yayınevi’nin içerikleri kaynak olarak kullanıl-
mış olup bugün kendi ekibimizin hazırladığı özgün içerikler kullanılmaktadır. Pandemi 
döneminde evden çalışan okul personeli (öğretmen ve rehberlik birimi) ilgili içeriklerin 
görsel ve işitsel öğrenme stiline uygun videoların çekimlerini tamamlamıştır. Süreç içeri-
sinde stüdyo ortamında yapılacak çekimler için üç adet stüdyo hazırlanmış olup toplamda 
2179 adet çekim gerçekleştirilmiştir. Bu işlem için bir adet video kayıt personeli istihdam 
edilmiştir.

Projenin hayata geçişinin hızlanması pandemi koşulları altında olmuştur. Bu süreçte yal-
nızca okulumuzda bulunan 519 öğrenci, 1077 veli, 54 öğretmen, 5 idareci ve 8 halkla 
ilişkiler personeline hizmet etmiştir. Pandemi etkileri azaldığında sistemi ticari bir ürüne 
dönüştürmek için gerekli adımlar atılmıştır. Bu adımlar sırasıyla patent ve marka tescili, 
tanıtım ve satış ofisi ile web sitesi, sosyal medya hesapları ve reklamları, tanıtım günleri 
ve radyo reklamları şeklindedir. Planlanan bir sonraki adım eğitimin içinden gelen bir ekip 
ile tanıtım ve pazarlama departmanı kurarak sistemin tanıtımını ve satışını arttırmaktır.

                  5.  Uygulanabilirlik
Projenin hayata geçirilme aşamasında bir iş planı hazırlanmış olup Görsel 5.1. de belir-
tilmiştir.

Görsel 5.1. Planlanan İş Akışı

Öğretmen derse girip yoklama aldığında tarihe göre öğretmene kazanım önerisi sunar.  
Öğretmen o hafta işleyeceği kazanımı listeden seçerek yoklamasını alır ve işlemi tamam-
lar. Sistem öğretmene sistem içerisinde bir ID tanımladığı için öğretmenin dijital imzası 
ile sınıf defterinin aynı şablonu sistem üzerinden çıkartılabilir. Eksik belirleme noktasın-
da devamsızlık yapan öğrencinin hangi kazanımları kaçırdığı kolay bir şekilde raporla-
nır. Sistemin benzerlerinden farklı bir başka yönü de portfölyölerdir. Portfolyö sayesinde 
öğrencinin geçmiş yıllara dönük öğretmen yorumları sayesinde öğrencinin ilgi alanları 
ve gelişimi geniş kapsamda gözlenebilir. Öğrenciler, okullarda sık gerçekleşen öğretmen 
değişikliklerinden minimum şekilde etkilenir. Piyasada bulunan benzer ürünlerin bu ko-
nularda çalışmaları bulunmamaktadır. 



                  6.   Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması
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Kullanılan Malzeme Adet Tutar
Bilgisayar 12 Adet 18.000.00 TL
Grafik Tablet 3 Adet 2.500.00 TL
Akıllı Tahta 3 Adet 21.000.00 TL
Ofis Mobilya ve Demirbaşları - 46.000.00 TL
NAS Yedekleme Sistemi 2 Adet 12.000.00 TL
Stüdyo Yapımı 3 Adet 15.000.00 TL
İnternet Altyapısının Kurulumu ve Kablolama - 4.500.00 TL
Paket Programların Lisansı 12 Adet 14.763.83 TL
Web Sitesi - 4.000.00 TL
Mobil Uygulama (Henüz Bulunmuyor) - 72.000.00 TL
TOPLAM 209.763.83 TL

Tablo 6.1. Temel Maliyet Tablosu

Tablo 6.1 de oluşturulması planlanan prototipin malzeme listesi ve maliyet hesabı veril-
miştir.

Tablo 6.2. İş - Zaman Tablosu

Listede belirtilen maliyetler yalnızca malzeme maliyeti olup personel gideri, ofis kirası 
ve faturaları ile reklam tanıtım bütçesi dahil edilmemiştir. Yayınevi ile yapılan anlaşma 
gereği satış başına kitap seti temin edildiği için ek bir maliyet yaşanmamış, öğretmen 
kadrosu okula ait olduğu için ek bir çekim maliyeti çıkmamış

09.18 - 06.19 06.19 - 12.19 12.19 - 06.20 06.20 - 12.20 12.20- 06.21 06.21 - 12.21 12.21 - 06.22 06.22 - 12.22

Problemin Belirlenmesi X

Literatür Taraması X X X X

Yazılım - Ar-Ge X X X X X X X

İçeriklerin Oluşturulması X X X X

Test ve Pilot Uygulama X X X

Veri Analizi ve Güncellemeler X X X X X

Modül Uygulamaları
- Online Eğitim Modülü X X X

- Öğrenci Modülü X X

- Rehberlik Modülü X X

- Veli Modülü X

- Öğretmen Modülü X X

- İdareci Modülü X X

Ön Değerlendirme Raporu X X

Proje Detay Raporu X X

Pazarlama Stratejileri X X X X X

Kitle Kullanımı ve Veri Analizi X X X
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maktadır. Bilişim ekibi başlangıç aşamasında temel sistem gereksinimlerini karşılayarak 
temel işleyişin yazılım ve kodlamasını yapmış, ağ paylaşımı ve temel güvenlik önlemleri-
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ve güncellemeler ile değişen müfredatı takip etmek için bir dizgi personeli ile devam 
edilmektedir. Video içeriklerinin kalite/kontrolü için parça başı çalışacak şekilde branş 
öğretmenleri ve bir editör istihdam edilmiştir. Yaklaşık beş ay süren bu işin sonuna gelin-
miş olup editörlük kısmı dizgi personeli görevleri arasına dahil edilmiştir. İçerik üretim 
ekibinde üç yıllık anlaşma yapılan Palme Yayınevi’nin içerikleri kaynak olarak kullanıl-
mış olup bugün kendi ekibimizin hazırladığı özgün içerikler kullanılmaktadır. Pandemi 
döneminde evden çalışan okul personeli (öğretmen ve rehberlik birimi) ilgili içeriklerin 
görsel ve işitsel öğrenme stiline uygun videoların çekimlerini tamamlamıştır. Süreç içeri-
sinde stüdyo ortamında yapılacak çekimler için üç adet stüdyo hazırlanmış olup toplamda 
2179 adet çekim gerçekleştirilmiştir. Bu işlem için bir adet video kayıt personeli istihdam 
edilmiştir.

Projenin hayata geçişinin hızlanması pandemi koşulları altında olmuştur. Bu süreçte yal-
nızca okulumuzda bulunan 519 öğrenci, 1077 veli, 54 öğretmen, 5 idareci ve 8 halkla 
ilişkiler personeline hizmet etmiştir. Pandemi etkileri azaldığında sistemi ticari bir ürüne 
dönüştürmek için gerekli adımlar atılmıştır. Bu adımlar sırasıyla patent ve marka tescili, 
tanıtım ve satış ofisi ile web sitesi, sosyal medya hesapları ve reklamları, tanıtım günleri 
ve radyo reklamları şeklindedir. Planlanan bir sonraki adım eğitimin içinden gelen bir ekip 
ile tanıtım ve pazarlama departmanı kurarak sistemin tanıtımını ve satışını arttırmaktır.
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                 8.   Riskler
Çalışmada bulunan riskler şu şekilde sıralanabilir.
• Sistemsel arızalar, siber saldırılar ve veri güvenliği
• Çalışan personelin bilişim teknolojilerinden uzak olması
• Kullanıcıların internete erişiminin olmaması
• İnternet kalitesinin düşük olması
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Projemiz kapsamında Görsel 7.1 de belirtilen veriler ile TUIK raporu göz önüne alındı-
ğında da yalnızca öğrenci rolünde hedef kitlemiz 15 Milyona yakın olduğu görülmekte-
dir. Veli ve öğretmenlerin de kullanıcı olarak sistemimizde yer alacağı için en genel hedef 
kitelmiz, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullar, kişisel gelişim kursları 
öğrencileri, velileri, öğretmenleri ve idarecileri kapsamaktadır. 

Günümüz teknolojisinde bir çok işin internet ortamında yapılması hızlı ve pratik bir 
yöntemdir. Bu tarz işlemlerin yapıldığı ortamlarda özellikle kişisel verilerin korunması 
önemli bir rol oynamaktadır. Mali açıdan oldukça önemli şirketlerde bile sık sık rastla-
nılan kişisel verilerin çalınması, sistemin hacklenmesi, silinmesi ya da çökme gibi bir 
çok durum ile karşılaşılmaktadır. Bu tarz durumların önüne geçebilmek için sunucunun 
güvenilir bir firma tarafından sağlanması, ağ güvenliği için firewall kullanımı, kişisel 
verilerin kullanılmasında personel arasında yetki dağılımı ve sistemin log kayıtlarının 
tutulması, periyodik aralıklarla sistemin yedeğinin alınması (mümkünse ikinci bir fiziki 
alanda yedeğin bir kopyasının depolanması) risk miktarını azaltacak eylemlerdir. Sistem 
içerisinde bulunan bir başka risk faktörü ise çalışan personelin teknolojik anlamda ye-
terliliğidir. Teknolojiye ayak uyduramamış ve bu nedenle uzak duran ya da teknolojinin 
olumlu yönlerinden çok olumsuz yönlerine odaklanan insanlar mümkün olduğunca uzak 
durmaya ve direnmeye çalışmaktadır. Kendileri açısından kullanımını zor gördükleri için 
ya da önceki sisteme alışkanlık sağladıkları (konfor alanını terketmekten kaçındıkları)

Türkiye’de okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde, toplam 18 milyon 
85 bin 943 öğrenci örgün eğitim alıyor. (5) Bu veriyi TUIK 2021 Çocuklarda Bilişim Tek-
nolojileri Kullanım Araştırması ile birleştirildiğinde yaklaşık olarak 14 Milyon 957 Bin 
74 öğrenci temel hedef kitlemizi oluşturmaktadır. TUIK 2021 verilerine göre “ilköğretim 
ve ortaöğretim kademelerinde internet erişim oranı %82.7” olduğu görülmektedir. (7)

                 7.   Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) (Tamamlandı)

Görsel 7.1. 2021 Yılı Türkiye Öğrenci / Öğretmen Sayısı (6)

ve projenin en az maliyetle gerçekleşmesine olanak sağlamıştır. Grafik tablet ve bilgisa-
yarlar eğitim kurumu niteliği taşındığı için indirimli olarak temin edilmiştir. Planlanan 
eylemlerin tarihlere göre dağılımı Tablo 6.2 de belirtilmiştir. Yapılan iş planı, yarışma 
sürecinde yaşanabilecek aksaklıklar göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Süreç içerisinde 
yaşanan mali durumlar nedeniyle mobil uygulama aşaması 2023 yılına ertelenmiş olup 
geçiçi süreliğine web sayfası görüntüleyen hazır bir uygulama temin edilmiştir.
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Etken: Sistemsel arızalar, siber saldırılar ve veri güvenliği

Düşük Orta Yüksek

Yüksek Orta Risk Yüksek Risk Old Yük Risk

Orta Düşük Risk Orta Risk Yüksek Risk

Düşük Çok Düş Risk Düşük Risk Orta Risk

Etken: Çalışan personelin bilişim teknolojilerinden uzak olması

Düşük Orta Yüksek

Yüksek Düşük Risk Orta Risk Yüksek Risk

Orta Çok Düş Risk Düşük Risk Orta Risk

Düşük Risk Yok Çok Düş Risk Düşük Risk

Etken:Kullanıcıların internete erişiminin olmaması

Düşük Orta Yüksek

Yüksek Çok Düş Risk Düşük Risk Orta Risk

Orta Risk Yok Çok Düş Risk Düşük Risk

Düşük Risk Yok Risk Yok Çok Düş Risk

Risk Yok Maddi bir kayıp yok. Sistemi etkilemez.
Çok Düşük Risk Maddi bir kayıp yok. Sistemin çalışmasını düşük seviyede etkiler.

Düşük Risk Maddi kayıp proje maliyetinin %10’unu geçmez. Sistemin çalışmasını düşük seviyede 
etkiler.

Orta Risk Maddi kayıp proje maliyetinin %30’unu geçmez. Sistemin çalışmasını etkiler.

Yüksek Risk Can ve mal kaybı var. Maddi kayıp proje maliyetinin %50’sini bulabilir. Sistemi çalışmaz 
hale getirir.

Oldukça Yüksek Risk Can ve mal kaybı var. Maddi kayıp proje maliyetinin %50’sini geçer. Sistemi çalışmaz hale 
getirir.

Çok Yüksek Risk Can ve mal kaybı var. Maddi kayıp proje maliyetinden fazladır. Sistemi çalışmaz hale 
getirir.

Tablo 8.1. Olasılık - Etki Matrisi
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Etken: İnternet kalitesinin düşük olması

Düşük Orta Yüksek

Yüksek Çok Düş Risk Düşük Risk Orta Risk

Orta Risk Yok Çok Düş Risk Düşük Risk

Düşük Risk Yok Risk Yok Çok Düş Risk

için sistem eksik ya da yanlış kullanılıyor olabilir. Bu konuda çalışan personelin tamamına 
konuyla ilgili detaylı eğitim vermek ve bir süre zorunluluk olarak sunmak en etkili yol ola-
caktır. Son risk faktörlerimiz ile internetin kalitesi ve erişim imkanı ile ilgilidir. maddi an-
lamda internete erişim imkanı olmayan veli ve öğrenciler, internet kalitesi düşük olan böl-
gelerde yaşayan kişiler bu konuda risk altındadırlar. Bu noktada bulunabilecek çözümün 
maliyeti oldukça yüksek ve bireysel anlamda ulaşılamayacak bir risk barındırmaktadır.


