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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Ufkumuzu genişleten, düşüncelerimizi derinleştiren, var olan bilgilerimizi ge-

liştiren ve güncelleyen bir dost vardır ki o da kitaptır. Kitapların insanlara verimli bir 

şekilde katkı sağlamasının yolu ise yaş ve ilgiye uygun kitap seçiminden geçmektedir. 

Projenin çıkış noktası da tam olarak buna dayanmaktadır. 

Yaşadığımız dönemde teknoloji hayatın vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Hat-

ta o kadar hayatın içine girmiştir ki birçok kolaylığı teknoloji sayesinde yaşamaktayız. 

Bu olgudan yola çıkarak öğrencilerin yaş, seviye ve ilgilerine uygun kitap seçimi ya-

parlarken öğretmen ve ebeveynleri tarafından desteklenmeleri ve yönlendirilmelerini 

kolaylaştırmak adına teknolojinin gücünden yararlanmak hedeflenmiştir. 

Günümüzde çocuk ve gençlere yönelik kitapların varlığının arttığı görülmekte-

dir. Bu durum okuma alışkanlığının gelişmesi ve öğrencilerin kitaplara karşı sevgisi-

nin artmasını sağlamaktadır. Ancak seçeneklerin artması seçim zorluğunu da berabe-

rinde getirmektedir. Böylelikle kitap satın alırken ya da kütüphanelerde kitap seçerken 

öğrenciler kararsızlık yaşamaktadır. Bu problem aynı şekilde öğretmen ve ebeveynle-

rin öğrencilerin kitap seçimindeki rehberliklerine de  yansımaktadır. 

Projede bu sorunu ortadan kaldırmak veya en aza indirmek için teknolojinin 

gücünden yararlanılarak kitap seçimini kolaylaştıran bir uygulama tasarlanmıştır. Bu-

nun için öğrenciler tarafından beş(5) adet örnek kitap seçilmiştir. 

Kitap seçimini kolaylaştıran, 

• Yaşa uygunluk  

• Kitabın türü  

• Ana fikir / konu  

• Anahtar kelimeler 

• Uygunsuz kelime varlığı / yokluğu  

kriterleri belirlenmiştir. Bu kriterler bir karekod sistemine kaydedilerek yazılacak olan 

Android uygulaması sayesinde kitap seçimi yapılırken yaşa ve ilgi alanına uygun olup 

olmadığının tespiti gerçekleştirilecektir. Böylelikle kitap seçiminin daha kısa bir za-

man alması ve yapılacak seçimin en doğru şekilde olması amaçlanmıştır. 

2. Problem/Sorun: 

Öğrencilerin kendileri için kitap seçimi yaparken veya ebeveynler çocukları 

için kitap alırken “Bu kitap, yaş aralığına uygun mu?” , “Bu kitap çocuğun ilgisini çe-

ker mi?” soruları akla gelmektedir. Teknolojinin hızla geliştiği ve hayatın her alanında 

uygulandığı bir çağda teknolojiden mümkün olduğu kadar yararlanmak gerektiği fik-

rinden hareketle kitap seçiminde yaşanılan zorlukların giderilmesi amacı,  projenin çı-

kış noktasını oluşturmaktadır. Kısaca projedeki problem;  yaş, ilgi ve seviyeye uygun 

kitap seçiminde yaşanılan zorluklar olarak tanımlanabilir. 

 

3. Çözüm  

Teknolojinin eğitim alanında yaygınlaşması birçok konuda kolaylık sağlamak-

tadır. Yaş, ilgi ve seviyeye uygun kitap seçiminde yaşanılan zorlukları ortadan kaldır-

mak adına kriterler belirlenmiştir. Kriterler bir karekoda kaydedilerek yazılan Android 



4 

 

uygulamasında, karekod okutularak cep telefonu veya tabletten kriterlere ulaşılarak 

sorunun ortadan kaldırılması amaçlanmıştır.  

    

Sorun Çözüm Eğitimdeki Katkısı 

Yaş, ilgi ve seviyeye uy-

gun kitap seçimi yapılır-

ken yaşanılan zorluklar 

Kitap seçimini kolaylaştı-

ran birçok kriterin bir 

karekoda kaydedilmesi ve 

“MIT App Inventer” uy-

gulamasıyla oluşturulacak 

Android uygulamasında 

bu karekodun okutularak 

kriterlere cep telefonu ve 

tabletlerden ulaşılması 

Geliştirilen uygulama sa-

yesinde hem ebeveynlerin 

çocuklarına hem de öğren-

cilerin kendi yaş ve ilgile-

rine uygun kitap seçimi 

yapabilmelerine imkan 

sağlanacaktır. 

 

 

4. Yöntem 

  Projede ilk aşamada örnek olarak farklı türlerde ve farklı seviyelere uy-

gun beş(5) kitap belirlenmiştir. Bu kitaplar;  Ömer Seyfettin Hikayeleri, Sadako, İçim-

deki Müzik, Vatan yahut Silistre ve Canım Arkadaşım olarak öğrenciler tarafından be-

lirlendi. 

 

 
Resim 1: Proje kapsamında incelenen kitaplar 

 

 Belirlenen kitaplar, 

 Yaşa uygunluk  

 Kitabın türü  

 Ana fikir / konu 

 Anahtar kelimeler  

Uygunsuz kelime varlığı / yokluğu kriterlerine uygun olarak  incelendi. 
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                     Resim 2: Kriterlere göre oluşturulan örnek tablo 

 

 Bu kriterler bilgisayar ortamında her kitap için bir karekod alınarak bu koda 

kaydedildi ve karekodların çıktısı alınarak kitapların arka kapağına yapıştırıldı. “MIT 

App İnventor” programında bir Android uygulaması yazıldı. Uygulamayı cep telefo-

numuza veya tabletimize indirerek kitaba iliştirilen karekod, uygulama sayesinde oku-

tulabilecek ve belirlenen kriterlere kolaylıkla ulaşılabilecektir.  

 

                                           
               Resim 3: MIT App İnventer                           Resim 4: Kriterlere uygun tablonun  

                programında uygulamanın                            oluşturulması ve karekoda aktarılması 

                        hazırlanması 
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             Resim 5: Çıkarılan karekodlar kitap              Resim 6: Kodlar uygulamada okutuldu.  

                   arkasına yapıştırıldı. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Kitap seçimi yapılırken insanların kimi kapak tasarımına, kimi kitap arkasın-

daki özete bakarak kimi ise tavsiye üzerine kitap seçimi yapar. Bu seçim şekillerinin 

kişinin yaşına, ilgi ve seviyesine uygun kitap seçimi yapması adına yeterli olmadığı 

bir gerçektir. Geliştirilen projenin kitap seçiminde sağlayacağı kolaylık, projenin yeni-

likçi tarafıdır. Uygulamada yer alan “yaşa uygunluk, tür, ana fikir / konu, anahtar ke-

limeler, uygunsuz kelime varlığı/yokluğu” kriterlerine anında ulaşmak projeyi özgün 

kılmaktadır. 

6. Uygulanabilirlik  

Teknolojinin her alanda gelişmesi ve günümüzde hemen hemen herkeste akıllı 

telefon bulunması, projenin kullanılabilirliğini arttırmaktadır. Projenin uygulanabilir-

liği okul kütüphaneleri ve ilçe kütüphaneleri olarak ayrı şekilde değerlendirilebilir. İl-

çe kütüphanelerinde projenin kullanımı çok daha rahat olacaktır fakat okullarda tele-

fon kullanımının denetimli olması nedeniyle okul kütüphanesinde kullanılmak üzere 

temin edilecek  bir akıllı telefon veya tablet sayesinde uygulamanın rahat ve verimli 

kullanımı sağlanacaktır. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projenin maliyetini iki açıdan ele almak gerekir: İlçe kütüphanelerinde projenin 

kullanılmasının  her herhangi bir maliyeti bulunmamaktadır. Çünkü kütüphaneye ge-

lecek kişilerde akıllı telefon olacaktır. Bu nedenle uygulamayı telefona indirmiş olma-

ları yeterli gelecektir. 

Okullarda ise telefon kullanımının denetimli olması dolayısıyla öğrencilerin 

uygulamayı kullanabilmesi için kütüphanede tablet veya akıllı telefon bulunması ge-

rekmektedir.  Bir akıllı telefon veya tabletin maliyeti de yaklaşık 1.500 TL ‘dir. 
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Projede örnek olarak beş(5 )kitap kullanılmıştır. Projenin kütüphanelerde veya 

çok fazla kitap üzerinde uygulanması ayrıca bir maliyete yol açacaktır.  

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Geliştirilen proje herkes için kolaylık sağlayıcı bir uygulamadır. Öğrenciler; 

okul kütüphanelerinden, ilçe kütüphanelerinden kitap seçimi yaparken uygulamadan 

rahatlıkla yararlanabilirler. Yine ebeveynler, çocukları için kitap seçerken uygulamayı 

kullanabileceklerdir. Ortaöğretim düzeyindeki öğrenciler, kitap seçiminde çok fazla 

sorun yaşamamaktadır. Yaş, seviye ve ilgi alanına uygun kitapları seçebilmektedirler. 

Bu nedenle proje “1 ve 8.Sınıf” aralığındaki öğrencilere yönelik olarak hazırlanmıştır. 

9. Riskler 

Proje için örnek olarak seçilmiş kitap mevcudu zaman ve uygulanabilirlik açı-

sından  problem teşkil etmemiştir ancak programın ilçe ve okul kütüphanelerinde uy-

gulanması aşamasında bir takım riskler oluşacaktır. Kitap sayısı arttığında, kitap seçi-

mi için belirlenen kriterlerin hazırlanıp bir karekoda yüklenmesi zaman alacaktır. Okul 

kütüphanelerinde görevlendirilecek öğrenci varlığının fazla olması ve akabinde top-

lum hizmeti kapsamında görevlendirmeler, çok sayıda öğrenci tarafından karekod gi-

rişleri yapılmasını sağlayarak problemin önüne geçilmesini sağlayacaktır.   

İkinci risk olarak ise kriterler arasında yer alan “uygunsuz kelimenin varlı-

ğı/yokluğu” kriteri, kitabın tamamı okunmadan bilinemeyebilir. Kütüphanedeki kitap 

sayısının da çok olduğu düşünülürse kitaplardaki uygunsuz kelimeleri belirlemek daha 

da zorlaşabilir. Bu soruna çözüm olarak da kitapta geçen kelimelerin indeksini çıkaran 

uygulamalardan yararlanma gösterilebilir. Uygulamayla taratılan kitaplarla kelimele-

rin indeksi çıkarılır. Buna göre kitapta yer alan “uygunsuz kelimelerin varlığı/ yoklu-

ğu” bilgisine kolaylıkla ulaşılmış olunur. 
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