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1. Proje Özeti (Proje Tanımı): 

YKS Planlama Rehberim üniversite sınavına hazırlanan öğrencileri planlama, uygulama 
ve analizlerle sonuca götüren bir mobil uygulamadır. Eğitim Teknolojilerine öğrenci gözün-
den çözümler sunularak öğrencilerin sınava hazırlık sürecinde daha verimli ve etkili bir 
çalışma yapabilmesi amaçlanmıştır. Planlarını doğru teknikle hazırlayan ve uygulayan öğrenci 
sürdürülebilir bir alışkanlık kazanmış olur. Konu takibi ve sınava kalan süre sayacı bölümüyle 
süreci takip eder. Alanına göre (MF, TM, TS, Dil) özelleştirdiğimiz konu takibi bölümünü 
kullanarak ilerlemesini görür, çalıştığı konularla ilgili notlar alır. “Hangi konudan kaç soru 
çıkmış?” bölümünü kullanarak çıkmış soru istatistikleriyle ilgili bilgi edinir. Planlama bölümü 
“kullanılabilir zamanın tamamını değerlendirme” düşüncesi üzerine kurulmuştur. Temelde 
düzen ve disiplin kazandıran çalışma programı hazırlanırken kullanıcıdan belirli bir saat 
aralığı istenmez, çalışmanın süresi girilir. Çalışma blokları art arda sıralanır. Boş vaktin bu 
sistemde bir karşılığı yoktur; planlanmış teneffüsler, etkinlikler vardır. Odaklanabilmek için 
çalışılacak dersin ve konunun belirlenmiş olması gerekir. Sınava hazırlanan öğrencilerin ise 
sorumlu olduğu 10 kadar ders ve 200’den fazla konu bulunuyor. Çalışma blokları eklenirken 
kullanıcıya sunulan akıllı ders-konu önerileri bu karmaşanın etkisini azaltır. Blokların 
birleşerek bir akış oluşturmasıyla birlikte uygulanabilir yetkin bir plan hazırlanmış olur (Şekil 
10). Analiz bölümünde ise yapılan çalışmalar, deneme sınavları ve konu takibi sonucunda 
elde edilen veriler analiz edilir, bağdaştırılarak kullanıcıya sunulur. 

Öğrencilerin çoğu sınav sürecinde konu takibi, planlama ve analiz yapılması gerektiğini 
bilmekte ama bu önemli noktaları atlamaktadır. Tüm bunları kâğıt üzerine yapmak 
zahmetlidir. Uzun sürer,  düzenlemesi zordur ve taşınabilir değildir. Uygulama bunların 
yapılışı konusunda kullanıcıya yol gösterir. Bu uygulama ile oldukça etkili olan bu dav-
ranışların öğrenciye kazandırılması ve klasik yöntemin getirdiği zorlukların ortadan kaldırıl-
ması hedeflenmektedir. 

2. Problem/Sorun: 
Proje fikri yazın benim sınava hazırlanmaya başlamam ile ortaya çıktı. Haftalara göre 

çalışılacak konuları içeren aylık planlarımı kâğıt üzerinde hazırlıyordum. Zaman yönetimi de 
içeren günlük planımı ise bu şekilde hazırlamak uzun sürüyordu ve olağandışı durumlarda 
planda değişiklikler yapmak çok zordu. Sürecin devamında planlamaya ek birçok analizi de 
düzenli olarak yapmak gerekiyordu. Bu yöntemler herkesçe bilinmekte ama genel sorun bu 
yöntemleri uygulama konusunda ortaya çıkmaktadır. Bunları sürekli hale getiren kişiler ise 
yapılan analiz ve planları saklama ve taşıma konusunda sorun yaşıyor. Varolan çözümlerin en 
büyük eksiği hepsi bir arada bir sistem sunamamasıdır. Çoğunlukla çözülen soru sayısı tabanlı 
olan uygulamaların az bir kısmı ise zaman odaklı bir istatistik bölümü sunuyor. Bu projede 
zaman temelli istatistik sistemimize isteğe bağlı olarak çözülen soru sayısı beslemesi de 
yapılabilmektedir. Grafikler okunurken denemelerin yayınevleri gibi filtreler de sunularak en 
tutarlı çıkarımların yapılması amaçlanmaktadır. Analiz anlamında projeyi diğer çalışmalardan 
ayıran temel fayda sistemden basite indirgenmiş öz sonuçlar alınabilmesidir. 
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3. Çözüm  
YKS Planlama Rehberim, bu yöntemlerin uygulanması konusunda kullanıcıya akıllı 

bir zemin sunar. Kullanıcıya sadece gerekli bilgileri sağlamak kalır. Deneme takibi bö-
lümünde tam denemelerin yanında bölüm denemeleri de eklenebilmektedir. Üstelik de-
nemeler eklenirken derslere ayırılan süre miktarı ve konuya göre net sayısı girme imkânı 
sunuluyor. Planlama bölümünde konuya göre kaydedilen çalışma süresi, konunun dene-
melerdeki net grafiği ile birlikte izlenebiliyor. Böylece kullanıcı daha bilinçli bir strateji 
izleme fırsatına sahip oluyor. Planlama bölümünde ekleyeceğimiz akış özelliği ile uygu-
lama, plana göre kullanıcıyı takip eder. Bir okul zili gibi ders ve teneffüsleri bildirir. Ders 
sırasında cihazdaki dikkat dağıtacak unsurları engeller. Hedef sürelere ulaşma başarısını 
kaydederek kullanıcıyı düzenli çalışmaya teşvik eder. 

 
 Sorun  Çözüm  Eğitimdeki Katkısı 

Uzun vadeli zamanı algılama Gün Sayacı Hazırlık sürecinin geniş ölçekli 
takibi ve motivasyon 

Zorluk seviyesi farklı sınavların 
sonuçlarının kıyaslanması 

Yayınevine/ deneme serisine  göre 
analiz yapabilme 

Öğrenci ilerleyişini tutarlı ölçüt-
lerle takip eder 

Bölüm denemelerinin gelişim anali-
zinde kullanılmaması 

Ders bazlı grafiklerde bölüm de-
nemeleri de görüntülenir 

Temel amacı analiz olan deneme-
lerin tamamının veri setine katıla-
bilmesi 

Dinlenme gibi vakitlerin istenenden 
fazla tutulması 

Boşluk eklenemeyen planlama 
sistemi ve okul zili bildirimleri 

Öğrenci tüm zamanını planlayarak 
zamanı iyi değerlendirir 

Sınava hazırlanırken çalışılan konu-
ların takip zorluğu ve ilerlemenin 
görülememesi 

Çalışılan konuların işaretlenerek 
yüzdelik ilerleme ile veren Konu 
Takibi sayfası 

Geniş ölçekli süreç takibi olanağı 
ve motivasyon 

Tablo 1 
 
4. Yöntem 

Bu uygulamayı Dart programlama dili ile Flutter SDK kullanarak Andoid Studio’da 
geliştirdim. İki haftalık bir süreçte Sayaç, Konu Takibi ve Çalışma Programı bölümünün 
temel yapımını tamamladım. Daha sonra bir hafta da görselleştirmeler, logo ve lisanslama 
işlemlerine ayırdım. Sürecin son haftasında ise uygulamayı Google Play markette yayınlamak 
için gerekli aşamaları gerçekleştirdim ve ilk sürümü kullanıma sundum. Bir sonraki sınav 
dönemine kadar olan dönemde yapacağım güncellemeler ve yeni özelliklerle ilgili bir yol 
haritası oluşturdum. Okulun açılması ve sınav çalışmalarım nedeniyle geliştirme süreci 
kesintiye uğradı. Bu süreçte sadece sayaç ve konu listesi gibi değişken bölümler resmi 
açıklamalar doğrultusunda güncellendi. Analiz bölümünün yapımı hala sürüyor.  

Projenin web sitesi: https://planlamarehberim.web.app/ 
 
 

 

https://planlamarehberim.web.app/
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5. Yenilikçi(İnovatif) Yönü 
Projenin görsel ve teknik tasarımı özgün bir şekilde yapılmıştır. Tasarım konusunda ben-

zerlerinden daha modern bir tasarım sunarak kullanıcıya konfor sağlamaktadır (Şekil 10). 
Uygulama özellikleri kısmında konu takibi bölümü, güncel konu listesi ve çıkmış soru istatis-
tikleri bölümü ile diğerlerinden ayrılmaktadır. Planlama bölümü ise fikir ve çalışma meka-
nizmaları olarak tamamen özgün bir yapıdadır. Sınavlara hazırlık uygulamaları arasındaki bir 
diğer farkı ise geliştiricinin de sınava hazırlık sürecinde bir öğrenci olmasıdır. Bu sayede uy-
gulama kullanıcıların ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamakta ve aktif bir şekilde geliştirme 
sürecinde hayat bulmaktadır. Proje güncel yazılım teknolojileri ile inşa edilerek tüm platform-
larda kullanılabilir kılınmıştır. SOLID tasarım prensiplerine göre modüler ve yalın bir kod 
geliştirilmiştir. Bu sayede temel düşünceyi koruyarak iş yönetimi sistemine veya tüm ülkeler-
de kullanılabilir bir eğitim yardımcısına dönüştürülebilir çok yünlü bir altyapı ortaya çıkarıl-
mıştır. 

6. Uygulanabilirlik 
Uygulama yayınlandıktan sonra indirme sayısı hızla yükseldi. Mayıs verilerine göre 80 

binden fazla indirme sayısına sahip. Projenin 24 bin aktif kullanıcısı bulunuyor. Google Play 
markette 693 adet değerlendirmeye sahip olan uygulama 4,8 değerlendirme puanı ile markette 
en beğenilen uygulamalar arasında yer alıyor. Üstelik projemiz “yks” anahtar kelimesinde 
yaklaşık 6 aydır market liderliğini aralıksız korumaktadır. 

Uygulamanın marketteki  4. Ayında 1,200 kişinin katıldığı büyük bir anket düzenlendi. 
 
1- Kullanıcılarımız ağırlıklı olarak sayısal alanında yer alıyor. Ve %78,8’i uygulamayı 

severek kullanıyor (Şekil 1, Şekil 2). 

         
Şekil 1      Şekil 2 

2- Konu takibi bölümü çok beğeniliyor, bunun yanında Çalışma Programı bölümü de 
sıkça kullanılıyor. Konu Takibi bölümünde en çok özgün olan özellikler beğenilmiş 
(Şekil 3, Şekil 4). 

     
          Şekil 3      Şekil 4 
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3- Kullanıcıların yarısından fazlası Planlama bölümünü aktif olarak kullanıyor. Plan ha-
zırlama yöntemlerinin aynı seviyede kullanılması özelliklerin isteğe cevap verdiğini 
ve hepsinin de kullanılabildiğini gösteriyor (Şekil 5, Şekil 6). 

 
Şekil 5      Şekil 6 

 
4- Kullanıcıların %58’i uygulama sayesinde artık daha düzenli çalışıyor. Ve %64’ü artık 

deneme sınavlarında daha iyi sonuçlar alıyor (Şekil 7, Şekil 8). 

                  
Şekil 7      Şekil 8 
 

Katılımcıların bir kısmı uygulamayı birkaç haftadır kullanıyor (Şekil 9). Bu sebeple uygula-
manın düzenli çalışma ve deneme sınavları üzerindeki etkisiyle ilgili sorularda doğal sonucu 
tam olarak elde edemedik. Genel anlamda elle tutulur veriler sunduğu rahatlıkla söylenebilir.  
 

 
Şekil 9 
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Anket sonunda görüş ve öneriler için açık uçlu bir soru sorduk. Cevaplarını teker teker 

değerlendirdik. Genel olarak dönütler gösteriyor ki normal bir sınava hazırlık uygulamasına 
ek olarak sunduğumuz eşsiz özellikler kullanıcıyı oldukça memnun etmiş. İleriye dönük 
aldığımız istekler arasında ise şuan Alpha aşamasında, geliştirme altında olan özellikler 
mevcut. Buna dayanarak uygulama yeni güncellemelerle de beraber kullanıcıyı memnun et-
meye devam edeceğini söylemek mümkün. Eğitimde teknolojik araçlar gün geçtikçe daha 
önemli hale gelmektedir. Uzaktan eğitim döneminde kullanıcı kitlesi büyüme hızı  %56,6 
artarak beklenen değerin çok üzerinde bir artış göstermiştir.  
 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Proje tamamen ücretsiz kaynaklar kullanılarak geliştirilmiş açık kaynak bir yazılımdır. 
Pazarlama sürecinin başlarında reklamlar sosyal medyadan yapılmış olup sonrasında elde 
edilen gelirin belirli bir kısmı düzenli olarak reklamlara ayrılmıştır. 150₺ Google Play Store 
geliştirici hesabı için ödenmiş olup reklamlara yıllık 125₺ bütçe ayrılmaktadır. Bu gelirin 
sağlanması için uygulamanın odaklanma gerektiren bölümlerin dışına bir adet kapatılabilir 
banner reklam yerleştirilmiştir. Hazırladığımız proje geliştirme planına göre ilk yıl sayaç, 
konu takibi ve planlama bölümü eklenmiştir. Analiz bölümünün ise 2020 yazında  
tamamlanması planlanmaktadır. İkinci aşamada proje altyapısı kullanılarak YKS odaklı 
olmayan her eğitim sisteminde kullanılabilecek genel amaçlı bir uygulama yapımına başlana-
caktır. Bu şekilde dünya genelinde bir kullanıcı kitlesine ulaşmak ve eğitime daha iyi katkı 
sunmak hedeflenmektedir. 

 
8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projenin ana hedef kitlesi üniversiteye geçiş sınavına hazırlanmakta olan öğrencilerdir. 
Ayrıca bu sistem çeşitli uyarlamalarla diğer öğrenciler ve planlı bir çalışma izlemek isteyen 
herhangi bir kişi için de uygulamaya konulabilir. Projenin yapısı ben, arkadaşlarım ve öğret-
menlerimin planlı çalışma hakkındaki görüş, deneyim ve ihtiyaçlarından yola çıkılarak oluştu-
rulmuştur. Öğrencilerin sorunlarına getirilecek çözümler birinci elden hazırlanır ve doğal or-
tamında test edilir. Bu yöntemle kullanıcıya ulaşan araçlarımız yapılan anketler sonucu da 
kendini kanıtlamıştır. Özellikle benzerlerinden farklı olarak sunulan özellikler fazlaca 
beğenilmiştir. Yapılan anketler sonucu elde ettiğimiz veriler de kurmuş olduğumuz planlama 
sisteminin işlevselliğini kanıtlamaktadır. Ayrıca var olan özelliklerin genel öğrenci profiline 
uyarlandığı uluslararası bir sürüm üzerinde çalışıyoruz.  

 
9. Riskler 

Anketlerdeki açık uçlu sorulara verilen cevaplar ve market değerlendirmelerinin de 
yardımıyla karşılaşılma ihtimali en yüksek riskler tespit edilmiştir. Hazırlanan B planı alınan 
önlemler başlığı altında listelenmiştir  (Tablo 2).  
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Risk Risk 
Katsayısı 

 (1-10) 

Alınan Önlem 

Sayaç kullanmak istemeyen 
kullanıcı 

1 Sayaçların ayarlardan gizlenebilmesi 

Planlama araçlarının 
kullanım zorluğu 

2 
Kullanım örnekleri, video rehberler ve eposta destek 

hizmeti 

Konu takibinin ayrıntı 
düzeyinin kısıtlı olması 

2 
Konu listesine ek detaylı Meb müfredatının da bölüm 

içerisinde sunulması (uygulama içi web bağlantısı 
olarak) 

Konu takibinin güncel tu-
tulması 

3 
Müfredatların yıllık olarak incelenmesi ve öğretmen-

lerimize danışılması 

Kullanıcının yazılımsal 
çökmelerle karşılaşması 

4 
Temiz kod kurallarına uyuldu, hataları ve çökmeleri 

raporlayan bir sistem eklendi  

Plan hazırlama konusunda 
bilgisi olmayan kullanıcı  

6 
Düzenli olarak yayınlanan örnek “Şablonlar”, “Nasıl 

kullanılır?” bölümü ve konu listesi 

Sınav döneminde telefon 
kullanımı 

8 
Planlama bölümüyle ders çalışma başlandığında diğer 

uygulama etkinlikleri geçici olarak susturulur 

                Tablo 2 
 

10.  Proje Ekibi 

Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul Projeyle  
ilgili tecrübesi 

Halil İbrahim İLHAN Takım Lideri Nevşehir H. Avni İnce-
kara Fen Lisesi 

Yazılım Geliştiri-
ci, Medya ve Graf-

ik Tasarım 
                                                                            Tablo 3 
 

11. Kaynaklar  

Flutter https://flutter.dev/  
Dart packages https://pub.dev/  
ÖSYM https://osym.gov.tr/  
MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı http://mufredat.meb.gov.tr/  
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü http://odsgm.meb.gov.tr/ 
Flutter Eğitim Serisi https://github.com/kesali/flutter-egitim-serisi 

https://flutter.dev/
https://pub.dev/
https://osym.gov.tr/
http://mufredat.meb.gov.tr/
http://odsgm.meb.gov.tr/
https://github.com/kesali/flutter-egitim-serisi
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Şekil 10 


