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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

       Günümüzde ödev yapmanın akademik performansa olan etkisi halen tartışılmaktadır. Fin-

landiya gibi eğitimde öncü olan bir ülkede, ödev verilmez ve sınav yapılmazken, yapılan son 

araştırmalarda, eğitimde Dünya lideri olan Çin’in en fazla ödev veren ve sınav yapan ülke ol-

duğu bilinmektedir. 

        Türkiye ise OECD verilerinde ortalamanın altında kalmış ancak ödev sistemi ile eğitim 

öğretimi sürdüren bir anlayışla eğitimi devam ettirmektedir. 

        Ödev sisteminin ne kadar verimli olup olmadığı alanında uzman kişiler tarafından sürekli 

tartışılırken bir yandan da 21.yy içerisinde Yapay Zekâ üzerinde çalışmalar yapılmakta ve öğ-

rencileri bu yazılım ve teknolojik atağa hazırlamak istenmektedir. 

        Proje, Yapay Zeka’nın yapay sinir ağı modeli ile çalışarak Matlab programı üzerinden, 

okul sisteminden toplanan 87 adet verinin 4,5,6 ve 7. Sınıf akademik not ortalamaları, günlük 

ödeve ayırdıkları zaman ve ödev yapma performanslarını incelemiş, yanı sıra öğrenimin kalıcı 

olmasının en etkili yolu olan ödev ve tekrar yapmaktır hipotezinden yola çıkarak MIT APP 

Inventör ile Mobil Ödev programı yapmıştır. 

        Yapay Sinir Ağı ile incelenen ve Mobil Ödev programı ile öğrenimin artmasını destekle-

meyi amaçlayan proje, alanında yenilikçi bir bakış açısıyla sadece öğrenciler için olan, kullanıcı 

dostu bir mobil uygulama olma özelliği taşımaktadır. 

         YSA ile hazırlanmış olan veri bilgilerimiz projenin çözüm ve yöntem kısımlarında detaylı 

bir şekilde açıklanacak olup MIT APP İnventör ile oluşturulan Mobil uygulamamızın resmi 

Ekran Görüntüsü 1. de paylaşılmıştır. MIT APP Inventör tamamen ücretsiz olan, öğrenme isteği 

ve merak duygusu ile güdülenmiş olan her öğrenci için kullanımı kolay, sürükle bırak kod ya-

pısı ile çalışan, mobil uygulama geliştirme platformudur. 

 
 

Ekran Görüntüsü 1. Giriş Ekranı 

2. Problem/Sorun: 

        21.yy içerisinde de geçmiş yıllarda olduğu gibi öğrencilerin ödev yapma performansının 

akademik başarıya olan etkileri halen tartışılmaktadır. Yapılan bazı araştırmalarda ödevin aka-

demik performansa etkisinin olmadığı söylenirken, bunun karşıt yönünde söylemlerde bulun-

maktadır. Özellikle eğitim sistemi ve modelinin çok beğenildiği, eğitim kalitesi olarak da 

OECD(Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) tarafından üst sıralarda yer alan Finlandiya da 
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günde sadece dört saat ders verildiği, ödev ve sınav olmadığı bilinmektedir(“Finlan-

diya…,”2017). 2018 PISA eğitim raporlarına göre ise Çin, Singapur, Makao, Hong Kong, Es-

tonya, Kanada ve Finlandiya ülkeleri, eğitimde lider ülkeler olarak belirtilmiştir. Açıklanmış 

olan aynı raporda Türkiye’nin 79 ülke arasından, eğitimde 40. sırada olduğu görülmektedir(Ça-

kır, 2019). 

       Finlandiya eğitim sisteminde ödev verilmezken ve sınav yapılmazken, eğitim lideri olan 

Çin’ de haftalık ödev süresi 13.8 olarak açıklanmış ve en fazla ödev verilen ülke olmuştur. 

Rusya, İtalya, İspanya ülkeleri ise sırasıyla en fazla ödev veren diğer ülkeler arasındadır. Tür-

kiye ise OECD ortalamasının altında kalmıştır. Bu da OECD’ye göre ülkemizde daha az ödev 

verildiğini göstermektedir(Karaboğa, 2016). 

         Ödev alışkanlığına ya da ödev performansına ailelerin ve öğrencilerin nasıl yaklaştıkları 

da akademik performans açısından önem taşımaktadır. Yapılan araştırmalarda, öğrenilen bilgi-

lerin bir günlük süre içerisinde tekrar edilmediğinde %90’ı kadarının unutulduğu söylenmekte-

dir(Kalkan, 2018). Öğrenmenin pekiştirilmesi ve akılda kalıcılığı arttırmak için konuların tek-

rarını yapmak ve ev ödevlerini tamamlamak önemli bir etkendir. Ödev ve konu tekrarı ile öğ-

renimi pekiştirmenin akademik performansa ne kadar katkı sağladığı ise sadece yazılılar ya da 

deneme sınavları ile değil teknoloji ve yapay zekânın konuşulduğu bu dönemde, dijital tekno-

lojiler ve yapay zekâ ile de ölçülmeli ve desteklenmelidir. 

         Android ve IOS destekli, öğretmenlerin kullanımı için yapılmış birçok ödev takip sistemi 

bulunmaktadır. Bunlara örnek olarak, ”Ödev Takip Sistemi” adında, öğrencilerin ev ödevlerini, 

proje ödevlerini ve sınıf içi davranışlarını gösterin bir mobil uygulama bulunmaktadır(“Ödev 

Takip Sistemi”, t.y). Karbonnet şirketi tarafından yapılan ve bulut üzerinde çalışan program ile 

de öğrencinin okula devam durumu, ödev takip performansı, sınav notları, etüt girişleri gibi 

birçok seçenek ile profesyonel bir şekilde okullara destek sağlayan gelişmiş bir yazılım da mev-

cuttur (“Karbonnet”, t.y). Ancak öğrenciler tarafından yapılan ve kullanımı kolay olan, özel-

likle haftalık şekilde ödev listelerinin de görülebileceği MIT APP Inventör ile yapılmış bir pro-

jeyle karşılaşılmamıştır. 

 

3. Çözüm  

      Son dönemlerde karşımıza çıkan teknolojik ataklar ile Yapay Zeka uygulamalarının da art-

tığı göz önüne alınarak, proje de ödev yapma performansının akademik başarıya olan etkisi 

YSA(yapay sinir ağı) ile incelenecek ve MIT APP Mobil Uygulama ile öğrencilerin ödev takibi 

yapabilecekleri bir yazılım ile ödev performansları desteklenecektir.  

      YSA için insan beynini taklit edebilen, genelleme yapabilen, verilerden yeni veriler 

üretebilen bilgisayar yazılımları açıklaması yapılmaktadır (Öztürk ve Şahin, 2018:27). Pro-

jemizde hazırlamış olduğumuz verileri YSA ile geliştirmek için Matlab programı kullanılarak, 

gerekli grafik çıktıları üzerinden almış olduğumuz veriler paylaşılacaktır. Bu veriler üzerinden 

de büyük verinin önemi ayrıca gösterilecektir. 

      Projenin amacı, toplamış olduğumuz verileri YSA ile inceleyerek farklı bir bakış açısıyla 

ödev yapma performansının akademik başarıya olan etkileri gösterilerek, öğrencilerin ödev 

takibini MIT APP mobil uygulama ile kolaylaştırmak ve bununla birlikte akademik perfor-

mansa katkı sağlamaktır.  MIT APP Inventör ile ödev hatırlatma prensibinin nasıl çalıştığını 

gösteren Algoritma için Akış diagramı Şekil 1. de paylaşılmıştır. 
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Akış Diagramı: 

 

 
       

Şekil 1. Akış Diagramı 

Veriler: 

 

 
 

Ekran Görüntüsü 2. Excel de veri oluşumu 

 

     Ekran Görüntüsü 2. de gösterildiği üzere, şu an öğrenim görmekte olan 7.sınıfdaki 87 

öğrenciye ait 4.Sınıf, 5.sınıf ve 6.sınıf ağırlıklı not ortalamaları ile 7.sınıfın ilk dönem ağırlıklı 

not ortalamaları, ysa için veri oluşturmuştur. Bununla birlikte öğrencilere günlük çalışılan ödev 

saati sorulmuş ve ilgili tabloya eklenmiştir. Son olarak da okul yazılım sistemi içerisindeki ver-

ilerden ödev yapma performans yüzdeleri de veri oluşturan tabloya dahil edilmiştir.  

     Ancak Matlab da veriler .txt uzantılı bir dosya üzerinden okunabilmektedir. Bu sebep ile 

veriler .txt uzantısına çevrilmiştir.Yeşil alan ile işaretlenmiş olan kısımda ise 3 satır ile yazılmış 

olan kodlar, YSA için hangi verilerin giriş ve çıkış verileri olduğunu gösterdiğimiz yerdir. Bu 

aşamadan sonar sadece ‘nnstart’ kodu ile YSA başlatılmıştır. 

 

 

data=load('veriler.txt'); 

input=data(:,1:4); 

output=data(:,5:6); 

 

 

    YSA modelinin traning, validation ve testing aşamalarından sonra karşımıza Ekran 

Görüntüsü 3 deki grafikler gelmektedir. 
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Ekran Görüntüsü 3.  YSA ile Training, Validation, Test ve Genel Grafikler 

 

Ekran Görüntüsü 11 de gösterildiği üzere, traning ve test grafikleri için datalar yeteri kadar 

uyumlu görünmemektedir. Ancak doğrusal düzeyde, verilerin birbirinden çok da uzak olma-

dıkları, aynı noktalarda kümelenme olduğu söylenebilir. Bu durumun ortaya çıkmasının sebebi, 

YSA için analiz edilen veri sayısının yetersiz olması ya da verilerdeki korelasyona çok uyma-

yan örneklerin olduğunu göstermiştir. Buna rağmen düşük ya da yüksek alanlarda bir 

kümelenme mevcuttur. Bu durum all grafiğinde ve traning grafiğinde de karşımıza çıkmıştır. 

 

Düşük değerlerde kümelenmiş noktaların akademik performans açısından daha düşük not 

performansında oldukları, yüksek değerlerde kümelenmiş noktaların ise akademik performans 

açısından daha yüksek not aldıkları da kümelenme durumlarından grafiklerde gösterilmiştir. 

 
Sorun Çözüm Eğitimdeki Katkısı 

Ödev Yapmak başarıyı etkiler mi? YSA modeli ile inceleme Yapay zekâ ve modelleri ile başarı ölçümle-

nebilir. 

Günlük tekrar için ayrılan zaman önemli 

mi? 

YSA modeli ile inceleme Her öğrenci için değişkendir. Bkn: Ekran 

Görüntüsü 3 

Eğitim ile teknoloji desteklenebilir mi? YSA modeli ve MIT APP Mobil ödev uy-

gulaması 

Pandemi süreci bunun ispatıdır, her koşulda 

eğitim ve ölçme devam etmelidir. 

Öğrencinin ödev yapma alışkanlığı destek-

lenebilir mi? 

MIT APP ile Mobil ödev uygulaması Ödev unutma sorunu, bu uygulama ile aşıl-

mıştır. 

 

4. Yöntem 

       Projenin yapımı üç aşamadan oluşmaktadır. Bunlardan birincisi YSA için gerekli verilerin 

toplanması, ikinci Matlab programı üzerinden YSA ile çalışmak, üçüncüsü ise MIT APP In-

ventör ile ödev takip sistemi için akış diagramanın oluşturulmasıdır. 
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      Verileri Toplamak:  

     Okulumuzda şu an öğrenim gören 7. Sınıf öğrencilerinin, e-okul sistemi üzerinden 4,5,6. 

Sınıf ağırlıklı not ortalamaları alınmıştır. Bununla birlikte sonuca daha doğru yaklaşmak için 

7.Sınıf 1. Dönem ağırlıklı not ortalamaları da veriye eklenmiştir. Bu veriler, YSA için girdi(in-

put) verilerimiz olacaktır. 

 

      7.Sınıfda öğrenim gören toplam 87 öğrenciye, günde kaç saat ders çalıştıkları sorulmuş, 

ayrıca okulumuzun ödev yapma performansı, devamsızlık durumu gibi bilgilerini gösteren ilgili 

yazılım sisteminden de bu öğrencilerin 7.sınıf 1. Dönem ödev yapma performans notları top-

lanmıştır. Bu veriler de bizim YSA için çıktı(output) verilerimiz olacaktır. 

      Bu veriler toplanırken ve yapay sinir ağı için çalışma yapılırken okul öğrencilerimizin kim-

lik bilgileri veri tablomuza yansıtılmamıştır. Anonim bir şekilde çalışılmıştır. 

      Matlab R2018B:  

     Kullanımı diğer yazılım dillerine göre daha basit olan, yazılım dilleri arasında 4. nesil dil 

olarak geçen, içerisinde pratik çözümler bulunduran ve açık kod kaynaklı olan bir programlama 

dilidir(Özel, 2018). 

      Proje de bu dili tercih etmemizin sebebi, YSA ile çalışmak istendiğinde tek satır kod ile 

yapay sinir ağını başlatabilmesi, nöron sayısını, test sayısını ve ilgili bilgileri kolaylıkla 

göstermesi, hızlı erişim sihirbazları ile sonuca ulaşımı da basitleştirmesidir. 

     MIT APP Inventör: 

     Ücretsiz erişim sağlaması, mobil oyun, mobil uygulama geliştirmeye olanak sağlayan MIT 

APP İnventör, ilk olarak Google şirketi tarafından geliştirilmiş sonrasında (MIT) Massachusetts 

Institute of Technology tarafından desteklenmiştir(Özel, 2018) . 

      Projede MIT APP İnventör 2 kullanılarak, ödev takip sisteminin mobil uygulaması 

yapılacaktır. MIT, sadece Android tabanlı cep telefonlarına destek vermektedir. Bu sebep ile 

proje, IOS işletim sistemi üzerinde çalışmayacaktır. 

      Mobil Ödev Uygulamasında, kullanıcıyı ya da öğrenciyi karşılayan görüntü Ekran 

Görüntüsü 1. de gösterilmiştir. Bu görüntüye ait sürükle bırak yapısıyla çalışan ilgili kod 

blokları sarı renk ile işaretlenmiştir. 

 

 

                                                                              
 

Ekran Görüntüsü. 4(a)                       Ekran Görüntüsü. 4(b)                  Ekran Görüntüsü. 4(c) 

 

        Ekran Görüntüsü 4(a), (b) ve (c) de tasarlamış olduğumuz Mobil ödev uygulamasının 

Ekran Görüntüleri paylaşılmıştır. 
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5. Yenilikçi(İnovatif) Yönü 

      Bu zamana kadar ödev yapma performansı ya da günlük öğrencinin ödev için ayırdığı za-

manın akademik performansa olan etkilerini YSA modeli ile inceleyen her hangi bir çalışma 

ile karşılaşılmamıştır. Yine araştırmalarda öğrencilerin ödevlerini unuttuğu için yap-

madığı/yapamadığı görülmüş bu sebep ile de mobil ödev uygulaması ile çözüm üretilmiştir. Bu 

sebepler projenin yenilikçi yönlerini açıkca ortaya koymaktadır. Taşımış olduğu bu inovatif 

yönler ile patent sürecine girmiş bir projedir. 

6. Uygulanabilirlik  

      Proje, eğitim öğretim hayatını devam ettiren ilkokul dan üniversite öğrenciler dahil hepsi 

için uygulanabilir. Bu aşamada önemli olan YSA modelinde verinin büyüklüğü ve 

doğruluğudur. Ne kadar çok very bulunur ve doğru veriye ulaşır ise sonuçlar ve modelin 

çalışması o kadar doğru olacaktır.  E-Okul sistemi üzerinden öğrencilerin tüm verileri alınarak 

Türkiye genelinde aynı çalışmalar da yürütülebilir. Dolayısıyla ülkemiz içinde verimli bir 

çalışma içinde uygulamalar yapılmış ve ihtiyaçlar belirlenerek ona göre yeni mobil uygulama-

larda yapılabilir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

       Projemiz tamamen yazılım ve yazılım araçları ile geliştirildiği ve ücretsiz platformlar 

üzerinde çalışıldığı için her hangi bir maliyeti içermemektedir.  Proje zaman çizelgesi ise 

aşağıdadır. 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

       Projedeki hedef kitlesi öğrenci ve öğrenci takibinin akademik açıdan etkin ve doğru analiz 

edilebilmesi için öğretmenlerdir. Ayrıca proje kullanılan okul kademelerine göre very 

aralığında arttırma ve yeni veriler ile yeniden analiz edilmeye açıktır. Bu sebep ile üniversite 

için de benzer uygulama geliştirilebilir. Akademik performansın iş hayatına etkilerinin olup 

olmadığı da farklı bir çalışma olarak sunulabilir. 

 

9. Riskler 

AYLAR 

İşin Tanımı Mayıs 

2019 

2019 

Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat 

2020 
Literatür Tara-
ması 

    X X X X X  

Arazi 
Çalışması 

    X X X X X X 

Verilerin Top-

lanması ve An-
alizi 

    X X X X X  

Proje Raporu 
Yazımı 

      X X X X 
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         Proje malzeme kullanımı olmadan ücretsiz platform üzerinde yapılmasından dolayı, her 

hangi bir maliyet içermemektedir. Bu konuda öngörülen tek risk ücretsiz bir platform olan MIT 

APP Inventör uygulamasının ileriki zamanlarda ücretli hale gelmesi olabilir. Bu gerçekleştiği 

taktirde benzer uygulama Scratch platformunda yada UNITY 2D ile daha görsel bir şekilde 

gerçekleştirilebilir. Yapay Zeka’nın YSA modeli ile incelenen verilerimiz MATLAB üzerinden 

yapılmıştır ve bu program lisanslıdır. Okul tarafından bu aşamada destek gördüğümüz için yine 

bir problem yaşanmamıştır ancak lisans almak yerine Google Colab üzerinden python ile de 

YSA modeli çalışması yapılabilir. Orta Okul öğrencisi olmamız sebebiyle MATLAB’ın bir kaç 

satır kod ile YSA modelini çalıştırmış olması, bizim tercih sebebimiz olmuştur. Ayrıca bu proje 

sadece ağırlıklı not ortalaması üzerinden değil, ders bazında öğrencilerin almış olduğu notlar 

ile de inceleme yaparak, branş üzerinde başarıları da gösterebilir. 

10.  Proje Ekibi 

Takım Lideri: Efe BAHÇIVAN 

Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul  Projeyle veya problemle 

ilgili tecrübesi 

Efe BAHÇİVAN MATLAB ile YSA Modeli ve 

MIT APP tasarım, kodlama 

Özel Sanko Orta Okulu- 7B Tüm süreçlere hakimdir. 

Emre LİMON MIT APP Inventör ile kodlama, 

tasarım 

Özel Sanko Orta Okulu-7B Yazalım ve tasarıma hakimdir. 

Talha ÖZKAYA MIT APP Tasarım Özel Sanko Orta Okulu-7B Yazılım ve tasarıma hakimdir. 

Safiye Pınar YAYLA Danışman Özel Sanko İlkokulu Fen Bilgisi Öğretmeni-Koçluk 

yapmıştır. 
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