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ÖZET

MESLEKİ ORTAÖĞRETİMDE 

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ UYGULAMALARI İLE

EVRAK ORGANİZASYONU

KAFES, Ali 

Yüksek Lisans Projesi, Uluslararası Bilgisayar Anabilim Dalı

Danışmanı: Prof. Dr. Bahar KARAOĞLAN

Ocak 2018, 35 Sayfa

Bu çalışma ile, mesleki ortaöğretimde kullanılmaya yönelik, öğretmenlerin

bazı dokümanları (dilekçe, yıllık plan vb.) daha hızlı ve kolay hazırlayabileceği

bir platform oluşturulmuştur. Basit bir tasarım ile herkesin kolayca kullanabilmesi

hedeflenmiştir. 

Öğretmenlere,  kendi  öğretim  materyallerini  sisteme  yükleme  olanağı

tanınarak bilgi havuzu genişletilebilir hale getirilmiştir.

Site,  Asp.Net Mvc 5 dilinde kodlanmış, veri tabanı ise MS SQL 2012  ile

tasarlanmıştır.  Asp.Net  ile  veri  tabanı  arasındaki  bağlantı  Entity

Frameworkteknolojisi  ile  sağlanmıştır.  Veri  tabanı  verileri,  AJAX  yapısı  ile

alınmıştır.   

Sonuç olarak, geliştirilmeye açık, her branştan öğretmenin kullanabileceği

bir  platform oluşturulmuş,  Okulumevde markası ve “Bilgi  paylaştıkça çoğalır.”

sloganı,  TÜBİTAK  tarafından  2014  18110  numarası  ile  araştırmacı  adına

tescillenmiştir.

Anahtar  Kelimeler:  Koordinatörlük,  Sınav  Bankası,  Evrak  Paylaşım,

Doküman takip.
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ABSTRACT

IN VOCATIONAL HIGH SCHOOLS  DOCUMENT

ORGANIZATION WITH INFORMATION TECHNOLOGY

APPLICATIONS

KAFES, Ali

MSC in Computer Engineering

Supervisor: Prof. Dr. Bahar KARAOĞLAN

January 2018, 35 Pages

With this study, a platform was established in which teachers can prepare

some documents (petitions, lecture plans, etc. ) more quickly and easily for use in

vocational high school education. It is intended to be easy for everyone to use

with a simple design. 

The information  pool  has  been  made  extensible  by  allowing  teachers  to

upload their documents in the system. 

The site is coded in Asp.Net Mvc 5 languages and the database is designed

with  MS  SQL  2012.  The  connection  between  Asp.Net  and  the  database  is

provided by Entity Framework Technology.  The database datas are taken with

AJAX structure.

As a  result,  a  platform that  can  be developed and used by teachers  and

students from each branch has been established, the brand Okulumevde and the

slogan “Bilgi paylaştıkça çoğalır.” are registered  with the number 2014 18110.

Keywords: Coordinator, Examination Bank, Paper Sharing, Document follow.



x



xi

TEŞEKKÜR

Projeyi  hazırlamamda  göstermiş  oldukları  destek  ve  fedakarlıklardan

dolayı  eşim  Gamze  KAFES’e,  aileme,  proje  danışmanım  Sn.  Prof.  Dr.  Bahar

KARAOĞLAN’a ve arkadaşım Erhan ÖZTÜRK’e teşekkür ederim.



xii



xiii

İÇİNDEKİLER

     Sayfa

ÖZET ……....……………………………............................….....………………vii

ABSTRACT............................................................................................................ix

TEŞEKKÜR............................................................................................................xi

İÇİNDEKİLER………………………………………………………………….xiii

ŞEKİLLER DİZİNİ..............................................................................................xvi

ÇİZELGELER  DİZİNİ......................................................................................xviii

SİMGELER VE KISALTMALAR  DİZİNİ........................................................xix

1. GİRİŞ...................................................................................................................1

2. OKULLARDA EVRAK HAZIRLAMADA MEVCUT DURUM............................5

2.1 Mesleki Ortaöğretimde Evrak Çeşitliliği ..........................................................5

2.2 Evrak Hazırlamada Mevcut Çözüm Çalışmaları...............................................6

3. WWW.OKULUMEVDE.COM  .........................................................................9

3.1 Teknik Altyapı ..................................................................................................9

3.2 Kullanıcı Modülleri .........................................................................................12

3.2.1 Bilgilerim modülü.........................................................................................13



xiv

İÇİNDEKİLER (Devam)

                                                                                                                           Sayfa

3.2.2 Dilekçe modülü.............................................................................................13

3.2.3 Koordinatörlük modülü.................................................................................14

3.2.4 Sınavlar modülü............................................................................................15

3.2.5 Dokümanlar modülü.....................................................................................16

3.2.6 Öneri ve şikayetler  modülü..........................................................................17

3.3 Yönetim Paneli.................................................................................................18

3.3.1 Okul...............................................................................................................18

3.3.2 Dönem...........................................................................................................19

3.3.3 Yıllık plan modülü........................................................................................20

3.3.4 Sınav modülü................................................................................................21

3.3.5 Ders atama.....................................................................................................22

3.3.6 Dokümanlar...................................................................................................23

3.3.7 Öneri ve şikayetler........................................................................................24

3.3.8 Log listesi......................................................................................................24



xv

İÇİNDEKİLER (Devam)

                                                                                                           Sayfa

4. SAĞLANABİLECEK FAYDALAR ................................................................25

4.1 Mali Faydalar ..................................................................................................25

4.2 İş Gücü Faydaları ............................................................................................25

4.3 Anında Geri Dönüt...........................................................................................28

4.4 Makro Bakış Açısı ile Analiz Faydaları ..........................................................28

5. SONUÇ VE ÖNERİLER  .................................................................................30

KAYNAKLAR DİZİNİ.........................................................................................33

ÖZGEÇMİŞ...........................................................................................................35

EKLER 



xvi

ŞEKİLLER DİZİNİ

Şekil                    Sayfa

3.1   MVC Çalışma Yapısı.......................................................................................9

3.2   Kullanıcı Adı – Parola Doğrulaması..............................................................10

3.3   Veri Tabanı Sorgusu......................................................................................10

3.4   Veri Tabanı Varlık İlişkisi Diyagramı  (ER Diagram)..................................11

3.5   Örnek Veri Tabanı Tablosu............................................................................12

3.6   Kullanıcı Arayüzü Menü Hiyerarşisi.............................................................13

3.7   Dilekçe Formu................................................................................................14

3.8   Günlük Rehberlik Görev Formu....................................................................15

3.9   Sınavlar Modülü.............................................................................................16

3.10   Dokümanlar Modülü....................................................................................17

3.11 Yönetim Paneli Arayüzü Menü Hiyerarşisi...................................................18

3.12 Eğitim Öğretim Dönemi Tanımlama.............................................................20

3.13 Yıllık Plan Oluşturma Modülü.......................................................................21

3.14 Meslek Grubuna Sınav Ekleme......................................................................22

3.15 Ders Atama Modülü.......................................................................................23



xvii

ŞEKİLLER DİZİNİ (Devam)

Şekil                                                                                                         ..     Sayfa

3.1 Dokümanlar Yönetim Modülü.........................................................................24



xviii

ÇİZELGELER DİZİNİ

Çizelge                    Sayfa

1.1   Mesleki ve Teknik Ortaöğretim 2016 - 2017 Sayısal Verileri.........................1

2.1    Öğretmenlerin Kullandığı Formlar.................................................................5

2.2    İdari İşlemlerde Kullanılan Formlar...............................................................6



xix

SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ

Kısaltmalar Açıklama                                                                        

AJAX Asynchronous JavaScript And XML 

BEP Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı

DYS Doküman Yönetim Sistemi

ER Entity Relationship

EUROSTAT Statistical office of the European

MEB Milli Eğitim Bakanlığı

MVC Model View Controller

TÜBİTAK      Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu



xx



1

1.  GİRİŞ

Ortaöğretim düzeyinde mesleki eğitim veren özel ve devlet kurumları, genel

olarak Meslek Lisesi olarak bilinmektedir. Bu okulların yapısı ve müfredatı, Milli

Eğitim  Bakanlığı  Mesleki  ve  Teknik  Eğitim  Genel  Müdürlüğü  tarafından

oluşturulmaktadır.  Sağlık, Turizm ve Otelcilik gibi belli  alanlarda uzmanlaşmış

liseler  kurulabildiği  gibi  bünyesinde  birden  çok  alanı  barındıran  kurumlar  da

mevcuttur.  Örgün  öğretim  kurumlarında,  4  yıllık  bir  süreci  kapsayan  mesleki

ortaöğretim,  öğrencilerin  ilgi  duydukları  alana  yönelerek  o  alanda

uzmanlaşmalarını hedeflemektedir. 

Mesleki  Ve Teknik  Öğretim Genel  Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme

Daire Başkanlığı’nın  2016-2017 eğitim öğretim yılına ait sayısal verilerine göre,

Mesleki ve Teknik öğretim yapan 3605 kurumda toplam 131691 öğretmen görev

yapmakta ve 1711876 öğrenci öğrenim görmektedir.

Mesleki ve Teknik Eğiti Genel Müdürlüğü 2016 - 2017 Sayısal Veriler

 

Okul
Sayısı Öğrenci Sayısı

Öğretien
Sayısı  

Derslik
Sayısı

Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam
Mesleki ve 
Teknik Anadolu 
Lisesi

2443 794903 629273 1424176 55714 53813 109527 47529

Çok Proramlı 
Anadolu Lisesi

747 92567 66532 159099 7575 6818 14393 9572

Mesleki ve 
Teknik Eğitm 
Merkezi

415 98346 30255 128601 5468 2303 7771 3677

TOPLAM 3605 985816 726060 1711876 68757 62934 131691 60778

Çizelge 1.1 – Mesleki ve Teknik Ortaöğretim 2016-2017 Sayısal Verileri. ( MEB Strateji

Geliştirme Başkanlığı, 2017)

Bu  kadar  yüksek  sayıda  öğretmen  ve  öğrencinin  eğitim  öğretim

faaliyetlerinin planlanması,  süreç içinde kullandıkları  - kullanacakları  materyal,

doküman,  evrak  vb.  hazırlanması  çok  ciddi  bir  iş  yükünü  beraberinde
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getirmektedir.  “Mevcut mesleki ve teknik eğitim sistemi merkeziyetçi bir yapıdadır. Öğrenci

sayısı, okul sayısı, alan ve dal sayısı ile ekonomik gelişmeler ve teknolojik değişmeler göz önünde

bulundurulduğunda  merkezi  planlama  ve  yönetimin  yeterince  etkili  ve  verimli  olmadığı

görülmektedir. ” (Türkiye Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi, 2014)  ibaresi

ile  mesleki  ve  teknik  eğitimdeki  yönetim  ve  organizasyon  güçlüğüne

değinilmektedir.  Yurt  içerisinde  çeşitli  çalıştaylar  düzenlenerek  mesleki

ortaöğretim problemlerine çözüm önerileri tartışılmakta (MEB, 2012), makaleler

yayınlanmakta,  uluslararası  platformlarda  da  dünya  genelinde  teknik  eğitimin

yapısı ve problemleri tartışılmaktadır (Gelişli et al., 2016; Grub, 2006; Eurostat,

2017 ). 

Bu proje, yukarıda söz edilen yönetimsel ve maddi problemlerin yanında,

bir  kısmı  aşağıda  örneklenen,  mesleki  ortaöğretim  kurumlarında  görev  yapan

öğretmenlerin,  eğitim  öğretim  süreci  içerisinde  evrak  hazırlama  ile  ilgili

karşılaştıkları zorluklar, bunların  maddi ve iş gücü maliyetleri sorunlarına çözüm

arayışından doğmuştur.

 Her eğitim öğretim yılında, sayıları 130.000 civarı olan  öğretmen ile

1.700.000  civarı  öğrenci,  o  yıla  ait  çalışmalarla  ilgili  evraklar

doldurmaktadır.  Bu  evraklardan  bazılarının  her  yıl  tekrar  tekrar

hazırlanması, bazı bilgilerin her yıl gereksiz yere alınması ve evraklar

üzerine  yazılmasına  neden  olmaktadır.  Bu  durum,  zaman  ve  kağıt

israfını beraberinde getirmektedir. Özellikle, sınıf rehber öğretmenleri

tarafından  alınan,  öğrencilerin  problemlerini  analiz  etmek  için

kullanılabilecek veriler,  çoğunlukla kağıt  üzerinde kalmakta ve çok

küçük müdahaleler ile çözülebilecek sorunlar gözden kaçmaktadır.  

 Her  eğitim  öğretim  yılının  başında,  öğretmenlere  branşlarına  göre

derslerin  yıllık  planını  hazırlama  görevi  verilmektedir.  Yıllık  plan,

ders  içeriklerinin,  tatil  günleri  de  dikkate  alınarak,  ders  günlerinin

belirtildiği  bir  takvim  üzerine,  konularının  yazılması  ile  oluşan

çizelgedir.  Bu işlem,  ofis  programlarına  hakim öğretmeler  için  kısa

sürerken, branşı gereği bilgisayara aşina olmayan öğretmenler için çok

uzun  zaman  almaktadır.  Genellikle,  önceki  yıllarda  yapılan  planlar

üzerinde değişiklik yapılarak hazırlanmaktadır. Bazı yıllar, öğretmenin
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daha  önce  hiç  girmediği  bir  dersin  planını  hazırlama  görevi

verilmektedir.  Her  öğretmenin  hata  yapma  olasılığı  mevcut

bulunmaktadır.  En önemlisi,  ortak  bir  veri  tabanı  bulunmadığı  için,

aynı  plan  üzerinde,  ülke  genelinde  yüzlerce  öğretmen  ayrı  ayrı

çalışmakta  veya  internet  üzerinden  hazırlanan  planları  indirerek

değişiklik  yapmaktadır.  Bu  siteler  de  genellikle  içeriklerini,  blog

tarzında,  tasnif  edilmemiş  şekilde  sunmaktadır.  Hazırlanan bu yıllık

planlar, her okul idaresi tarafından onaylanmakta ve ilgili derse giren

öğretmen sayısı kadar çoğaltılmaktadır.

 Evrakların  elle  doldurulması  nedeni  ile  hatalar  yapılma  ihtimali

doğmaktadır.

 Evrakların bazıları,  birkaç onay makamından geçmesinden veya bir

kopyasının  öğretmenin  sicil  dosyasında  saklanmasından  dolayı,

birden  fazla  kopya  halinde  hazırlanmaktadır.  Örneğin,  çocuğu

dünyaya gelen bir öğretmen,  Aile Durum Bildirimi adlı  evraktan 3

kopya hazırlamaktadır. 

 İdari işlemlerde, öğretmen ve öğrencilerin kullandığı evrakların birer

boş  örneği,  yazışmaların  yürütüldüğü  büroda   evrak  dolabında

bulundurulmaktadır.  Ancak  bunların  son  örneklerinin  tükenmesi

durumunda,  internetten  rastgele  indirilmekte  ve  bu  işlem  için  de

zaman kaybı yaşanmaktadır.  Evrak örneklerinin sürekli fotokopi ile

çoğaltılarak evrak dolabına konması, ilgili evrak formlarında yapılan

güncelleme  veya  değişikliklerin  hayata  geçmemesine  sebep

olmaktadır. 

 Yıl  içerisinde  gerçekleşen  görevlendirme  değişikliklerinde,  önceki

görevlinin  adı  ile  çoğaltılan  evrakların  imha  edilmesi,  yenilerinin

tekrar çoğaltılması gerekmektedir. 

Bahsedilen  problemlere  çözüm  arayışı  ile  sistem,  eğitim  öğretim

süreçlerinde  kullanılan  evraklardan  dilekçe,  yıllık  plan,  koordinatörlük

formlarının  sistem tarafından hazırlanması,  sınav örneklerinin  ve dokümanların
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sistemde  tutulması  aşamasına  getirilmiştir.  “Okulumevde”  markası  ve  “Bilgi

paylaştıkça  çoğalır.”   sloganı  2014  18110  numarası  ile  araştırmacı  adına

tescillenmiştir. 

Eğitim öğretim kurumlarındaki evrak organizasyonunun mevcut durumuna

projenin  2.  bölümünde  değinilmiş,  sistemin  yapısı  ve  işleyişi  3.  bölümde

işlenmiştir.   4.  bölümde,  örnek  okul  verilerine  dayanarak,  evrak  hazırlama

maliyetleri  irdelenmiş,  sistemin  tamamen  hayata  geçirilmesi  ile  sağlanabilecek

faydalar  öngörülmeye  çalışılmıştır.  Son  bölümde  ise,  mevcut  kazanımlar

belirtilmiş ve eklenebilecek faydalı modül önerileri listelenmiştir.
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2. OKULLARDA EVRAK HAZIRLAMADA MEVCUT DURUM

2.1 Mesleki Ortaöğretimde Evrak Çeşitliliği 

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm okullarda resmi yazışmalar, ders içi ve

ders dışı faaliyetlerde kullanılan dokümanların dışında, yapısı  itibari ile Mesleki

Teknik Eğitim kurumlarına özgü bir takım evrak ve formlar da bulunmaktadır. Bu

formların  bir  kısmı  öğretmenler  tarafından  amaca  yönelik  olarak  elle

doldurulmakta, bir kısmı okullarda görevli memurlar tarafından doldurulmaktadır.

Evrakların bazıları direk olarak eğitim öğretim faaliyetleri ile ilgili iken bir kısmı

ise idari organizasyon veya rehberlik faaliyetleri ile ilgili olabilmektedir. Örneğin,

öğretmen  bir  konu  ile  ilgili  idareye  dilekçe  vermek  istediğinde  bunu  boş  bir

kağıda ifade etmekte yada hazır form şeklinde bürodan alarak  doldurup idareye

teslim etmektedir. Her iki durumda da Adı, Soyadı, Adres, Telefon gibi kurum

tarafından  aslında  bilinen  verileri  her  dilekçe  hazırladığında  yazmak  zorunda

kalmaktadır. 

Öğretmenler tarafından yıl içerisinde hazırlanan bazı evraklar;

FORM NO FORM ADI
1 YILLIK PLAN
2 KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİSİ İÇİN BEP PLANI
3 SINIF LİSTELERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
4 ATÖLYE DEVAMSIZLIK ÇİZELGESİ
5 ATÖLYE UYGULAMA TAKİP ÇİZELGESİ
6 ÖĞRENCİ – ÖĞRETMEN DAĞILIM ÇİZELGESİ
7 ATÖLYE TEMİZLİK ÇİZELGESİ
8 PROJE ÖDEVİ KONTROL TABLOSU
9 SINIF BAŞKANI BİLDİRİM DİLEKÇESİ
10 ONUR KURULU BİLDİRİM DİLEKÇESİ
11 SINIF TEMSİLCİSİ BİLDİRİM DİLEKÇESİ
12 KOORDİNATÖRLÜK EVRAKLARI

Çizelge 2.1 – Öğretmenlerin Kullandığı Formlar.
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Eğitim öğretim süreçleri  dışında, idari işlemlerde kullanılan 20 adet form

bulunmaktadır.

FORM NO FORM ADI
1 DİLEKÇE
2 SENDİKA ÜYELİĞİNDEN AYRILMA
3 AİLE YARDIM BİLDİRİMİ 
4 AİLE DURUM BİLDİRİMİ

5
BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLUNAN YAKIN 
BİLDİRİMİ (Artık kullanılmamakta) 

6 AYAKTA TEDAVİ BEYAN BELGESİ
7 ÖĞRETMEN BİLGİLERİ
8 YURTDIŞINA ÇIKIŞ İZİN İSTEK FORMU
9 TATİL ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
10 SENE SONU DERS KESİM RAPORU

11
YÖNETİCİLİK İSTEK FORMU (Artık 
kullanılmamakta)

12
YÖNETİCİ ADAY BİLGİ FORMU (Artık 
kullanılmamakta)

13 ŞEFLİK DEĞERLENDİRME FORMU
14 KONUT (LOJMAN) TAHSİS İSTEK FORMU
15 MAL BİLDİRİM FORMU

16
PASAPORT TALEP FORMU (Artık 
kullanılmamakta)

17 MAAŞ DURUMU FORMU
18 İZİN ONAY BELGESİ
19 İLİŞİK KESME FORMU
20 RESMİ ARAÇ GÖREVLENDİRME

Çizelge 2.2 – İdari İşlemlerde Kullanılan Formlar.

Ayrıca Teknik Müdür Yardımcısı,  Alan Şefleri ve Okul Rehberlik servisi

tarafından hazırlanan çok sayıda forma ihtiyaç duyulmaktadır (Ek 1).

2.2 Evrak Hazırlamada Mevcut Çözüm Çalışmaları

Çok büyük  bir  organizasyon  olan  Mesleki  ortaöğretimin,  eğitim  öğretim

problemlerinin önemli  bir  parçası  olan yönetimsel  problemleri  (Saka,  2007) ve

maliyetler  (Özcan,  2009)  tarafından  irdelenmiştir.  Günümüzde  eğitim  öğretim

faaliyetlerinde  okul  yönetimlerinin  faaliyetlerini  kolaylaştırma  ve   evrak

organizasyonuna yönelik çözüm sunan pek çok firma bulunmaktadır. Bu firmalar,

amaçları  ticari  olarak  gelir  elde  etmek  olduğundan,  ilgili  yazılımları  hizmet
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alımları  ile  satın  alabilecek  okul  yönetimlerine  çözüm  üretme  konusuna

odaklanmaktadırlar.

Eğitim  kurumlarında  doküman  organizasyonu  konusunda  hizmet  veren

BİLSA  (www.bilsa.com.tr)  firması  mesleki  ortaöğretim  kurumlarına  yönelik

olarak ve Windows tabanlı  çalışacak şekilde;  Haftalık  Ders Dağıtım Programı,

Öğretmen Devamsızlık, 3308 İletmede Beceri Eğitimi, Açık Lise, Sınav Yerleri

Planlama,  Okul Disiplin,  Ölçme ve Ortak Sınav Değerlendirme,  Soru Bankası,

Sınav  Planlama,  Kütüphane,  Ambar,  Pansiyon,  Aidat  Taksit  Takip,  Sınıf  E-

Yoklama,  Bordro,  Evrak Takibi,  İşçi  Bordrosu,  Karma,  Koordinatör  Öğretmen

Atama, Kurs Takibi, YGS-LYS Değerlendirme, Rehberlik, Kısa Mesaj Lise gibi

ağırlıklı olarak yönetimsel çözümler üreten yazılımlar geliştirmiştir. 

Yine benzer şekilde YABİL (www.yabil.net) firması; Sınıf Ders Dağıtım,

Ek Ders Ücret, İşletmelerde Mesleki Eğitim, Sınav Planlama, Ücretli Öğretmen

Bordro Hesaplama vb. programlar ile daha çok okul idaresi tarafından kullanılan

çözümler üretmektedirler.

 Milli  Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen Doküman Yönetim Sistemi

(www.dys.meb.gov.tr)  resmi  yazışmalarda  kullanılan  evrakların  dijital  ortama

aktarılması  ve  gönderilmesi  işlemleri  için  ve  sadece  MEB internet  altyapısını

kullanan bilgisayarlar tarafından kullanılabilmektedir. Sistem üzerinden evrakların

tarayıcı  ile  dijital  ortama  alınması,  dijital  ortamdaki  evrakların  sisteme

kaydedilmesi,  evrakların  ilgili  birimlere  gönderilmesi,  önceden  kaydedilen

evraklar arasından arama işlemleri gerçekleştirilebilmektedir.

             İşletmelerde beceri eğitimi işlemlerinin daha hızlı ve kolay yürütülmesi ve

okul  yönetiminin  iş  yüklerinin  azaltılması  amacı  ile  akademik  alanda  da  bazı

çalışmalar yapılmıştır. “Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarında İşletmede

Beceri  Eğitimi  Uygulamalarının  İnternet  Tabanlı  Yürütülmesi  Amaçlı  Yazılım

Geliştirilmesi” (Tiryaki, 2011) okul yönetiminin koordinatörlük görevlendirmesi

sırasında  öğretmen,  öğrenci  ve  işletme  organizasyonunu  kolaylaştıran  bir

uygulama  üzerine  çalışmıştır.  Benzer  şekilde  “Genetik  Algoritma  Kullanılarak

Ders  Programının  Optimum  Olarak  Düzenlenmesi”  (Kavas,  2016)  çalışması
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yükseköğrenim  düzeyinde  öğretim  görevlisi  ders  programlarının  düzenlenmesi

üzerine bir çalışmadır. 
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3. WWW.OKULUMEVDE.COM

3.1   Teknik Altyapı

Okulumevde.com  uygulaması  asp.net  Model  Görüntüleme  Denetleyicisi

(Eng.  MVC:  Model  View  Controller)  teknolojisi  kullanılarak  geliştirilmiştir.

MVC teknolojisi  Microsoft  tarafından  katman  mimarisini  ileri  düzeye  taşımak

amacıyla,  yazılım  geliştirirken  veri  ambarını,  aracı  servisleri  ve  arayüzü

birbirinden ayırmak amacıyla geliştirilmiştir.

Model:  Veri  tabanı katmanının içinde yer alan tablo ve alanların C#’taki

sınıfların (class) yer aldığı kısımdır.

Arayüz (View): Kontrol merkezinin gönderdiği verilerin belli formatlarda

görüntülenmesini sağlayan katmandır. 

Kontrol  Merkezi  (Controller):  Model  katmanındaki  sınıfları  kullanarak,

verileri View katmanına taşımayı sağlayan kodların yazıldığı katmandır. 

Şekil 3.1 – MVC çalışma yapısı

Verilerin veri tabanından okunması için aynı zamanda EntityFrameWork

kullanılmıştır.  EntityFrameWork  ise  veri  tabanında  bulunan  bütün  tablo  ve

alanları, sınıflar halinde modelleyerek kullanmamıza yardımcı olur.

Tüm kullanıcılar sisteme kayıt oldukları e-posta adresleri ve parolaları ile

girmektedir. Sistem kullanıcıları bir kimlik numarası ile eşleştirmekte ve yapılan

tüm işlemler  bu  kimlik  numarasına  göre  yönetilmektedir.  Kullanıcının  sisteme

giriş  yaparken  kullanıcı  adı  ve  şifresinin  doğruluğunun kontrol  edilmesi  Şekil

3.2’de örneklenmiştir.

ARAYÜZ KONTROL 
MERKEZİ

    MODEL
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Şekil 3.2 – Kullanıcı Adı – Parola doğrulaması

Yukarıdaki  kod  örneğinde,  EntityFrameWork  sayesinde  veri  tabanındaki

öğretmenler  tablosuna  ulaşılıp,  öğretmenler  tablosundaki  e-posta  ve  şifre

alanlarına girilen veriler sorgulanmaktadır. EntityFrameWork kullanımı ile uzun

SQL sorgularının önüne geçilmiştir.  Bu da kod okunaklığını artırmakla beraber

ciddi performans artışını  da beraberinde getirmektedir.

Kullanıcıdan alınan e-posta ve şifre bir değişkene alınır, alınan şifre MD5

algoritması ile şifrelenir ve Şekil 3.3’deki sorgu çalıştırılır. Alınan bilgiler doğru

girildiğinde  en  fazla  1  kayıt  dönmektedir.  Bu  kayıt  aracılığı  ile  kullanıcının

sisteme giriş yapmasının uygun olup olmadığı anlaşılmaktadır.

Şekil 3.3 Veri tabanı sorgusu

Veri tabanı olarak SQL Server 2012 kullanılmıştır. Oluşturulan Veri Tabanı

Tabloları (Ek 2) ve buna bağlı alanlar ilişkisel veri tabanı mantığı ile geliştirilerek

(Şekil 3.4), anlamsız kayıt oluşmasının önüne geçilmiştir. 
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Şekil 3.4 Veri Tabanı Varlık İlişkisi Diyagramı  (ER Diagram)
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Ogretmenler tablosunda bulunan alanlar ve bu alanların veri tipleri  örnek

veriler ön görülerek belirlenmiştir (Şekil 3.5).

Şekil 3.5 Örnek Veri Tabanı Tablosu

3.2     Kullanıcı  Modülleri

Kullanıcılar  sisteme  kaydolurken  öğretmen  –  öğrenci  seçimini

yapmaktadırlar  (Ek  3).  Bu  sayede  giriş  yaptıklarında  sadece  kendilerini

ilgilendiren menüler ile karşılaşmaktadırlar.  Kullanıcıların sisteme giriş yaptıkları

zaman karşılaştıkları, ulaşabilecekleri seçenekler  Şekil 3.6’de Kullanıcı Arayüzü

Menü Hiyerarşisi belirtilmiştir.  Öğretmenler    menülerin tamamını görebilirken

öğrenciler,  sadece  Bilgilerim,  Sınavlar,  Dokümanlar,  Öneri  ve  Şikayetler

menülerine ulaşabilmektedir.
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Şekil 3.6  Kullanıcı Arayüzü Menü Hiyerarşisi

3.2.1 Bilgilerim Modülü

Kullanıcılar  Ek  4’de  örneklendiği  gibi  Kişisel  Bilgilerim,  İletişim

Bilgilerim, Okul Bilgilerim ve Branş Bilgilerim başlıkları altında gerekli bilgileri

tamamladığında, sistem bunları veri tabanına işlemekte ve bu bilgilerin yer aldığı

pek çok evrakta veri tabanından çekerek kullanmaktadır. Bu durum  aynı verinin

pek çok yerde defalarca yazılarak zaman kaybı oluşmasını engellemektedir.

3.2.2 Dilekçe Modülü

Eğitim kurumlarında her türlü dilek ve talebin ilgili makamlara iletilmesinde

dilekçeler kullanılmaktadır. Bu dilekçeler, kurumun belirleyeceği standart format

üzerinde  doldurularak  okul  idaresine  veya  üst  makama teslim edilebildiği  gibi

klasik  dilekçe  şeklinde  de  teslim  edilebilmektedir.  Belli  formata  sahip  boş

formların  bulunması  sorun  oluşturabilmekte,  çoğaltılması  gerekmekte,

formlardaki değişmeyen bilgilerin (Adı Soyadı, TC Kimlik No, Adres, Tel vb.)

elle yazılması gerekmektedir. 
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Halbuki dilekçelerde belirtilen sabit bilgilerin ve tarihin otomatik işlendiği

ve  sadece  konunun  yazıldığı  Dilekçe  Formunun  (Şekil  3.7)  sistem  tarafından

oluşturulması  ve  veri  tabanında  saklanması,  bu  iş  gücü  kayıplarını  ortadan

kaldırmaktadır.

Şekil 3.7 Dilekçe Formu

3.2.3 Koordinatörlük Modülü

Koordinatörlük çalışmaları, her hafta okul tarafından yapılan görevlendirme

kağıdı  ile  teknik  öğretmenlerin,  sorumlu  oldukları  öğrencilerin  işletmelerini

ziyaret  ederek  belli  konularda  yaptıkları  değerlendirmeleri,  haftalık  ve  aylık

periyotta aldıkları evraklarla okul yönetimine bildirdikleri çalışmalardır.

Koordinatörlük  menüsünden  İşletme  Seçme  veya  Tanımlama  (Ek  5)  ve

Öğrenci  Tanımlama  (Ek  6)  işlemlerinin  ardından,  Koordinatörlük  Formları

menüsünden  ilgili  evraklar  hazırlanabilmektedir.  Sistem  tarafından  bu  formlar
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üzerinde sabit olarak yer alan öğretmen, öğrenci, işletme adı, işletme yetkilisi gibi

bilgiler veri tabanından çekilmektedir. Şekil 3.8’de öğretmenlerin işletmelere her

hafta  yaptıkları  ziyaretlerde  doldurdukları  Günlük  Rehberlik  Görev  Formu

görünmektedir. Her hafta doldurulan ve değişmeyen verilerin bulunduğu alanların

veri  tabanından  alınarak  öğretmenlerin  bunları  yazmak  için  vakit  kaybetmesi

önlenmektedir. 

Ayrıca  her  işletme  için  ayda  bir  doldurulan  Öğrenci  Aylık  Devam  –

Devamsızlık çizelgesi (Ek 7) ve Aylık Rehberlik Rapor Formu (Ek 8) bu menü

altında hazırlanabilmektedir. Kaydedilen Formlar (Ek 9) menüsünden daha önce

kaydedilen formlara ulaşılabilmektedir.

Şekil 3.8 Günlük Rehberlik Görev Formu

3.2.4 Sınavlar Modülü

Mesleki eğitimde, yapılan ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarında

öğretmenler,  kendi  alanlarında  sınav  komisyonlarında  görevlendirilmektedir.

Öğretmenler  bazı durumlarda,  daha önceden görev almadıkları  ve her biri  ayrı

uzmanlık  ve  tecrübe  gerektiren  derslerde,  sınav  komisyonlarına

görevlendirilebilmektedir.  Bu  durumda  öğretmenler,  hakkında  hiç  fikir  sahibi

olmadıkları derslerde, sınav komisyonu görevi yürütmek zorunda kalmaktadırlar.
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Sınavlar modülü ile,  öğretmenlerin,  hazırladıkları  sınavların örneklerini  sisteme

yüklemelerine  olanak  sağlanmıştır.  Bu  sayede,  aynı  alanda  eğitim  veren

öğretmenler,  birbirlerinin  soru  kaynaklarından  faydalanabilmektedir.  “Bilgi

Paylaştıkça  Çoğalır.”  sloganından  hareketle,  oluşturulacak  sınav  bankası

öğretmenlerimizin işlerini kolaylaştıracak, öğrencilerin erişimine açılması ile de

öğrencilerde  ne  tip  sorular  ile  karşılaşabilecekleri  fikri  oluşacak  ve  başarı

düzeyleri artacaktır.

Öğretmenler Şekil 3.9’de belirtilen ekrandan, veri tabanına alan, ders, ünite,

sınav  türü  ve  ait  olduğu  eğitim  öğretim  yılı  etiketlenerek  yüklenen  sınav

örneklerine kolaylıkla ulaşmakta ve bilgi paylaşımı kolayca sağlanmaktadır.

Şekil 3.9 Sınavlar Modülü

3.2.5 Dokümanlar Modülü

Öğretmenlerin en büyük problemlerinden biri  eğitim öğretim süreçlerinde

gerekli olan tablo, liste, anket, ders notu vb. matbu evraklara ulaşamamaktır. Bu

evraklar  genellikle  forum  yapısına  sahip  siteler  üzerinden  ve  iyi  organize

edilmemiş  içeriklerden  sağlanmaktadır.  Çoğu  zaman  sıkıştırılmış  dosya

şeklindedir ve indirme öncesi ön izleme imkanı bulunmamaktadır. Şekil 3.10’da
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belirtilen ekrandan mesleki ortaöğretim kurumlarında kullanılan, sisteme önceden

yüklenen matbu evraklara kolaylıkla ulaşılabilir. 

Sistemin  genişletilebilir  yapısı  sayesinde  tüm  öğretim  seviyelerine  ait

doküman organizasyonu ve paylaşımı sağlanmaktadır.

Şekil 3.10 Dokümanlar Modülü

3.2.6 Öneri ve Şikayetler 

Öneri ve şikayetler bölümünde, sistemin varsa mevcut hataları veya daha iyi

çalışması için kullanıcılar tarafından öneriler alınmaktadır. Ek 10 ekran görüntüsü

ile örneklenmiştir. Alınan öneri ve şikayetler yönetici panelinden okunabilmekte

ve  kullanıcının  sisteme  kayıtlı  e-posta  hesabı  üzerinden  konu  ile  ilgili  geri

bildirim sağlanmaktadır.
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3.3 Yönetim Paneli Modülü

Sistemin  tasarımı  sırasında  kullanıcıların  erişiminin  dışında,  temel

ayarlamalarının  yapıldığı,  verilerin  girildiği  yönetim  paneli  bulunmaktadır.

Sadece sistem kodlayıcısı tarafından yetkilendirilen yöneticiler tarafından görülen

seçenekler,   Şekil  3.11’da  Yönetim  Paneli  Arayüzü  Menü  Hiyerarşisi  olarak

belirtilmiştir.

Şekil 3.11 Yönetim Paneli Arayüzü Menü Hiyerarşisi

3.3.1 Okul

Sistemin  veri  tabanı  Mesleki  ve  Teknik  Eğitim  Genel  Müdürlüğü  resmi

sayfası  ile  örtüşecek  şekilde  oluşturulmuştur.  Ancak  her  yıl  eğitim  öğretim

sürecine yeni eklenen okullar olduğu gibi kapatılan okullar da bulunmaktadır. Bu

durumu yönetebilmek için Ek 11’da gösterilen Okul Oluştur modülü yazılmıştır.
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Bu modül ile veri tabanında bulunan tüm mesleki ve teknik ortaöğretim kurum

bilgileri düzenlenebilmekte, kurum ekleme ve silme işlemleri yürütülebilmektedir.

Türkiye’de mesleki  ortaöğretim  68  farklı  alanda  sürdürülmektedir.  Aynı

menü içerisinden yeni açılan meslek alanları (Ek 12) veya alanlara ait dallar (Ek

13) olursa, onların oluşturulma işlemleri de yapılmaktadır. 

Yine  benzer  şekilde  dallarda  okutulacak  derslerin  (Ek  14),  derslere  ait

modüllerin  (Ek 15), konular  (Ek 16), alt konuların (Ek 17) ve dip konuların (Ek

18) yönetimi bu menü içerisinden yapılmaktadır.

3.3.2 Dönem Modülü

Türkiye’de  eğitim  öğretim  faaliyetleri  “Eğitim  öğretim  yılı”  olarak

adlandırılmakta  36  hafta  olarak  planlanarak,  Eylül  ayı  ortalarında  başlayıp

Haziran  ayı  ortalarında  sona  ermektedir.  Resmi  tatiller,  yıllık  planlar  üzerinde

belirtilmektedir.  Bu  tarihlerin  gerekli  evraklarda  kullanılmak  üzere  sisteme

girilmesi için Şekil 3.12 ‘te gösterilen modül oluşturulmuştur.



20

Şekil 3.12 Eğitim Öğretim Dönemi Tanımlama

3.3.3 Yıllık Plan Modülü  

Her eğitim öğretim yılının başında, her dersten, o yıla ait resmi tatillerin,

bayramların  yer  aldığı,  hangi  hafta  hangi  konunun  işleneceğini  belirleyen  bir

yıllık plan hazırlanmaktadır. Bu planların pratik bir şekilde hazırlanabilmesi için

Şekil 3.13  de gösterilen modül oluşturulmuştur. Yıllık planlarda yer alan Alan,

Ders, Modül, Konu, Alt Konu ve Dip Konu listelerden seçilerek veri tabanından

çağırılmaktadır. Sistemde, daha önceden Dönem başlığı altında tanımlanan Resmi

tatiller, planda otomatik olarak yerini almaktadır.

Bu şekilde oluşturulan yıllık planların her yıl  yeniden hazırlanma sorunu

ortadan  kaldırılmış  olmaktadır.  Yeni  eğitim  öğretim  yılında  sistem  tarafından

güncellenmeye hazır hale gelmektedir. 
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Şekil 3.13 Yıllık Plan Oluşturma Modülü

3.3.4 Sınav Modülü

Sistem  yöneticisi  bu  modül  sayesinde,  sistemde  yer  alacak  sınav

örneklerinin  organizasyonu  sağlamaktadır.  Sisteme  yüklenen  örnek  sınavlar

sayesinde, öğretmenler kendi branşlarında örnek sınavlara çok kolay bir şekilde

ulaşabilmektedir. (Şekil 3.14 ).
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Şekil 3.14 Meslek Grubuna Sınav Ekleme

3.3.5 Ders Atama

Yapısı  gereği,  meslek  liselerinde  bazı  dersler,  birden  fazla  dalda

okutulabilmektedir.  Hangi  dersin,  hangi  dallarda  okutulacağı  ve  veri  tabanı

sorgularında  gösterileceği  organizasyonunun  sağlanması  için,  Ders  Atama

Modülü oluşturulmuştur. Şekil 3.15’te listelenen, Elektrik – elektronik teknolojisi
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alanında  okutulan  derslerin,  hangi  dallarda  okutulduğunu  belirlemek  veya

değişiklikleri güncellemek için, ilgili dersi, sütun başlıklarında yer alan dallar için

işaretlemek yeterli olmaktadır.

Şekil 3.15 Ders Atama Modülü

3.3.6 Dokümanlar

Sistem tarafından  otomatik  hazırlanan  evrakların  haricinde,  öğretmen  ve

öğrencilerin  ihiyaç  duyacakları  evrakların  sisteme  yüklenmesi  ve  menü

organizasyonlarının yapılması için Şekil 3.16’de yer alan modül tasarlanmıştır. Bu

sayede  öğretmenler,  ihtiyaca  göre  organize  edilen  dokümanlar  arasından

aradıklarına kolayca ulaşabilmektedir. 
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Şekil 3.16 Dokümanlar Yönetim Modülü

3.3.7 Öneri ve Şikayetler

Öğretmen  ve  öğrencilerin,  sistemin  aksayan  yönleri  ile  ilgili  geri

bildirimlerinin,  ihtiyaç  duydukları  farklı  modüller  ile  ilgili  önerilerinin  veya

şikayetlerinin  takip  edildiği  bölümdür  (  Ek  19  ).  Yönetici  bu  bildirimleri

değerlendirip e-posta yolu ile yanıtlayabilmektedir.

3.3.8 Log Listesi

Sistemin kulanım sıklığı, tercih edilen bölümler, kullanım zamanlaması vb.

Sistemi  iyileştirmeye  yönelik  analizlerin  yapılabilmesi  için  gerekli  analizlerin

yapılabilmesi  için gerekli  bilgilerin  tutulduğu ve gözlemlendiği  bölümdür (  Ek

20 ).
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4.  SAĞLANABİLECEK  FAYDALAR

4.1  Mali Faydalar

7  idareci,  121  öğretmen  ve  1.500  öğrencinin  bulunduğu   örnek  meslek

lisesinde  halen  kullanılmakta  olan  6  fotokopi  makinesi  ve  20  adet  yazıcı

bulunmaktadır.  Bunların yıllık bakım, toner ve bu baskı cihazlarında satın alınma

yolu ile edinilip tüketilen 15.000 adet kağıdın maliyetleri 5.000TL civarındadır.

Günümüzde  elektronik  imza  uygulamasına  bireysel  ölçüde  tam  olarak

geçilmediği için resmi işlemlerde evrakların çıktılarının alınıp ıslak imzalı olması

zorunluluğu mevcuttur. Sistem bu aşamada bu zorunluluktan dolayı mali olarak

bir  fayda  sağlayamamaktadır.  Bu  zorunluluk  ortadan  kalktığında  ve  yukarıda

bahsedilen  evrakların  sistem  üzerinden  hazırlanıp  e-posta  yolu  ile  iletilmesi

sağlandığında,  yıllık  baskı maliyetinin  5.000 TL olduğu,  1.500 öğrencili  örnek

okul verileri öğrenci başına indirgenip, 1.711.876 öğrencili mesleki ortaöğretim

kurumları geneline uyarlaması yapıldığında; 

 5.000 / 1.500 * 1711876 = 5.706.253 TL yıllık baskı maliyeti tasarrufu

sağlanabilecektir. 

4.2  İş Gücü Faydaları

121  öğretmen  ve  1.500  öğrencinin  bulunduğu  kurumda  hazırlanan

evrakların  iş  gücü  maliyetlerini  kesin  olarak  hesaplamak  mümkün  olmamakla

birlikte, aşağıda birkaç örnekleme yapılmıştır;

1. Her öğretmenin okul yönetimine yılda 5 defa dilekçe - form verdiği

ve her birini  hazırlamanın 5 dk sürdüğü varsayımı ile;  121*5*5 =

3.025 dk ≈ 50 saat ≈ 2 gün   iş gücü maliyeti,
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2. Her öğretmenin bir ders için yıllık plan hazırladığı ve her yıllık plan

hazırlamanın 30dk aldığı varsayımı ile; 121*30 = 3.630 dk ≈ 60 saat

≈ 2,5 gün   iş gücü maliyeti,

3. Okula  kayıtlı,  zihinsel  veya  fiziksel  yetersizlikleri  bulunan  100

kaynaştırma  öğrencisi  için,  aldığı  5  dersten  ayrı  ayrı  BEP  planı

hazırlandığı ve her planı hazırlamanın 1 saat sürdüğü varsayımı ile;

100*5  ≈ 500 saat ≈ 20 gün   iş gücü maliyeti,

4. Her  öğretmenin,  dersine  girdiği  sınıf  ile  ilgili  hazırladığı  Liste,

Öğrenci Tanıma Formu, Kontrol Çizelgeleri vb. Formları hazırlamak

için 30dk ayırdığı varsayımı ile;   121 * 30 = 3.630 dk  ≈ 60 saat ≈

2,5 gün   iş gücü maliyeti,

5. Her  öğrencinin  rehberlik  derslerinde  yılda  5  adet  etkinlik  formu

doldurduğu  ve  bunun  için  30dk  harcadığı  varsayımı  ile;

1.500*30dk = 750 saat ≈ 32 gün   iş gücü maliyeti oluşmaktadır.

121 öğretmen için bir yıllık form – evrak hazırlama iş gücü maliyeti toplam

27 gün, 1.500 öğrenci için ise bir yıllık iş gücü maliyeti 32 gün hesaplanmaktadır.

Bu hesaplama 131.691 öğretmenin görev yaptığı, 1.711.876 öğrencinin bulunduğu

mesleki ortaöğretim kurumları geneline yayıldığında;

 Öğretmenler için 1 yıllık form - evrak doldurma iş gücü maliyeti:

27 / 121 * 131.691 ≈ 29.385 gün ≈  80 yıl iken,

 Öğrenciler için 1 yıllık form - evrak doldurma iş gücü maliyeti:

32  /  1.500  *  1.711.876 ≈  36.520  gün  ≈  100  yıl  olarak

hesaplanmaktadır.

Basılı evrak üzerinde yapılan bu işler ile ilgili hesaplamada, yazım sırasında

yapılan hatalar, format hataları, evrakların teslim edileceği makama ulaşamama,
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hazır  formların  tükenmiş  olması  nedeni  ile  bekleme,  yanlış  belgelerin

doldurulması vb. hatalar nedeni ile harcanan ek süreler göz ardı edilmiştir.

Bunların dışında sistem tam olarak çalışır duruma geldiğinde;

 Koordinatörlük  modülüne  girilen  işletme  bilgileri  veri  tabanına

işleneceği  için  gelecek  yıllarda  ilgili  işletmeye  gidecek  diğer

öğretmenler,  işletme  adını  yazdığında,  tüm  veriler  çekilebilecek

sadece güncellemeler yeterli olacak,

 Yıllık  plan  oluştur  modülü  ile  tüm  derslerin  yıllık  palanları

girilecek,  bazı  veriler  ile  her  yıl  otomatik  olarak  oluşturulmuş

olacak ve 135.000 öğretmenin  her yıl  yıllık  plan hazırlamak için

harcadıkları emek daha faydalı aktivitelere aktarılabilecek,

 Öğretmenlerin derslerinden çıkıp veya okula gelip evrak doldurma

zorunluluğu ortadan kalkacak,

 Evrak  hazırlayan  personelin  yoğunluğu  azaltılacak,  personel

kaynaklı yanlışlıklar olmayacak,

 Okul müdürünün, evrakları elektronik ortamda anlık olarak görüp

takip edebilmesi sağlanabilecek, 

 Öğrencilere,  yıl  içinde  doldurmaları  gereken  formlar  ve  anketler,

sistem üzerinden zamanı geldiğinde açılacak veya gönderilebilecek,

 Ders içi takip çizelgeleri, online sistem üzerinden takip edilebilecek

ve bir öğretmenin öğrencisi  ile ilgili  almış olduğu notlar,  sonraki

dönemlerde  o  öğrencinin  dersine  giren  öğretmenlere,  sistem

üzerinden  aktarılabilecektir.  Bu  sayede,  öğretmenin  öğrenciyi

tanıma ve özel durumları ile ilgili bilgi alma süresi kısalmış olacak,
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 Oluşturulacak  “Bugün  öğle  arasında  konferans  salonunda

seminerimiz  vardır.”,  “.........  adlı  öğrenciniz  bugün  okula

gelmemiştir.”  gibi  günümüzde  özel  programlar  yardımıyla,  sms

ücretlendirmesi  karşılığı  yapılan  otomatik  mesaj  işlemleri,  sistem

üzerinden gerçekleştirilebilecek,  veli ve öğrencilere duyurular çok

daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde ulaştırılabilecek,

 Öğretmen  ve  öğrenciler  sisteme  cep  telefonları  üzerinden  dahil

olduklarında,  ders  programına  göre  yıllık  plandaki  konular  veya

gideceği sınıf  bilgisi bildirim şeklinde gönderilebilecek,

 Öğretmenin  branşı  ile  ilgili  olan  yönetmelikler  bir  başlık  altında

toparlanarak sürekli erişim kolaylığı sağlanıp zaman kaybı ortadan

kaldırılabilecektir. 

4.3  Anında Geri Dönüt

Sistem üzerinden bir veri girildiği, dilekçe yazıldığı, bir sınav kağıdı veya

doküman yüklendiği, bir anket doldurulduğunda bilgiler veri tabanına işlenecek

ve ihtiyaca göre tasarlanan analizler çok kısa sürede yapılabilecektir. 

Öğrencinin, ders veya okul içerisinde gösterdiği olumlu - olumsuz davranış,

devamsızlık durumu, aldığı ödül ve cezalar sistem üzerine kaydedilebilecek, veli

e-posta,  sms  veya  geliştirilecek  mobil  uygulama  üzerinden  anlık  olarak

bilgilendirilebilecektir. 

4.4  Makro Bakış Açısı ile Analiz Faydaları

Rehberlik  derslerinde,  sınıf  rehber  öğretmenleri  tarafından  öğrencilere

uygulanan,  Problem Tarama  Testi  ve  Başarısızlık  Nedenleri  Anketi  ve  benzer

çalışmaların,  formlar  şeklinde  sistemde  oluşturulması  ile  bu  formlara  girilen

bilgiler,  veri  tabanına  kaydedilebilecektir.  Kaç  öğrencinin  kendi  çalışma  odası

var?, Kaç öğrencinin anne babası ayrı?,  Kaç kişi kirada oturuyor?  Kardeş sayısı

nedir?, Aile aylık geliri nedir? vb. soruların doğrudan kaynaktan alınan yanıtları
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ve benzer pek çok verinin istenilen analizden geçirilmesi ile, sadece sınıf bazında

değil, okul, ilçe, il ve ülke bazında değerlendirmeler yapılabilecektir.  Bu sayede,

eğitim  sisteminin  işleyişi  veya  aksayan  yönleri  ile  ilgili  bir  makro  bakış  açısı

kazanılmış olacaktır.
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5.    SONUÇ VE ÖNERİLER

Sistem,  mevcut  hali  ile  kullanıcıların  dilekçelerini  pratik  olarak

hazırlamalarına olanak sunmaktadır. Kullanıcıların girdikleri bilgilere göre  ilgili

yerler  veri  tabanından  alınarak  form üzerine  yerleştirilmekte,  kullanıcı  sadece

ilgili  konuyu yazmaktadır.  Böylece  olası  yazım hatalarının  önüne  geçilmiş  ve

zaman tasarrufu sağlanmıştır.

Veri  tabanına  konuları  girilen  derslerin,  yıllık  planları  pratik  bir  şekilde

hazırlanabilmektedir.  Hazırlanan  yıllık  planların,  gelecek  yıllara  uyarlanması,

sistem tarafından yapılmakta ve önemli bir iş gücü tasarrufu sağlanmaktadır. 

Sisteme, eğitim seviyesi gözetilerek ve hiyerarşik olarak yüklenen doküman

örnekleri,  tüm  kullanıcıların  erişimine  açıktır.  Kullanıcı,  hiyerarşik  yapı

sayesinde, aradığı dokümanı kolaylıkla bulup kullanabilmektedir. 

Kullanıcılar, meslektaşları tarafından sisteme kaydedilen sınav örneklerine

hiyerarşik yapıda kolaylıkla ulaşmaktadır.  Sınavı sisteme ekleyen kişi, eklenme

tarihi, açıklaması bilgileri de dosya yanında bilgi olarak yer almaktadır. Ayrıca

öğretmenlerin,  sisteme  kendi  sınavlarını  yükleyerek,  kişisel  sınav  havuzlarını

oluşturma imkanı da mevcuttur.

Oluşturulan  koordinatörlük  modülü  sayesinde,  öğretmenler

sorumluluğundaki  öğrencileri  ve  işletmeleri  sisteme  tanımlayabilmektedir.

Sisteme  girilen  her  bilgi,  bir  işletme  bilgi  havuzuna  dönüşmekte  ve  gelecek

dönemlerde aynı bilgilerin tekrar girilmesi önlenmektedir. Hazırlanması gereken

formlar sistemde oluşturulmuş ve elektronik ortamda doldurulabilmektedir.
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Mevcut  modüllerin  yanında  aşağıda  listelenen  modüllerin  oluşturulması

öngörülmektedir;

 Mesleki  ortaöğretimde,  öğrencilerin  belli  dönemlerde,  3308  sayılı

kanun  kapsamında  İşletmelerde  Beceri  Eğitimine  gitmeleri

gerekmektedir.  Öğrenciler,  staj  görecekleri  işletmeleri  kendileri

bulabildikleri gibi okul da bu işlemde aracılık yapabilmektedir. Bazı

işletmeler, stajyer arayışlarını okulları arayıp talepte bulunarak dile

getirmektedir.  Bu  ihtiyaca  yönelik  hazırlanacak  bir  modül  veya

mobil  uygulama ile  işletmeler  ve  staj  yeri  arayan öğrenciler  aynı

platformda buluşturulabilirler.   Oluşturulan profillerde,  belirtilecek

kriterlere göre, işletme ile öğrenci eşleşmesi daha hızlı ve sağlıklı bir

şekilde yapılabilecektir.

 Her öğrenci, her eğitim öğretim döneminde en az bir dersten proje

ödevi almaktadır.  Bu proje  çalışmaları,  belli  bir  takvim dahilinde,

çizelge  üzerinden  periyodik  olarak  kontrol  edilmektedir.  Bu

çizelgenin  modül  halinde  eklenmesi  ile  süreç  dijital  ortamdan

yönetilebilecektir.

 Her  eğitim  öğretim  yılı  başında,  öğretmeler  kurul  toplantısında

öğrenciler ile çalışma yapılacak sosyal kulüpler belirlenmektedir. Bu

kulüplere ait birer dosya ve içerisinde ilgili kulübün tüzüğü, öğrenci

listesi,  çalışma  planı  ve  yapılacak  çalışmalara  ait  formlar

bulunmaktadır.  Eklenecek  kulüpler  modülü  ile  bu  evraklar  ve

formlar sistem üzerinden yönetilebilecek duruma gelecektir.  Bu da

çalışmalarda  bir  ortak  payda,  standartlaşma ve  evrak  hazırlamada

zamandan  tasarrufa  neden  olacaktır.  Öğrencilerle  gerçekleştirilen

faaliyetlerde,  okula  ilgili  faaliyetin  tarih,  saat,  içerik  ve  öğrenci

listesini  içeren  bir  dilekçe  sunmak  gerekmektedir.  Bu  modül

sayesinde,  bu  dilekçe  de  sistem  üzeriden  hızlı  bir  şekilde

hazırlanabilecektir.
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 Öğretmenler,  sisteme  mobil  cihazlar  ile  dahil  olduklarında,  ders

programına  göre  bulundukları  derste  işlemeleri  gereken  konu,

gideceği  sınıf  bilgisi  vb.  bilgiler,  bildirim  şeklinde  cihazlarına

gönderilebilecek,  öğretmenler  konuları  arama,  dosya  taşıma

zahmetinden kurtarılacaktır. 

Sistem, bir web uygulaması şeklinde çalıştığı için, geliştirilmeye ve mevcut

yapılara entegrasyona son derece açık bir yapıdadır. Mevcut veri tabanı üzerinden

ihtiyaca  göre  yapılacak  sorgular,  ilgili  arayüz  üzerinde  gösterilerek,  ihtiyaca

yönelik  çözümler  üretilebilecektir.  MEB  ile  ortak  çalışma  imkanı  olur  ise,

öğretmenlerin  hiç  bir  veri  girmesi  gerekmeden,  tüm  veriler  mevcut  veri

tabanından alınarak, tüm modüllere uygulanabilecektir.

Akıllı  telefon  ve  tablet  gibi  cihazlar,  geliştirilen  uygulamalar  yardımıyla

hayatımızı kolaylaştırmakta ve vazgeçilmez bir parçası haline gelmektedir. Sistem

bir internet sayfası olarak bu cihazlar üzerinden kolaylıkla ulaşılabilir durumdadır.

Amaca  uygun  olarak  yazılacak  mobil  uygulamalar  ve  eklenmesi  öngörülen

modüllerin de eklenmesi ile çok daha kullanışlı hale gelecektir. Tüm aşamaları ile

hayata  geçtiğinde,  eğitim  öğretim  süreçlerinde,  evrak  hazırlama  konusunda

harcanan  zaman  ve  maddi  kaynaklar  azalacak,  değerli  kaynaklar  daha  faydalı

alanlara aktarılabilecektir.
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Ek 1 – Diğer Formlar 

TEKNİK MÜDÜRYARDIMCISI FORMLARI
FORM NO FORM ADI

1 TEKLİF FORMU
2 ONAY BELGESİ
3 MUAYENE VE KABUL KOMİSYONU TUTANAĞI
4 PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA TUTANAĞI
5 İHTİYAÇ BİLDİRİM FORMU

ALAN ŞEFİ FORMLARI
FORM NO FORM ADI

1 ALAN ÖĞRETMENLERİ LİSTESİ
2 İŞLETME LİSTESİ
3 ALAN ÖĞRENCİ LİSTESİ
4 İŞLETME ÖĞRETMEN DAĞILIM LİSTESİ

REHBERLİK SERVİSİ FORMLARI
FORM NO FORM ADI

1 ÖĞRENCİ GÖRÜŞME FORMU
2 VELİ GÖRÜŞME FORMU

3
ÖĞRENCİ OLUMSUZ DAVRANIŞ 
TEKRARLAMAMA SÖZLEŞMESİ

4 ÖĞRENCİ TANIMA FORMU
5 OKUL – VELİ SÖZLEŞMESİ
6 KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİ LİSTESİ
7 EĞİTSEL DEĞERLENDİRME İSTEĞİ FORMU
8 AİLE GÖRÜŞME FORMU
9 YABANCI DİL DERSİ MUAFİYET DİLEKÇESİ
10 BAŞARISIZLIK NEDENLERİ ANKETİ
11 BİREYSEL GELİŞİM RAPORU
12 REHBERLİK ÇALIŞMA RAPORU

13
DERS ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARI VE 
VERİMLİLİĞİ DEĞERLENDİRME ANKETİ



Ek 2 – Veri Tabanı Tabloları



Ek 3 –  Kayıt Ol



Ek 4 - Bilgilerim Modülü



Ek 5 –  İşletme Seçme Veya Tanımlama



Ek 6 – Öğrenci Tanımlama



Ek 7 – Öğrenci Aylık Devam-Devamsızlık Çizelgesi

Ek 8 - Aylık Rehberlik Rapor Formu





Ek 9 – Kaydedilen Koordinatörlük Formları



Ek 10 – Öneri ve Şikayetler Modülü



Ek 11 –  Okul Oluştur



Ek 12 – Yeni Alan Oluştur



Ek 13 – Yeni Dal Oluşturma



Ek 14 – Yeni Ders Oluşturma



Ek 15 – Yeni Modül Ekleme



Ek 16 – Yeni Konu Ekleme



Ek 17 – Yeni Alt Konu Ekleme



Ek 18 – Yeni Dip Konu Ekleme



Ek 19 – Öneri ve Şikayet İzleme Yönetim Modülü



Ek 20 – Log Listesi Modülü
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