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Proje Başlatma Belgesi 

Proje Adı: Smart School 

Proje Bütçe 

Özeti: 

249.513.430,00 ₺ 

Proje Başlangıç 

Tarihi: 

7.12.2015  Proje 

Bitiş 

Tarihi: 

Per 24.12.20  

Projenin Kısa Tanımı: 

Amaçlar: 

Açı Okullarında harcanan enerjinin bir kısmının yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak üretilmesi 

için okulun bulunduğu coğrafi konumun avantajlarından faydalanılması amaçlanmaktadır.(Rüzgâr 

ve Güneş Enerjisi) 

 

Açı Okullarında verilen klasik eğitim ve öğretim durumu ve materyal ve uygulama yetersizliği 

gözlenmiştir. Bu soruna çözüm olarak SmartLab isminde hemen hemen tüm branş öğretmenlerinin 

(Matematik, İngilizce, Türkçe, Müzik, Görsel Sanatlar, Sosyal Bilgiler, Fen ve Teknoloji, ICT) 

rahatlıkla kullanabileceği laboratuvarlar kurulması amaçlanmıştır.  

 

Açı Okullarında okulun tüm akademik ve idari işlerini tek bir platformda toplayan yazılım üretilmesi 

amaçlanmıştır.  Bu yazılımın tüm akademik kadro, öğrenci, öğretmen ve velileri içerisine alan bir 

yazılım olması beklenmektedir. Ayrıca SmartLab’da tüm dersler için kullanılabilecek simülasyon ve 

3D yazılımları aynı zamanda hologram uygulamaları ile öğrencilerin dersleri gerçek yaşamla 

ilişkilendirmesi, bu sayede hayatının içinde daha realist ve daha kalıcı öğrenmelerin sağlanması 

amaçlanmaktadır. 

Projenin Üst Seviye Gereksinimleri: 

Organizasyon ihtiyaçları; Açı Okulları yenilenebilir enerji kaynakları kullanımıyla enerji üretimi 

gerçekleştirmeyi aynı zamanda okulun tüm elektrik enerjisini ve sıcak su enerjisini bu yolla 

üretmeyi hedeflemektedir.  

 

Aynı zamanda eğitim öğretim etkinliklerinde kâğıt kullanımını en aza indirerek ders içeriklerini 

platform üzerinden internet ile sunma, ders notlarını platform yardımıyla oluşturabilme ve atık 

toplama üniteleriyle atık toplanmasına teşvik ederek öğrencilere çevre duyarlılığının 

kazandırılmasını hedeflemektedir.  

 

Kullanıcı ihtiyaçları; öğrenciler derslerin işleniş tarzından memnun olmamakla birlikte daha fazla 

etkileşim imkânının olduğu sınıf ortamlarında ders işlemek istemektedir. Bütün derslerin daha 

interaktif hale gelmesini talep etmektedirler.  
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Öğretmenler ise ders anlatımında kullandıkları materyallerin teknolojik ve öğrenci katılımını 

artıracak içeriklerle zenginleştirilmesini talep etmektedirler. Öğretmenlerde imkânların 

yetersizliğinden şikâyetçiler; ayrıca teknoloji var olsa dahi nasıl kullanacaklarını bilmediklerini 

bildirdiler.  

Öğrenciler ve öğretmenler şu an okul içerisinde kullanılan okul yönetim sisteminin(ACİS) okul 

içerisindeki tüm işlerini yerine getiremediğinden şikâyetçiler ve bu nedenle daha kapsamlı bir 

yazılım talep ediyorlar. Öğrenci velileri öğretmenden randevu almanın çok zor olduğundan ayrıca 

çocuklarının devamsızlığını, ödevlerini yapıp yapmadığını, katıldığı etütleri, ders programını, okulda 

gerçekleştirdiği etkinlikleri vs. her şeyi kontrol etmekte zorluk çekiyorlar. Bu nedenle artık tüm 

işlerin online ortama taşınması gerekliliğinden bahsettiler. 

 

Yasal ihtiyaçlar; akıllı laboratuvarların içerisinde yer alacağı bina inşaatı için gerekli birimlerden 

yapı izninin alınması. 

Enerji üretiminde kullanılacak panellerin yerleşimi ve kullanımı için gerekli izinlerin alınması. 

Organizasyonun ihtiyaçları; Açı Okulları; eğitim öğretim etkinliklerinde kâğıt kullanımının en aza 

indirildiği, kendi enerjisini kendisi üreten ve çevre bilincine sahip bireyler yetiştiren bir vizyona 

sahip olmayı talep etmektedir. Aynı zamanda okul bünyesindeki tüm personeli, öğrencileri ve 

velileri tek bir platformda birleştirmek istemektedir.  

 

Teknik ihtiyaçlar; 3D yazıcı ve tarayıcılar, etkileşimli masalar, laboratuvarların tavan, taban ve 

duvarlarını kaplamada kullanılacak dokunmatik hologram teknolojisini destekleyen LED ekranlar, 

holografik projektörler, bilgisayarlar ve ağ cihazları,  güneş ve rüzgar enerjisi için güneş 

kollektörleri, 1MW’lik rüzgar türbini, elektrik jeneratörü ve kontrol cihazı, altyapı çalışmaları 

dahilinde 1000BASE-LX standardında, 1000 Mbps veri akış hızına sahip, 1300nm Multimode 

50/125µm veya 62.5/125µm 1310nm Single Mode 9/125µm kablo tipinde ve sınırsız bant 

genişliğine sahip fiberoptik teknolojisinin kullanıldığı bir altyapı standardı oluşturulması teknik 

ihtiyaçlar olarak sıralanabilir. 

Proje İle Ortaya Çıkacak Ürün veya Servisin Kapsamı: 

SmartLab’lar: 

 

Smart Lab kurulum amacı okulumuzda verilen eğitime teknolojiyi entegre etmek ve tüm alanların bu 

teknolojiden faydalanmasını sağlamaktır.  Bu amaçla: 

● Kampüste bulunan binalardaki laboratuvarların yetersiz olması ve elverişsiz olması 

nedeniyle kampüsün yan tarafında bulunan boş alana okulun ek binası olacak şekilde yeni 

bir bina inşa edilmesi.  

● Bunun için gerekli izinlerin (inşaat izni, müdürler, okul sahibi vs.) alınması 

● İnternet ve diğer altyapı hizmetlerinin kurulması. Binanın giriş katına sunucunun taşınması. 

Diğer katlara dörder tane olmak üzere toplam on iki adet laboratuvar yapılması(Altyapı 

oluşturulurken laboratuvarın rüzgar enerjisinden elde edilen elektriği kullanacağı dikkate 

alınmalı.) 

● Tasarlanan akıllı laboratuvar aynı zamanda bir sınıf işlevi görecektir. İlk ve orta öğretim 

sınıflarındaki tüm öğrencilere sunulacak dersler bu laboratuvarlarda verilebilecektir. 

● Proje kapsamında bütün derslerinin kullanımına yönelik olarak tasarlanan akıllı laboratuvar 

içerisinde bir adet akıllı tahta, bir adet etkileşimli masa ve bu masaya gömülü halde 25 adet 

Macbook Pro bilgisayar olacaktır. 
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● Etkileşimli masa gerektiğinde otomatik olarak bu bilgisayarları gömülü alandan çıkaracaktır, 

böylece yer kaybı yaşanmayacaktır. Bilgisayarlarda sanal makineler kurulu olacak tek bir 

işletim sistemi yerine tüm işletim sistemleri desteklenecektir. 

● Laboratuvardaki tüm akıllı cihazlar uygun yazılım seçilerek ve ortam oluşturularak internet 

üzerinden birbirine bağlı halde çalışacaktır(Internet of Things). Cihazlar arası veri aktarımı, 

verilerin depolanması ve cihazların elektronik olarak uzaktan kontrolü sağlanacaktır. 

● Akıllı laboratuvar bir işletim sistemi yani bir yazılım tarafından yönetilecektir. Ders programı 

sistemde önceden kayıtlı olacak örneğin o ders saatinde işlenecek olan ders ve dersin 

konusu yazılım tarafından bilinecek ve laboratuvar bu bilgi doğrultusunda dönüşecektir. 

❏ Örnek 1: Fen ve teknoloji dersinde elektrostatik konusunda bir çalışma yapılacak ve sistem 

bu çalışmaya ait simülasyonu etkileşimli masaya aktaracak ve laboratuvarın duvarlarında 

yer alan dev LED ekranlara da ilgili görüntüleri yansıtarak ortama Fen laboratuvarı havası 

verecektir.  Bu şekilde öğrencilerin işledikleri konuyu direk içinde yaşayarak o konuyu 

anlamaları sağlanacaktır. 

❏ Örnek 2:  Yine fen ve teknoloji dersinde işleniyorsa ve işlenen konu eko sistem ise sınıf, 

orman eko sistemi ve çöl eko sistemine vs. dönüşecektir. 

❏ Örnek 3: Sosyal dersinde Atatürk’ün hayatı işleniyorsa Atatürk’ün birebir kendisinin derse 

katılımı hologramla sağlanabilir ve kendi hayatını anlatması istenebilir. 

❏ Örnek 4: Fen ve teknoloji dersinde hücrenin yapısı konusu işleniyorsa, bir hücre kesiti örneği 

hologram teknolojisiyle sınıf ortamına aktarabilir ve öğrenciler hücre yapısını daha büyük 

boyutta etkileşimli olarak inceleyebilecektir. Aynı zamanda artırılmış gerçeklik 

uygulamalarından da yararlanılacaktır. 

❏ Örnek 5 : Örneğin ICT dersinde donanım konusu işleniyorsa, gömülü alandan konuya bağlı 

olarak bilgisayar tüm donanım birimlerinin (giriş, çıkış birimleri) tek tek sökülmüş halde 

gelecektir. Öğrenci bunları rahatlıkla takıp çıkararak deneme yanılma yöntemiyle 

simülasyonlar yardımıyla bir bilgisayarın nasıl çalıştığını birebir yap-boz gibi yerleştirerek 

görebileceklerdir.  

 

Yeşil Okul: 

 

·          Okulumuzun bulunduğu konumu itibariyle rüzgâr ve güneş enerjisi üretebilmeye uygun olması bu 

nedenle daha az enerji tüketmesi ve tükettiği enerjiyi doğal yollarla elde edebilmesi 

amaçlanmaktadır. Enerji üretimi için rüzgar türbini ve güneş kollektörleri kullanılacaktır. 

● Yeşil okul kapsamında tüm öğrencilerin çevre bilinci kazanması 

● Öğrencilere tüketen birey yerine üreten birey olma bilincinin kazandırılması 

● Okulumuz ve SmartLab projemiz için gerekli olan tüm elektrik enerjisinin rüzgâr türbiniyle 

üretilen elektrik enerjisi ile giderilmesi 

● Okulumuzun tüm sıcak su ihtiyacının güneş panelleri ile giderilmesi 

● Plastik, cam, metal, kâğıt, pil vb. tüm atıkların tekrar kullanılabilir hale getirilmesi için atık 

toplama ünitelerinin okul içerisine yerleştirilmesi ve öğrencilere bu bilincin kazandırılması 
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Okul ve Öğretim Yönetim Sistemi (OÖYS): 

Tüm okulda kullanılmak üzere bir okul ve öğretim yönetim sisteminin geliştirilmesi; tüm akademik 

ve idari işlerin sistem üzerinden yürütülebilmesi ve yıl bazında karşılaştırmalar yapılabilmesi ayrıca 

bu sistemi kullanarak öğrenci, öğretmen, akademik personel ve velilerin tek platformda toplanması 

amaçlanmıştır.  

Aynı zamanda Açı Okullarında eğitim materyallerinin çoğu basılı materyallerden oluşmaktadır. 

Öğrenciler de ders notu tutmak için defter kullanmaktadır. Gereksiz kağıt israfını önlemek adına, 

tüm not işlemleri sistem içerisine dahil edilmiştir. 

Sistem modüllerden oluşur(kutucuk şeklinde butonlar). Modüller okullardaki ihtiyaçlara göre 

oluşturulmuştur.  Sistemde yetki yapısı vardır. Tüm kullanıcılar bu yetkilere göre giriş yaparlar. 

Örneğin öğretmen idarecinin görmesi gereken İdari Raporlar modülünü görmez. 

Okul ve Öğretim Yönetim Sistemi İçerisinde Yer Alan Özellikler: 

● Dâhili Mesajlaşma Sistemi 

 Bu modülü kullanarak sistem içerisindeki tüm iletişim sağlanır. 

● Öğrenci-Veli-Öğretmen- İdareci Profil Ekranları: 

 Profil ekranları içinde ajanda, ders programı, etüt programı vs. tüm özellikleri 

gösteren bir panodur. 

● Görev Tanımları / TKY Modülü 

 Bu modülü kullanılarak kurumda çalışan tüm personelin görev, yetki ve 

sorumluluklarıyla aralarındaki hiyerarşik bağlantı hakkında bilgi alınabilir. 

● Dersler Modülü 

 Bu modülü kullanarak ders - şube - öğretmen eşleştirmesi yapılabilir. 

● Unvan Tipleri ve Yetki Tanımlama 

 Bu modülü kullanarak kim hangi yetki ile ne görecek belirlenebilir. 

● Kayıt ve Atama Modülü 

 Bu modül kullanılarak kurumdaki idareci, öğretmen, personel, öğrenci ve velilerin 

kayıtları gerçekleştirilebilir. 

● İdari Raporlar 

 Bu modül kullanılarak akademik personel tarafından okul içi tüm ders, kulüp vs. tüm 

raporlar görüntülenebilir. 

● Ödev Yönetimi 

 Bu modül kullanılarak ödev verme, verilen ödevleri görme, ödev alma, verilen 

ödevlere not verme ve notları görme gibi işlemler tek bir platformdan 

görüntülenebilir. (Öğrenci: ödev yapma/ Öğretmen: hazırlama/ Veli: çocuğunun ödev 

takibini gerçekleştirme/ İdare: öğretmen rapor) 

● Yoklama ve Devamsızlık Takibi    

○ Bu modül kullanılarak okuldaki tüm devamsızlık işleri yönetilebilir. Devamsızlık 

öğretmenin ders programına göre sınıf listesinin öğretmen kullanıcısına aktarılması 

şeklinde olur. 
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● Not Defteri: Öğrenci kendi notlarını çıkarabilir.  

● Ders Programı Hazırlama: Ders programı hazırlanır. Tüm kullanıcılarla paylaşılır. 

● Etüt Programı Hazırlama: Etüt programı hazırlanır. Tüm kullanıcılarla paylaşılır. 

● Nöbet Alanları Yönetimi: Öğretmen nöbet alanları belirlenir. 

● Ortak Alanların Yönetimi: Spor salonu, konferans salonu vs. yerlere rezervasyon yapılır. 

● Soru Bankası: Okul kendi sorularını ve sınavlarını buradan hazırlayabilir. 

● Akademik Takvim ve Bilgilendirme: Akademik takvim hazırlanır. Tüm kullanıcılarla paylaşılır. 

● Ajanda: Tüm kullanıcıların kişisel ajandalarını oluşturması sağlanır. 

● Etkinlik Yönetimi: Okul içi ve dışı etkinlikler yönetilir. 

● Rehberlik: Rehberlik servisi tüm işleri yönetilir. 

● E-içerik Kütüphanesi (Hazır içeriklerin yayınlanması): Online içerik paylaşımı yapılması 

sağlanır. 

● Güvenlik Modülü: Okul giriş çıkışları kontrol edilir. Kayıtları tutulur. 

● Karne ve Raporlama Modülü: Öğrenci karneleri görüntülenir. Not girişi yapılır. 

● Sekreter Modülü: Sekreter işleri yönetilir. 

● Yemek Listesi Hazırlama: Yemek listesi hazırlanır. Tüm kullanıcılarla paylaşılır. 

● Revir Modülü: Sağlık hizmetleri yönetilir. 

● Servis Yönetimi: Öğrenci servisleri. İett uygulaması tarzı yönetilir. 

● Yıllık Plan Hazırlama Modülü: Okul içi tüm planlar hazırlanır. 

● Ödeme Takip ve Finansal İşlemler: Okul için öğrencinin kayıt ödemeleri yönetilir. 

● Veli Randevu Modülü: Öğretmen-veli randevu işleri yönetilir. 

● İçerik Sağlayıcılarla Entegrasyon (Vitamin, Morpa, Pearson) 

● Sosyal Etkinlik / Kulüplerin Yönetimi: Kulüp etkinlikleri ve yoklamalar yönetilir. 

Projenin İş Yeri Stratejik Planları ile Uyumluluğu: 

İş yeri olarak tanımlanan, projenin yürütüleceği Açı Okulları yapı itibariyle değişime açık ve değişen 

teknolojiyi eğitime entegre ederek öğretimi etkileşimli bir süreç haline getirmeyi amaçlayan ve bu 

doğrultuda üreten, sorgulayan, doğaya ve çevresine duyarlı, girişimci bireyler yetiştirmeyi 

hedefleyen bir kurumdur. Projemizin kapsamı düşünüldüğünde okulumuzun stratejik planındaki 

altyapısı öğrenme ve büyüme perspektifiyle projemiz örtüşmektedir. Okulun maddi altyapısı tam 

olarak yeterli olmasa da dünyada ilk defa gerçekleştirilecek olan bu projenin gerekli maddi desteği 

alacağını düşünmekteyiz. 

Projenin Üst Seviye Riskleri: 

Proje Genel Riski:  

Projemizin beklenen performansı karşılamaması 

Mali Riskler: 

Sponsorlardan gerekli desteğin alınamaması 

Araçların zamana bağlı fiyat değişimlerinin maliyeti artırması 

Hukuki Riskler: 

Rüzgâr panellerinin kurulması sırasında gerekli izinlerin alınamaması 
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Bina inşaatını başlatmak için yapı izninin alınamaması ya da tahmin edilen süreden (1 Ay) daha uzun 

bir sürede alınması.  

Teknik Riskler: 

Laboratuvarlar tek bir sistemden yönetileceği için sistemde çıkan bir sorunun tüm laboratuvarı 

etkileyeceği ve çalışmaz hale getirebileceği. 

İnternette yaşanabilecek sorunların okul öğretim ve yönetim sisteminin kullanımını etkilemesi 

Yönetim Riskleri: 

Öğretmen ve öğrencilerin yazılımı etkin bir şekilde kullanamaması. 

Öğretmen ve öğrencilerin akıllı laboratuvarları etkin bir şekilde kullanamaması. 

Operasyonel Riskler: 

Okul müdürünün değişme ihtimali ile projenin askıya alınması 

Ölçülebilir Proje Amaçları ve İlişkili Proje Kriterleri: 

 

Proje Amacı Başarı Kriteri 

Açı Okullarında harcanan enerjinin bir 

kısmının yenilenebilir enerji kaynakları 

kullanılarak üretilmesi ve bunun için okulun 

bulunduğu coğrafi konumun 

avantajlarından faydalanılması 

amaçlanmaktadır.(Rüzgâr ve Güneş 

Enerjisi) 

 

Öğrencilerde çevre bilinci, geri dönüşüm, 

yenilenebilir enerji kaynakları vs. konularda gözle 

görülür düzeyde olumlu yönde tutum değişimi  
Rüzgâr türbini ve güneş kollektörünün belirlenen 

süreden daha az zamanda teslim edilmesi 

Rüzgâr ve güneş enerjisi ile elde edilecek enerji 

ile tasarruf sağlanması 

Açı Okullarında klasik eğitim ve öğretim 

çabasından vazgeçilememe durumu, 

materyal ve uygulama yetersizliği 

gözlenmiştir. Bu soruna çözüm olarak 

SmartLab isminde tüm branş 

öğretmenlerinin (Matematik, İngilizce, 

Türkçe, Müzik, Görsel Sanatlar, Sosyal 

Bilgiler, Fen ve Teknoloji, ICT) rahatlıkla 

kullanabileceği laboratuvarlar kurulması 

amaçlanmıştır.  

Laboratuvarlar kurulmadan önce ön testler 

gerçekleştirilir. Laboratuvarlarda dersler 

işlenmeye başladıktan bir süre sonra son testler 

uygulanır. İkisi arasındaki başarı farkları izlenir. 

 

3D Animasyonların, simülasyonların vs. tüm bu 

etkinliklerin gerçekleştirildiği bir okulda öğrenci 

öğrenme motivasyonlarının pozitif yönde 

artacağı düşünülmektedir. 

 

 

 Açı Okullarında okulun tüm akademik ve 

idari işlerini tek  bir platformda toplayan 

yazılım üretilmesi amaçlanmıştır.  Bu 

yazılımın tüm akademik kadro, öğrenci, 

öğretmen ve velileri içerisine alan bir 

yazılım olması beklenmektedir. 

 

Program içerisinde kullanılan birçok özellik 

sayesinde öğrenci başarısında artış 

beklenmektedir.  Program öncesinde ön testler, 

kullanıldıktan sonra son testler uygulanacaktır. 

Farklar izlenecektir. 
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Kilometre Taşları: 

  

Kilometre Taşı Tahmini Zaman 

Binanın yapılması için inşaat izninin 

alınması 

1 ay 

Binanın mimarisinin tasarlanması 17 gün  

Binanın inşaatının yapılması 2 ay 

Binanın ısı, ses yalıtımı ile boya 

işlemlerinin yapılması, elektrik ve su 

tesisatının çekilmesi, internet alt 

yapısının kurulması 

 

76 gün 

 Laboratuvarlarda bulunacak araçların 

tedarik edilmesi 

4 ay 

Laboratuvarlarda bulunacak araçların 

yerleştirilmesi ve montajı 

3 Ay 

Kampüs içinde rüzgâr enerji santralinin 

kurulması 

1 Ay 

SmartLab da kullanılacak 3D yazılımların 

gereksinimlerinin toplanması 

3 Ay 

SmartLab da kullanılacak  3D 

yazılımların tasarlanması 

6 Ay 

SmartLab da kullanılacak  3D 

yazılımların kodlarının yazılması 

13 Ay 

SmartLab da kullanılacak  3D 

yazılımların  uyumluluklarının test 

edilmesi 

3 Ay 

SmartLab da kullanılacak  ders 

simülasyon yazılımlarının 

gereksinimlerinin toplanması 

3 Ay 

SmartLab da kullanılacak  ders 

simülasyon yazılımlarının tasarlanması 

6 Ay 

SmartLab da kullanılacak  ders 

simülasyon yazılımlarının kodlarının 

yazılması 

13 Ay 
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SmartLab da kullanılacak ders 

simülasyon yazılımlarının 

uyumluluklarının test edilmesi 

4 Ay 

Nesneleri internet üzerinden kontrol 

etmek için yazılım anlaşmaları 

1 Ay 

Nesnelerin internet bağlantılarının 

yapılması 

3 Ay 

Okul ve öğretim yönetim sisteminin 

verilerinin toplanması  

3 Ay 

Okul ve öğretim yönetim sistemi ders 

modüllerinin tasarlanması 

5 Ay 

Okul ve öğretim yönetim sistemi 

öğrenci, öğretmen, idareci ve veli 

bilgilendirme sistemlerinin tasarlanması 

3 Ay 

Okul ve öğretim yönetim sistemi 

Öğrenci-Veli-Öğretmen- İdareci profil 

ekranları ve mesajlaşma sisteminin 

geliştirilmesi 

7 Ay 

Okul ve öğretim yönetim sisteminin 

öğretmenlerin kullanacağı bölümlerin 

geliştirilmesi(yoklama, not, ders 

programı, ders planı sistemleri) 

4 Ay 

Okul ve öğretim yönetim sisteminin 

öğrencilerin kullanacağı bölümlerin 

geliştirilmesi(karne, etkinlik, ders 

programı, yemekhane, kütüphane, 

revir, servis sistemleri) 

4 Ay 

Okul ve öğretim yönetim sisteminin 

velilerin kullanacağı bölümlerin 

geliştirilmesi(servis, ödeme takip, 

randevu sistemleri) 

4 Ay 

Okul ve öğretim yönetim sisteminin 

yöneticilerin kullanacağı bölümlerin 

geliştirilmesi 

7 Ay 
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Oluşturulacak yazılımlar, akıllı 

laboratuvarlar, ,Okul ve Öğretim 

Yönetim Sistemi, SmartLab Kontrol 

Paneli ve teknik araç gereçler hakkında 

öğrenci, öğretmen, müdür ve veliler için 

eğitimlerin verilmesi 

1 Ay 

 

Proje Çıktıları (Teslimatlar): 

 

Proje Çıktısı Proje Başarı Kriteri 

12 Adet Smart LAB 

  

 

Belirlenen tarihten önce teslim edilmesi, 

Öğrenci başarısında olumlu yönde değişimin 

testlerle test edilmesi, 

Öğrenci ve öğretmen motivasyon artışının 

gözlemlenmesi. 

Yeşil Okul (Rüzgâr ve güneş enerjisi 

tribünlerinin kurulması) 

 

Öğrencilerde çevre bilinci, geri dönüşüm, 

yenilenebilir enerji kaynakları vs. konularda gözle 

görülür düzeyde olumlu yönde tutum değişimi olup 

olmadığı tutum testleri ile test edilmesi, 
Rüzgâr ve güneş enerjisi tribünlerinin belirlenen 

süreden daha az zamanda teslim edilmesi, 

Enerji kullanımı tasarrufu sağlanması 

 

 

Okul ve Öğretim Yönetim Sistemi 

Program içerisinde kullanılan birçok özellik 

sayesinde öğrenci başarısında ve öğretmenlerin 

derslerde teknoloji kullanımına yönelik 

tutumlarında öğrencilere ön test ve son test 

uygulanması ile test edilmesi, 

Programın belirlenen süreden daha önce 

tamamlanması,  

Öğretmenlerin derste teknoloji kullanımına yönelik 

tutumlarının gözlem sonuçlarının olumlu olması, 

Fen ve Teknoloji dersi için geliştirilecek 

simülasyon yazılımı ve hologram 

uygulamaları 

Öğrencilerin, derslerde yapılan uygulama 

çalışmalarında başarılı olması, 

Sınavlarda uygulama derslerinde öğrenilen 

bilgilerin başarılarının gözlemlenmesi, 

Sosyal Bilgiler dersi için geliştirilecek 

simülasyon yazılımı ve hologram 

uygulamaları 

Öğrencilerin, derslerde yapılan uygulama 

çalışmalarında başarılı olması, Sınavlarda 

uygulama derslerinde öğrenilen bilgilerin 

başarılarının gözlemlenmesi 

 

ICT dersi için geliştirilecek 3D yazılım Öğrencilerin, derslerde yapılan uygulama 

çalışmalarında başarılı olması, 



 

11 
 

Sınavlarda uygulama derslerinde öğrenilen 

bilgilerin başarılarının gözlemlenmesi 

Matematik dersi için geliştirilecek 3D 

yazılım  

Öğrencilerin, derslerde yapılan uygulama 

çalışmalarında başarılı olması, 

Sınavlarda uygulama derslerinde öğrenilen 

bilgilerin başarılarının gözlemlenmesi 

Görsel Sanatlar dersi için geliştirilecek 

hologram uygulamaları 

Öğrencilerin, derslerde yapılan uygulama 

çalışmalarında başarılı olması, 

Sınavlarda uygulama derslerinde öğrenilen 

bilgilerin başarılarının gözlemlenmesi 

İngilizce dersi için geliştirilecek artırılmış 

gerçeklik uygulaması 

Öğrencilerin, derslerde yapılan uygulama 

çalışmalarında başarılı olması, 

Sınavlarda uygulama derslerinde öğrenilen 

bilgilerin başarılarının gözlemlenmesi 

Müzik dersi için geliştirilecek simülasyon 

yazılımı 

Öğrencilerin, derslerde yapılan uygulama 

çalışmalarında başarılı olması, 

Sınavlarda uygulama derslerinde öğrenilen 

bilgilerin başarılarının gözlemlenmesi 

Türkçe dersi için gerçekleştirilecek 

artırılmış gerçeklik uygulamaları 

Öğrencilerin, derslerde yapılan uygulama 

çalışmalarında başarılı olması, 

Sınavlarda uygulama derslerinde öğrenilen 

bilgilerin başarılarının gözlemlenmesi 
 

Proje Dâhilindekiler/Haricindekiler: 

  

Proje Dâhilindekiler Proje Haricindekiler 

Yeni binanın yapımı ile ilgili gerekli 

birimlerden gerekli izinlerin alınması 

Hukuki izinlerin alımında okul müdürü ve okul 

sahibi dışındaki paydaşlar proje haricidir.  

Sosyal Bilgiler dersinde kullanılacak 

etkileşimli materyallerin uygulama 

geliştirme ekibi tarafından geliştirilmesi 

Çıktıları: Geography Lab, Hologram 

Uygulamaları 

Okuldaki ek bina dışında akıllı laboratuvarlar 

olmayacaktır.  

 

 

Fen Bilimleri dersinde kullanılacak 

etkileşimli materyallerin uygulama 

geliştirme ekibi tarafından geliştirilmesi 

Çıktıları: Sanal Laboratuvar, Hologram 

Uygulamaları 

Laboratuvardaki materyallerin güvenliğini ve 

korunmasını sağlamak  
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ICT dersinde kullanılacak 3D yazılımın 

tasarlanması ve geliştirilmesi 

Çıktıları: ICT 3D 

 

Matematik dersinde kullanılacak 

etkileşimli materyallerin uygulama 

geliştirme ekibi tarafından geliştirilmesi 

Çıktıları: Math 3D 

 

Görsel Sanatlar dersi için kullanılacak 

etkileşimli uygulamaların geliştirilmesi 

Çıktılar: Görsel Sanatlar Hologram 

Uygulamaları 

 

İngilizce dersi için kullanılacak etkileşimli 

uygulamaların geliştirilmesi 

Çıktılar: English AR 

 

Müzik dersi için kullanılacak etkileşimli 

uygulamaların geliştirilmesi 

Çıktılar: Music Simulator 

 

Türkçe dersi için kullanılacak etkileşimli 

uygulamaların geliştirilmesi 

Çıktılar: Türkçe AR 

 

Akıllı laboratuvarın arka planında 

kullanılacak ve OÖYS içerisine gömülü 

olarak kullanılacak yazılımın tasarlanması 

ve geliştirilmesi 

Çıktılar: SmartLab yönetim paneli tasarım 

dosyası, SmartLab Yönetim Paneli(SYP) 

  

Okul öğretim yönetiminde kullanılacak 

Okul ve Öğretim Yönetim Sistemi(OÖYS) 

Yazılımının hem web hem de mobil 

uygulama şeklinde tasarlanması ve 

geliştirilmesi. 

Çıktılar: OÖYS yazılım tasarım dosyaları, 

OÖYS web yazılımı, OÖYS mobil uygulama 

 

 

Tabletlerin SmartLab’a entegre edilmesi 

için gerekli yazılımın ‘yazılım geliştirme 

ekibi’ tarafından yapılması 

Çıktılar: SmartLab Yönetim Paneli 
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Roller ve Sorumluluklar: 

 

Paydaş Sorumlulukları 

Ebru Kurtoğlu SmartLab Proje Yöneticisi 

Mehmet Bakır İzgördü Okul ve Öğretim Yönetim Sistemi Proje Yöneticisi 

Tuğba Geçer Yeşil Okul Proje Yöneticisi 

Elif Kılıç OÖYS Scrum Uzmanı 

Sinem Sönmez Eğitim Teknologları Ekibi Yöneticisi  

Emin Volkan Yolcu Yazılım Geliştirme Koordinatörü 

Cevat Ezgin Proje Ortağı 

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Uzmanı Rüzgar türbini ve güneş kollektörlerinin yerleşimini 

ve kontrollerini gerçekleştirme 

Enerji Kaynakları Uzmanı Rüzgar türbini ve güneş kollektörlerinin yerleşimini 

ve kontrollerini gerçekleştirme 

Eğitim Teknoloğu Ekibi Eğitsel içerik geliştirmede öğretim tasarımı 

aşamalarının yapılması 

Eğitim Teknoloğu Ekip Yöneticisi  

Yazılım Geliştirme Ekibi Ders İçerik Yazılımlarını Geliştirme 

Yazılım Uzmanı Yazılım aşamaları ile ilgili danışma 

Yazılım Tasarım Uzmanı Yazılımların ekran tasarımlarını hazırlama 

Yazılım Test Ekibi Yapılan Yazılımın Kontrolünü Sağlama (Tester) 

Test ve değerlendirme uzmanı Lab yazılımlarının kullanılabilirliği, sistem olası 

hatalar, sorunlar testini gerçekleştirir. 

Veri Tabanı Uzmanı OÖYS kullanıcı veri tabanlarının oluşturulması 

gerekmektedir. 

Ekran Tasarım Geliştirme Sorumlusu OÖYS Ekran tasarım çalışmalarının yapılması 

gerekmektedir. 

İş Akışı Sorumlusu OÖYS yazılım aşamasına gelmeden modül iş 

akışlarının yazılması, planlanması gerekmektedir. 
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Güvenlik uzmanı Sistem kullanılırken istenmeyen sorunlara çözüm 

üretmek ayrıca öğrenci ve öğretmen güvenliğini 

sağlamak gerekmektedir. 

Ağ yöneticisi Network Kurulumu ve Yönetimi 

İnşaat Yöneticisi İnşaatın Gidişatını Denetleme 

SEET İnşaat İnşaat Yapımı ve Altyapı Kurulumu 

Mimarlar Binanın tasarımın yapılması 

Elektrik Mühendisi Binanın elektrik altyapısının oluşturulması 

Elektrik Teknikeri  Elektrik tesisatının döşenmesi 

Su Tesisatçıları Su tesisatının döşenmesi 

Dış cephe, iç cephe çalışanları Isı ve ses yalıtımı ile boya işlemlerinin yapılması 

Alan Dersi Öğretmenleri Eğitmenler 

Satıcılar Malzeme alımı ve kurulumu 

Açı Okulları Ürün Sahibi 

Öğrenci Velileri Sponsor 

Eset Holding Sponsor 
 

İmza/Tarih: Proje Sponsoru 

Adı Soyadı İmzası / 

Tarih 

Diğer Paydaşlar 

Adı Soyadı İmzası / Tarih 
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Proje Kapsam Bildirimi 

Ürün Kapsamının Tanımı 

SmartLab:  

● Tasarlanan akıllı laboratuvar aynı zamanda bir sınıf işlevi görecektir. İlk ve orta öğretim sınıflarındaki 

tüm öğrencilere sunulacak dersler(Matematik, İngilizce, Türkçe, Müzik, Görsel Sanatlar, Sosyal 

Bilgiler, Fen ve Teknoloji, ICT) her derse ait etkileşimli uygulamalarla bu laboratuvarlarda 

verilebilecektir. 

● Proje kapsamında bütün derslerinin kullanımına yönelik olarak tasarlanan akıllı laboratuvar 

içerisinde bir adet akıllı tahta, bir adet etkileşimli masa ve bu masaya gömülü halde 25 adet 

Macbook Pro bilgisayar olacaktır. Teknik araçların seçiminde, laboratuvarlarda kullanılacak 

yazılımların gereksinimleri belirleyici olmuştur. 

● Laboratuvarlar ortak bir işletim sistemi(SmartLab Kontrol Paneli) tarafından yönetilecektir. Bu 

sistem üzerinden sınıf seviyesi seçimi, ders seçimi ve gerekli yazılım seçimi yapabilecek ve akıllı 

laboratuvar bu seçimler sonucu dönüşecektir.  

● Etkileşimli masa gerektiğinde otomatik olarak bu bilgisayarları gömülü alandan çıkaracaktır, 

böylece yer kaybı yaşanmayacaktır. Bilgisayarlarda sanal makineler kurulu olacak tek bir işletim 

sistemi yerine tüm işletim sistemleri desteklenecektir. 

● Laboratuvardaki tüm akıllı cihazlar uygun yazılım seçilerek ve ortam oluşturularak internet 

üzerinden birbirine bağlı halde çalışacaktır(Internet of Things). Cihazlar arası veri aktarımı, verilerin 

depolanması ve cihazların elektronik olarak uzaktan kontrolü sağlanacaktır. 

 

Fen ve Teknoloji Dersi Etkileşimli Uygulamaları: 

● Sanal Laboratuvar: Bir simülasyon yazılımıdır. Sanal bir fen laboratuvarı mantığında olup 

öğrencilerin etkileşimli olarak deney ve etkinlik gerçekleştirmesine olanak sağlar. 

● Hologram Uygulamaları: Ders ile ilgili tasarlanmış hologram uygulamaları, holografik projektör 

yardımıyla öğrencilere sunulacaktır. Örneğin; hücre yapısına ait bir hologram görseli. 

 

Sosyal Bilgiler Dersi Etkileşimli Uygulamaları: 

● Geography Lab: Bir simülasyon yazılımıdır. Sosyal bilgiler dersinde her sınıf seviyesinde 

kullanılabilecek görseller ve etkileşimler içerir. Öğrencilerin alıştırma yapmasına olanak sağlar. 

● Hologram Uygulamaları: Ders ile ilgili tasarlanmış hologram uygulamaları, holografik projektör 

yardımıyla öğrencilere sunulacaktır. Örneğin; dünya üzerindeki okyanusların dağılımı ile ilgili bir 

hologram görseli. 

 

ICT Dersi Etkileşimli Uygulamaları: 

● ICT 3D: Derse yönelik görselleri ve görsel alıştırmaları içeren üç boyutlu bir yazılımdır. 

 

Matematik Dersi Etkileşimli Uygulamaları: 

● Math 3D: Derse yönelik etkinliklerin gerçekleştirilebileceği üç boyutlu uygulamadır. Alan hesabı, 

işlemler, formül kullanımı vb. etkinlikler görsel ve üç boyutlu şekilde bu uygulamada sunulacak ve 

öğrenciler için alıştırmalar yer alacaktır. 
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Görsel Sanatlar Dersi Etkileşimli Uygulamaları: 

● Hologram Uygulamaları: Ders ile ilgili görsel içeriklerin hologram görsellerle aktarımının 

gerçekleştirilmesini sağlayan uygulamalardır. Belli müzelerde yer alan sanat ürünlerinin hologram 

olarak sunumu gibi. 

 

İngilizce Dersi Etkileşimli Uygulamaları: 

● English AR: Ders ile ilgili eğlenceli aktiviteler ve etkileşimli, artırılmış gerçeklik içeren oyunlar 

oynamaya olanak sağlayan bir yazılımdır. Aynı zamanda artırılmış gerçeklik içeren sözlüktür. 

 

Müzik Dersi Etkileşimli Uygulamaları: 

● Music Simulator: Ders ile ilgili eğlenceli aktiviteler ve oyunların oynanabileceği, müzik aletlerinin 

işlevlerinin test edilebileceği bir simülatördür. 

 

Türkçe Dersi Etkileşimli Uygulamaları: 

● Türkçe AR: Ders ile ilgili eğlenceli aktiviteler ve etkileşimli, artırılmış gerçeklik içeren oyunlar 

oynamaya olanak sağlayan bir yazılımdır. Aynı zamanda artırılmış gerçeklik içeren sözlüktür. 

 

Yeşil Okul: 

● Yeşil okul kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen enerji ile okulun enerji 

ihtiyacının(elektrik ve sıcak su) sağlanması  

● Öğrencilere tüketen birey yerine üreten birey olma ve çevre bilincinin kazandırılması 

● Okulumuz ve SmartLab projemiz için gerekli olan tüm elektrik enerjisinin rüzgâr türbiniyle üretilen 

elektrik enerjisi ile giderilmesi 

● Okulumuzun tüm sıcak su ihtiyacının güneş panelleri ile giderilmesi 

● Plastik, cam, metal, kâğıt, pil vb. tüm atıkların tekrar kullanılabilir hale getirilmesi için atık toplama 

ünitelerinin okul içerisine yerleştirilmesi ve öğrencilere bu bilincin kazandırılması 

 

Okul ve Öğretim Yönetimi Sistemi(OÖYS): 

● Tüm akademik ve idari işlerin sistem üzerinden yürütülebilmesi ve yıl bazında karşılaştırmalar 

yapılabilmesi ayrıca bu sistemi kullanarak öğrenci, öğretmen, akademik personel ve velilerin tek 

platformda toplanması amaçlanmıştır.  

● Aynı zamanda Açı Okullarında eğitim materyallerinin çoğu basılı materyallerden oluşmaktadır. 

Öğrenciler de ders notu tutmak için defter kullanmaktadır. Gereksiz kağıt israfını önlemek adına, 

tüm not işlemleri sistem içerisine dâhil edilmiştir. Öğrenciler OÖYS uygulamasını tabletlerine 

indirerek her derste bu uygulamayı aktif bir şekilde kullanabilecektir. Not alma, ders materyallerine 

erişme gibi işlemler sunulacaktır. 

● Sistem modüllerden oluşur(kutucuk şeklinde butonlar). Modüller okullardaki ihtiyaçlara göre 

oluşturulmuştur.  Sistemde yetki yapısı vardır. Tüm kullanıcılar bu yetkilere göre giriş yaparlar. 

Örneğin öğretmen idarecinin görmesi gereken İdari Raporlar modülünü görmez. 
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Yazılım içerisinde yer alan modüller ve işlevleri: 

 Dâhili Mesajlaşma Sistemi: Bu modülü kullanarak sistem içerisindeki tüm iletişim sağlanır. 

 Öğrenci-Veli-Öğretmen- İdareci Profil Ekranları: Profil ekranları içinde ajanda, ders programı, etüt 

programı vs. tüm özellikleri gösteren bir panodur. 

 Görev Tanımları / TKY Modülü: Bu modülü kullanılarak kurumda çalışan tüm personelin görev, 

yetki ve sorumluluklarıyla aralarındaki hiyerarşik bağlantı hakkında bilgi alınabilir. 

 Dersler Modülü: Bu modülü kullanarak ders - şube - öğretmen eşleştirmesi yapılabilir. 

 Unvan Tipleri ve Yetki Tanımlama: Bu modülü kullanarak kim hangi yetki ile ne görecek 

belirlenebilir. 

 Kayıt ve Atama Modülü: Bu modül kullanılarak kurumdaki idareci, öğretmen, personel, öğrenci ve 

velilerin kayıtları gerçekleştirilebilir. 

 İdari Raporlar: Bu modül kullanılarak akademik personel tarafından okul içi tüm ders, kulüp vs. tüm 

raporlar görüntülenebilir. 

 Ödev Yönetimi: Bu modül kullanılarak ödev verme, verilen ödevleri görme, ödev alma, verilen 

ödevlere not verme ve notları görme gibi işlemler tek bir platformdan görüntülenebilir. (Öğrenci: 

ödev yapma/ Öğretmen: hazırlama/ Veli: çocuğunun ödev takibini gerçekleştirme/ İdare: 

öğretmen rapor) 

 Yoklama ve Devamsızlık Takibi: Bu modül kullanılarak okuldaki tüm devamsızlık işleri yönetilebilir. 

Devamsızlık öğretmenin ders programına göre sınıf listesinin öğretmen kullanıcısına aktarılması 

şeklinde olur. 

 Not Defteri: Öğrenci kendi notlarını çıkarabilir.  

 Ders Programı Hazırlama: Ders programı hazırlanır. Tüm kullanıcılarla paylaşılır. 

 Etüt Programı Hazırlama: Etüt programı hazırlanır. Tüm kullanıcılarla paylaşılır. 

 Nöbet Alanları Yönetimi: Öğretmen nöbet alanları belirlenir. 

 Ortak Alanların Yönetimi: Spor salonu, konferans salonu vs. yerlere rezervasyon yapılır. 

 Soru Bankası: Okul kendi sorularını ve sınavlarını buradan hazırlayabilir. 

 Akademik Takvim ve Bilgilendirme: Akademik takvim hazırlanır. Tüm kullanıcılarla paylaşılır. 

 Ajanda: Tüm kullanıcıların kişisel ajandalarını oluşturması sağlanır. 

 Etkinlik Yönetimi: Okul içi ve dışı etkinlikler yönetilir. 

 Rehberlik: Rehberlik servisi tüm işleri yönetilir. 

 E-içerik Kütüphanesi (Hazır içeriklerin yayınlanması): Online içerik paylaşımı yapılması sağlanır. 

 Güvenlik Modülü: Okul giriş çıkışları kontrol edilir. Kayıtları tutulur. 

 Karne ve Raporlama Modülü: Öğrenci karneleri görüntülenir. Not girişi yapılır. 

 Sekreter Modülü: Sekreter işleri yönetilir. 

 Yemek Listesi Hazırlama: Yemek listesi hazırlanır. Tüm kullanıcılarla paylaşılır. 

 Revir Modülü: Sağlık hizmetleri yönetilir. 

 Servis Yönetimi: Öğrenci servisleri. İett uygulaması tarzı yönetilir. 

 Yıllık Plan Hazırlama Modülü: Okul içi tüm planlar hazırlanır. 

 Ödeme Takip ve Finansal İşlemler: Okul için öğrencinin kayıt ödemeleri yönetilir. 
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 Veli Randevu Modülü: Öğretmen-veli randevu işleri yönetilir. 

 İçerik Sağlayıcılarla Entegrasyon (Vitamin, Morpa, Pearson) 

 Sosyal Etkinlik / Kulüplerin Yönetimi: Kulüp etkinlikleri ve yoklamalar yönetilir 

Ürün Kabul Kriterleri 

SmartLab: 

● Akıllı laboratuvarların yer alacağı binanın öğrenci kullanımına uygun olması; merdiven boyunun en 

çok 15 cm olması, merdivenlerin korkuluklarının bulunması, yangın merdivenine ulaşımın kolay 

olması. 

● Binanın görünüşünün ve düzenlemesinin ise yerleşke içerisindeki okul binasının görünüşüne uygun 

olması. 

● İnternet altyapısının belirlenen kriterlere göre oluşturulması(1000BASE-LX standardında 1000 Mbps 

veri akış hızına sahip, 1300nm Multimode 50/125µm veya 62.5/125µm 1310nm Single Mode 

9/125µm kablo tipinde ve sınırsız bant genişliğine sahip fiberoptik teknolojisinin kullanıldığı bir 

altyapı standardı) 

● Akıllı laboratuvarlarda yer alan teknik araç gereçlerin yerleşiminin ergonomik olarak öğrenci 

kullanımına uygun olması. Birinci sınıftan sekizinci sınıfa kadar öğrencilerin rahatlıkla kullanabileceği 

şekilde cihazların konumlandırılması. 

● Cihazlar arası kablolu ağ bağlantılarının öğrenci kullanımı sırasında tehdit oluşturmayacak şekilde 

yapılması. 

● Laboratuvarlarda yer alan kablosuz internet teknolojisine sahip cihazlar arasında nesnelerin 

interneti teknolojisinin kullanılabilir olması ve her an uzaktan erişilebilmesi. Akıllı laboratuvarlar 

kapalıyken de öğrenci ve öğretmenler kullandıkları bilgisayarlara nesnelerin interneti teknolojisiyle 

uzaktan erişebilecektir 

● Akıllı laboratuvarda yer alan cihazların uyumluluk içinde çalışması ve herhangi bir teknik arızanın 

maksimum 1 hafta içerisinde çözülebilir olması. 

● Akıllı laboratuvarlardan herhangi birinde çıkan teknik arızadan diğer akıllı laboratuvarların 

etkilenmemesi, SmartLab Kontrol Paneli yazılımıyla arıza çıkan akıllı laboratuvarın sistemden geçici 

olarak çıkarılabilmesi, arıza giderildiğinde ise sisteme dahil edilebilmesi. 

● SmartLab Kontrol Paneli yazılımının öğretmenlerin kullanabileceği basit bir arayüze sahip olması. 

Yazılımın kullanılabilirlik düzeyi kullanılabilirlik test araçlarından (mouse tıklama haritası kulanılarak) 

ölçülecek ve ölçüm değeri minimum %85 olacaktır. 

● Akıllı laboratuvarlar yılda en fazla 200 MW elektrik harcayacak şekilde tasarlanmalıdır. 

 

Fen ve Teknoloji Dersi Etkileşimli Uygulamaları: 

● Simülasyonun en az 1280 x 800 çözünürlük boyutunu desteklemeli 

● Etkileşim oranı en az %70 olmalıdır.  

● Aynı anda minimum 20 kullanıcının erişimine imkan vermeli ve maksimum 5 saniye içerisinde 

işlemlere yanıt vermelidir. 

● MacBook Pro bilgisayarın sistem özellikleriyle %90 uyumlu çalışarak sistem gereksinimlerine karşılık 

vermelidir. 

● Hologram görselleri 4K teknolojisi ve 3D teknolojisini desteklemelidir. 
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Sosyal Bilgiler Dersi Etkileşimli Uygulamaları: 

● Simülasyonun en az 1280 x 800 çözünürlük boyutunu desteklemeli 

● Etkileşim oranı en az %70 olmalıdır.  

● Aynı anda minimum 20 kullanıcının erişimine imkân vermeli ve maksimum 5 saniye içerisinde 

işlemlere yanıt vermelidir. 

● MacBook Pro bilgisayarın sistem özellikleriyle %90 uyumlu çalışarak sistem gereksinimlerine karşılık 

vermelidir. 

● Hologram görselleri 4K teknolojisi ve 3D teknolojisini desteklemelidir. 

 

 

ICT Dersi Etkileşimli Uygulamaları: 

● Uygulama en az 1280 x 800 çözünürlük boyutunu desteklemeli 

● Etkileşim oranı en az %70 olmalıdır.  

● Aynı anda minimum 20 kullanıcının erişimine imkân vermeli ve maksimum 5 saniye içerisinde 

işlemlere yanıt vermelidir. 

● MacBook Pro bilgisayarın sistem özellikleriyle %90 uyumlu çalışarak sistem gereksinimlerine karşılık 

vermelidir. 

 

Matematik Dersi Etkileşimli Uygulamaları: 

● Uygulama en az 1280 x 800 çözünürlük boyutunu desteklemeli 

● Etkileşim oranı en az %70 olmalıdır.  

● Aynı anda minimum 20 kullanıcının erişimine imkân vermeli ve maksimum 5 saniye içerisinde 

işlemlere yanıt vermelidir. 

● MacBook Pro bilgisayarın sistem özellikleriyle %90 uyumlu çalışarak sistem gereksinimlerine karşılık 

vermelidir. 

 

Görsel Sanatlar Dersi Etkileşimli Uygulamaları: 

● Hologram görselleri 4K teknolojisi ve 3D teknolojisini desteklemelidir. 

 

İngilizce Dersi Etkileşimli Uygulamaları: 

● Uygulama en az 1280 x 800 çözünürlük boyutunu desteklemeli 

● Etkileşim oranı en az %70 olmalıdır.  

● Aynı anda minimum 20 kullanıcının erişimine imkân vermeli ve maksimum 5 saniye içerisinde 

işlemlere yanıt vermelidir. 

● MacBook Pro bilgisayarın sistem özellikleriyle %90 uyumlu çalışarak sistem gereksinimlerine karşılık 

vermelidir. 

 

Müzik Dersi Etkileşimli Uygulamaları: 

● Uygulama en az 1280 x 800 çözünürlük boyutunu desteklemeli 

● Etkileşim oranı en az %70 olmalıdır.  

● Aynı anda minimum 20 kullanıcının erişimine imkân vermeli ve maksimum 5 saniye içerisinde 

işlemlere yanıt vermelidir. 

● MacBook Pro bilgisayarın sistem özellikleriyle %90 uyumlu çalışarak sistem gereksinimlerine karşılık 

vermelidir. 
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Türkçe Dersi Etkileşimli Uygulamaları: 

● Uygulama en az 1280 x 800 çözünürlük boyutunu desteklemeli 

● Etkileşim oranı en az %70 olmalıdır.  

● Aynı anda minimum 20 kullanıcının erişimine imkân vermeli ve maksimum 5 saniye içerisinde 

işlemlere yanıt vermelidir. 

● MacBook Pro bilgisayarın sistem özellikleriyle %90 uyumlu çalışarak sistem gereksinimlerine karşılık 

vermelidir. 

 

 Yeşil Okul: 

● Elektrik enerjisi üretimi için kapasite faktörü %35 olan 1 MW’lık bir türbin kullanılacak ve yılda 3066 

MW elektrik üretimi yapılacaktır. 

● Bu üretimle yılda 450.000₺ bütçe tasarrufu sağlanacaktır. 

● Güneş kolektörleriyle yılda 20 MW enerji üretimi ile yıllık 200.000₺ bütçe tasarrufu sağlanacaktır. 

Sıcak su ihtiyacının olduğu kış mevsimi dışında üretilen enerji daha sonra kullanılmak için 

depolanacaktır. 

● Güneş kolektörleri hem dikey hem de yatay konumlandırılabilir özellikte ve okul binasının çatısına 

uygun şekilde yerleştirilmiş olmalıdır. 

● Atık toplama üniteleriyle her yıl geri dönüşüm için toplam 500 kilogram atık toplanacaktır. 

● Okulun tüm sıcak su ihtiyacının güneş panelleri kullanılarak giderilmesi sonucu harcanan su 

miktarında  %20 oranında tasarruf sağlanacaktır. 

● Geri dönüşüm ünitelerinin kullanım oranın en az %30 civarında olacaktır. 

 

Okul ve Öğretim Yönetimi Sistemi: 

● Sistem; öğrenci, öğretmen, veli ve yönetici olmak üzere dört rol destekleyecektir. 

● Okuldaki her öğrencinin kullanımına yönelik olacaktır. Yazılımın kullanılabilirlik düzeyi 

kullanılabilirlik test araçlarından (Online Göz İzleme kullanılarak) ölçülecek ve ölçüm değeri 

minimum %87 olmalıdır. 

● Faklı kaynaklardan gelen farklı formatlara sahip dokümanları kabul edebilecek esnek bir yapıda 

olmalıdır. 

● Aynı anda 500 kullanıcıya hizmet verebilecek kapasitede olmalıdır. Yanıt süresi maksimum 10sn 

olmalıdır. 

● Platform bağımsızdır ve tüm platformlarda çalışabilir. Her platformda göstereceği performans 

düzeyi aynıdır (Aynı anda 500 kullanıcıya hizmet verebilecek kapasitede olmalıdır. Yanıt süresi 

maksimum 10sn olmalıdır.). 

● Her türlü elektronik belgenin kayıt altına alınması ve yönetebilmesi sağlamalıdır. 

● Toplu işlem prosesleri için işlem sırası oluşturabilmelidir.(100 prosesten oluşan bir işleme 

maksimum 7 saniyede yanıt verebilmeli) 
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Proje Teslimatları 

SmartLab: Teknolojik cihazlarla ve yönetim yazılımıyla bütünleşik çalışan, içerisindeki araçların internet 

teknolojisi ile kontrol edilebildiği akıllı laboratuvarlardır. Proje kapsamı dahilinde 12 adet SmartLab 

oluşturulacaktır. Ve tüm laboratuvarlar aynı sistem üzerinde çalışıp yönetilebilecektir. Laboratuvar 

sisteminde çalışan yazılımlar etkileşimli masaya aktarılacaktır. Laboratuvarın kapasitesi 22 kişi ile sınırlıdır. 

 

Yeşil Okul: Yenilenebilir enerji kaynakları kullanarak tüketilen enerjinin doğal yollarla üretilmesine yönelik, 

enerji tasarrufu sağlama ve tüketici konumundan üretici konumuna geçmeyi amaçlayan bir hizmettir. Bu 

doğrultuda kullanılacak olan yenilenebilir enerji kaynakları rüzgar ve güneş enerjisidir. Buradan üretilen 

enerji hem okulun elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayacak hem de sıcak su tüketimi için gereken enerji 

ihtiyacını karşılayacaktır. Ayrıca öğrencilere çevre duyarlılığı kazandırmak adına, yerleşke içerisine atık 

toplama üniteleri yerleştirilecek ve farkındalık yaratılacaktır. 

 

Okul ve Öğretim Yönetim Sistemi: Tüm akademik ve idari işlerin sistem üzerinden yürütülebilmesini 

sağlayan ve yıl bazında karşılaştırmalar yapma imkanı sunan, ayrıca bu sistemi kullanarak öğrenci, 

öğretmen, akademik personel ve velilerin tek platformda toplayan bir yönetim yazılımdır. Aynı zamanda 

yeşil okul stratejisi dâhilinde gereksiz kağıt israfını önlemek adına, tüm not işlemleri sistem içerisine dahil 

edilmiştir. Sistem modüllerden oluşur(kutucuk şeklinde butonlar) ve toplam 31 modül vardır. Modüller 

okullardaki ihtiyaçlara göre oluşturulmuştur.  Sistemde yetki yapısı vardır. Tüm kullanıcılar bu yetkilere göre 

giriş yaparlar. Örneğin öğretmen idarecinin görmesi gereken İdari Raporlar modülünü görmez. 

 

Fen ve Teknoloji Dersi Etkileşimli Uygulamaları: Sanal Laboratuvar simülasyonu ve dersle ilgili hologram 

uygulamalarından oluşan yazılım paketidir. Sanal Laboratuvar simülasyonu sanal bir fen laboratuvarı 

ortamıdır. Etkileşimli ve birden fazla kullanıcının aynı anda kullanımına izin veren bir simülasyondur. 

Hologram uygulamarı ise tasarlanmış holografik görsellerden oluşur, bu görseller holografik projeksiyonlar 

yardımıyla sunulur. 

 

Sosyal Bilgiler Dersi Etkileşimli Uygulamaları: Geography Lab bir simülasyonu yazılımıdır. Sosyal Bilgiler 

dersine yönelik birçok etkileşimli uygulamayı içerisinde barındırır. Her sınıf seviyesine göre etkileşimli 

uygulamalar barındırır ve bu uygulamalar birden fazla kullanıcının aynı anda kullanımına yöneliktir. 

 

ICT Dersi Etkileşimli Uygulamaları: ICT 3D, üç boyutlu bir yazılımdır. Derse özgü birçok 3D görsel sunumuyla 

öğrenci etkileşimi sağlar, öğrenci bir bilgisayar kasasının içerindeymişçesine uygulama içerisinde gezinti 

yapabilir. Öğrenciye alıştırma imkanı sunar. 

 

Matematik Dersi Etkileşimli Uygulamaları: Math 3D, üç boyutlu bir yazılımdır. Ders ile ilgili akademik 

bilgilerin somutlaşmasını sağlayan birçok özellik içerir. Alan hesabı yapma, fonksiyonlar üzerinde çalışma 

gibi matematik alanına özgü soyut işlemleri gerçekleştirme imkanı sunar. Öğrencilerin etkileşimli çalışmalar 

yapmasına imkan verir. 

 

Görsel Sanatlar Dersi Etkileşimli Uygulamaları: Ders ile ilgili görsel içeriklerin hologram görsellerle 

aktarımının gerçekleştirilmesini sağlayan hologram dosyalarıdır. 

 

İngilizce Dersi Etkileşimli Uygulamaları: English AR, artırılmış gerçeklik yazılımıdır. Ders ile ilgili eğlenceli 

aktiviteler ve etkileşimli, artırılmış gerçeklik içeren oyunlar oynamaya olanak sağlar. Aynı zamanda artırılmış 

gerçeklik içeren sözlüktür. 
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Müzik Dersi Etkileşimli Uygulamaları: Music Simulator, ders ile ilgili eğlenceli aktiviteler ve oyunların 

oynanabileceği, müzik aletlerinin işlevlerinin test edilebileceği bir simülatördür. 

 

Türkçe Dersi Etkileşimli Uygulamaları: Türkçe AR, ders ile ilgili eğlenceli aktiviteler ve etkileşimli, artırılmış 

gerçeklik içeren oyunlar oynamaya olanak sağlayan bir yazılımdır. Aynı zamanda artırılmış gerçeklik içeren 

sözlüktür. 

 

Proje Kapsamının Dışında Bırakılanlar 

● Eğitim-öğretim yılının başladığı gün ile sonlandığı gün arasında kalan zaman dilimi dışında(tatillerde), 

rüzgâr türbininden üretilen elektrik enerjisi gerekli anlaşmalar ve izinler ile bir firmaya depolanacaktır.  

● Eğitim-öğretim yılının başladığı gün ile sonlandığı gün arasında kalan zaman dilimi dışında(tatillerde), 

güneş kolektörlerinden elde edilecek enerji depolanacaktır. 

● Önceden kullanılan laboratuvarların, akıllı laboratuvarların oluşturulmasından sonra başka ders 

kapsamında kullanılmaları proje kapsamımızın dışındadır. 

● Ürünler teslim edildikten sonra belli aralıklarla bakım yapılması proje kapsamımızın dışındadır. 

 

Kalite Ölçütleri 

SmartLab  

● 1000BASE-LX standardında 1000 Mbps veri akış hızına sahip, 1300nm Multimode 50/125µm veya 

62.5/125µm 1310nm Single Mode 9/125µm kablo tipinde ve sınırsız bant genişliğine sahip  fiber 

optik teknolojisinin kullanıldığı bir altyapı standardı olması gerekmektedir. 

● Tüm bilgisayarların maksimum 1 dk içerisinde açılması ve derste kullanılabilir olması gerekmektedir. 

● Sınıf eko sistemin değişim süresi maksimum 5 dk olmalıdır. 

● Bilgisayarların masa içine gömülü bulunduğu yerden 10 sn içerisinde ortaya çıkması gerekmektedir. 

● Etkileşimli(dokunmatik) tüm yüzeylerin tepki hızı en az 6ms(GTG) olması gerekmektedir. 

● Etkileşimli(dokunmatik) tüm yüzeylerin çözünürlüklerinin en az 1920x1080 olması gerekmektedir. 

● Etkileşimli(dokunmatik) tüm yüzeylerin renk derinliğinin en az 8-bit, 16,7 Milyon olması 

gerekmektedir. 

● Etkileşimli tüm yüzeylerinin kusur sıklığının %1 oranından daha az olması gerekmektedir. 

● 3D yazıcı ve tarayıcıların baskı hacimlerinin en az 318 x 203 x 254 mm olması gerekmektedir. 

● 3D yazıcı ve tarayıcıların katman çözünürlüklerinin 40 mikron (0.04 mm) olması gerekmektedir. 

● Nesnelerin interneti teknolojisini kullanan cihazlar arasındaki çekim hızlarının en az 900 Mhz’de 

olması gerekmektedir. 

● Akıllı tahta çözünürlük oranlarının en az 1920*1080 olması gerekmektedir. 

● Akıllı tahta tepki hızı en az 6ms(GTG) olması gerekmektedir. 

● Klimalar ve hava akışının öğrencilerin rahat çalışabilir düzeyde tutulması gerekmektedir ve (%20 

temiz hava) gerekli testlerden geçirilmiş olması gerekmektedir. 

● Kullanılan yazılımların öğrenci başarında %50 oranında etkisinin olması gerekmektedir. 
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Fen ve Teknoloji Dersi Etkileşimli Uygulamaları: 

 Simülasyonun en az 1280 x 800 çözünürlük boyutunu desteklemeli 

 Etkileşim oranı en az %70 olmalıdır.  

 Aynı anda minimum 20 kullanıcının erişimine imkan vermeli ve maksimum 5 saniye içerisinde 

işlemlere yanıt vermelidir. 

 MacBook Pro bilgisayarın sistem özellikleriyle %90 uyumlu çalışarak sistem gereksinimlerine karşılık 

vermelidir. 

 Hologram görselleri 4K teknolojisi ve 3D teknolojisini desteklemelidir. 

 

Sosyal Bilgiler Dersi Etkileşimli Uygulamaları: 

 Simülasyonun en az 1280 x 800 çözünürlük boyutunu desteklemeli 

 Etkileşim oranı en az %70 olmalıdır.  

 Aynı anda minimum 20 kullanıcının erişimine imkan vermeli ve maksimum 5 saniye içerisinde 

işlemlere yanıt vermelidir. 

 MacBook Pro bilgisayarın sistem özellikleriyle %90 uyumlu çalışarak sistem gereksinimlerine karşılık 

vermelidir. 

 Hologram görselleri 4K teknolojisi ve 3D teknolojisini desteklemelidir. 

 

ICT Dersi Etkileşimli Uygulamaları: 

 Uygulama en az 1280 x 800 çözünürlük boyutunu desteklemeli 

 Etkileşim oranı en az %70 olmalıdır.  

 Aynı anda minimum 20 kullanıcının erişimine imkan vermeli ve maksimum 5 saniye içerisinde 

işlemlere yanıt vermelidir. 

 MacBook Pro bilgisayarın sistem özellikleriyle %90 uyumlu çalışarak sistem gereksinimlerine karşılık 

vermelidir. 

 

Matematik Dersi Etkileşimli Uygulamaları: 

● Uygulama en az 1280 x 800 çözünürlük boyutunu desteklemeli 

● Etkileşim oranı en az %70 olmalıdır.  

● Aynı anda minimum 20 kullanıcının erişimine imkan vermeli ve maksimum 5 saniye içerisinde 

işlemlere yanıt vermelidir. 

● MacBook Pro bilgisayarın sistem özellikleriyle %90 uyumlu çalışarak sistem gereksinimlerine karşılık 

vermelidir. 

 

Görsel Sanatlar Dersi Etkileşimli Uygulamaları: 

 Hologram görselleri 4K teknolojisi ve 3D teknolojisini desteklemelidir. 

 

İngilizce Dersi Etkileşimli Uygulamaları: 

 Uygulama en az 1280 x 800 çözünürlük boyutunu desteklemeli 

 Etkileşim oranı en az %70 olmalıdır.  

 Aynı anda minimum 20 kullanıcının erişimine imkan vermeli ve maksimum 5 saniye içerisinde 

işlemlere yanıt vermelidir. 

 MacBook Pro bilgisayarın sistem özellikleriyle %90 uyumlu çalışarak sistem gereksinimlerine karşılık 

vermelidir. 
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Müzik Dersi Etkileşimli Uygulamaları: 

● Uygulama en az 1280 x 800 çözünürlük boyutunu desteklemeli 

● Etkileşim oranı en az %70 olmalıdır.  

● Aynı anda minimum 20 kullanıcının erişimine imkan vermeli ve maksimum 5 saniye içerisinde 

işlemlere yanıt vermelidir. 

● MacBook Pro bilgisayarın sistem özellikleriyle %90 uyumlu çalışarak sistem gereksinimlerine karşılık 

vermelidir. 

 

Türkçe Dersi Etkileşimli Uygulamaları: 

● Uygulama en az 1280 x 800 çözünürlük boyutunu desteklemeli 

● Etkileşim oranı en az %70 olmalıdır.  

● Aynı anda minimum 20 kullanıcının erişimine imkan vermeli ve maksimum 5 saniye içerisinde 

işlemlere yanıt vermelidir. 

● MacBook Pro bilgisayarın sistem özellikleriyle %90 uyumlu çalışarak sistem gereksinimlerine karşılık 

vermelidir. 

 

Yeşil Okul:  

 

●  ISO 14040 2006 Environmental Management -LCA- Principles & Framework (TS EN ISO 14040 Çevre 

yönetimi – Hayat boyu değerlendirme – İlkeler ve çerçeve) standardına sahip olması gerekmektedir. 

●  ISO 14044 2006 Environmental Management - LCA Requirements and guidelines (TS EN  ISO 14044 

Çevre yönetimi – Hayat boyu değerlendirme – Gerekler ve kılavuz) standardına sahip olması 

gerekmektedir. 

● ISO 14025: 2006 Environmental labels and declarations — Type III environmental declarations — 

Principles and procedures (TS ISO 14025 Çevre etiketleri ve beyanları – Tip III çevre beyanları – 

Prensipler ve prosedürler) standardına sahip olması gerekmektedir. 

● ISO 21930 2006 Building construction - Sustainability in building construction – Environmental 

declaration of building product standardına sahip olması gerekmektedir. 

● Plastik, cam, metal, kâğıt, pil vb. toplanan atık miktarlarının  yıllık en az 500 kg olması 

gerekmektedir. 

● Elektrik jeneratörü ve kontrol cihazının elektrik kesintisinde en az 24 saat destek sağlaması 

gerekmektedir. 

● Şarj denetleyicisinin en az 40 amper değerinde olması gerekmektedir. 

● Rüzgar tribünlerinin en az 12 m/sn bir rüzgar hızı ortalamasına sahip olması gerekmektedir. 

● Rüzgâr tribünlerinin minimum özelliklerinin: 

 Nominal Güç : 400W  

 Nominal Voltaj: 12 V 

 Pervane Dönme Çapı : 1,2m 

 İlk Kalkış Rüzgar Hızı : 2,5m/s 

 Nominal Rüzgar Hızı: 12m/s 

 Güvenli Maksimum Rüzgar Hızı : 35m/s 

 Nominal Güç Devri : 600 d/d 

 Jeneratör Gövde Malzemesi: Alüminyum 

 Tavsiye Edilen Akü Adedi ve Tipi: 1 Ad 100Ah  

 Jeneratör Gövde Ağırlığı: 7kg 

 Şarj Kontrol Cihazı Tipi: Tam Otomatik PWM Kontrollü olması gerekmektedir. 
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● Güneş panellerinin minimum özellikleri: 

 Maksimum güç:  190 W 

 Nominal voltaj:  36 V 

 Nominal akım:  5,28 A 

 Açık devre voltajı:  44.9 V 

 Kısa devre akımı:  5.65 A 

 Hücre cinsi:  Monokristal 

 Hücre sayısı:  72 (6x12) 

 Modül ebatları:  1580x808x35 mm 

 Kablo ve konnektör: TUV sertifikalı 

 Çerçeve malzemesi: Alüminyum alaşım 

 Hücre verimi: %17,4 

 Modül ağırlığı:  17,5 kg 

 Bağlantı kutusu: TUV sertifikalı 

 Güç toleransı: 0 /+%3 

 Ön cam kalınlığı: 3,2 mm 

 Çalışma sıcaklık aralığı: -40°C +85°C 

 Garanti süresi:  10 yıl  (10 yıl sonunda en az %90 güç , 25 yıl sonunda en az %80 güç garantisi) 

 Aktarma diod akımı: 12 A 

 Standart test şartları: A.M. 1,5; 1000W/m2; 25+/-8°C olması gerekmektedir. 

Okul ve Öğretim Yönetimi Sistemi: 

● Sistemin depolandığı sunucu özellikleri: 

 İşlemci sayısı: 4 

 Bellek: 64 GB 

 Güç Kaynağı: 2x1200 watt 

 Raid Cache: 2 GB 

 Network Kart: 10Gb-SFP x2port olması gerekmektedir. 

● Sisteme aynı anda giriş yapan 500 kullanıcıya vereceği yanıt süresi 5 saniyedir. 

● Veri tabanı yanıt süresinin maksimum 3 saniye olması gerekmektedir. 
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Kalite Kontrol Listesi 

Kalite Kontrol Listesi 

Ürün adı Kontrol Listesi Evet Hayır 

SmartLab Akıllı laboratuvarların yer alacağı bina öğrenci 

kullanımına uygun mu? 
  

Binanın konumu yerleşkenin genel yapısına uygun 

mu? 
  

İnternet altyapısı belirlenen altyapı standardına göre 

oluşturuldu mu? 
  

Akıllı laboratuvarlarda yer alan teknik araç gereçler 

ergonomik açıdan öğrenci kullanımına uygun mu? 
  

Laboratuvar içerisinde ki cihazlar konumları 

kullanılabilirlik açısından uygun yerleştirilmiş mi? 
  

Cihazlar arası bağlantılar ve elektrik hatları öğrenci 

güvenliği açısından risk teşkil ediyor mu? 
  

Laboratuvarlarda yer alan kablosuz internet teknoloji 

performansı tüm ihtiyacı karşılıyor mu? 
  

Laboratuvar tüm cihazlara uzaktan erişim imkanı 

sağlanmış mı? 
  

Akıllı laboratuvarda yer alan cihazların teknik arıza 

durumunda başvurulacak servis cevap süresi 

maksimum 1 haftayı geçiyor mu? 

  

Akıllı laboratuvarlardan herhangi birinde çıkan teknik 

arızadan diğer akıllı laboratuvarların etkilenmemesi 

durumu iyi yönetilebilmiş mi? 

  

SmartLab Kontrol Paneli yazılımını öğretmen ve 

öğrenciler rahat bir şekilde kullanabiliyor mu? 
  

Yazılımın kullanılabilirlik ölçüm değerleri yeterli 

düzeyde mi? 
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Tüm bilgisayarlar gerekli performansı(hız) gösteriyor 

mu? 
  

Sınıf eko sistemin değişim süreleri istenilen 

performansta(hız) çalışıyor mu?  
  

Etkileşimli(dokunmatik) tüm yüzeylerin tepki hızları 

yeterli düzeyde mi? 
  

Etkileşimli(dokunmatik) tüm yüzeylerin 

çözünürlükleri yeterli düzeyde mi? 
  

Etkileşimli(dokunmatik) tüm yüzeylerin renk derinliği 

yeterli düzeyde mi? 
  

Etkileşimli tüm yüzeylerinin kusur sıklığı oranı 

beklenen düzeyde mi? 
  

3D yazıcı istenen performansta çalışıyor mu? 
  

3D yazıcı istenen performansta çalışıyor mu? 
  

3D yazıcı ve tarayıcıların katman çözünürlükleri 

istenen performansı karşılıyor mu? 
  

Nesnelerin interneti teknolojisini kullanan cihazlar 

arasındaki çekim hızları öğrenci ihtiyacını karşılıyor 

mu? 

  

Akıllı tahta çözünürlük oranları yeterli düzeyde mi? 
  

Akıllı tahta tepki hızı yeterli düzeyde mi? 
  

Klimalar ve hava akışı istenen düzeyde sağlanabilmiş 

mi? 
  

Kullanılan yazılımların öğrenci başarısında belirlenen 

oranda değişiklik yarattı mı? 
  

Etkileşimli uygulamaların etkileşim oranları istendik 

düzeyde mi? 
  

Etkileşimli uygulamaların çözünürlükleri öğrenci 

ihtiyacını yeterli düzeyde karşılıyor mu? 
  

Etkileşimli uygulamalar erişim miktarı öğrenci 

ihtiyacını yeterli düzeyde karşılıyor mu? 
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MacBook Pro bilgisayarlar sistem özellikleriyle 

uyumlu bir şekilde çalışıyor mu? 
  

3D Animasyonların, simülasyonların 

gerçekleştirildiği okulda öğrenci öğrenme 

motivasyonlarında pozitif yönde artış yaşandı mı? 

  

Proje belirlenen süre içerisinde tamamlandı mı? 
  

Yeşil Okul Güneş kolektörleri (güneş ışığından maksimum 

düzeyde yararlanmak) binanın çatısına uygun 

şekilde yerleştirilmiş mi? 

  

Atık toplama üniteleri kullanılarak istenilen 

miktarda dönüştürülebilir atık toplandı mı? 
  

Okulun tüm sıcak su ihtiyacını karşılamak amacıyla 

kullanılan güneş panelleri harcanan su miktarında 

istendik düzeyde tasarruf sağladı mı? 

  

Geri dönüşüm üniteleri istendik düzeyde kullanıldı 

mı? 
  

Dönüştürülebilir enerji kullanılarak istendik 

düzeyde bütçe tasarrufu  sağlandı mı? 
  

Öğrencilerde çevre bilinci, geri dönüşüm, 

yenilenebilir enerji kaynakları vs. konularda gözle 

görülür düzeyde olumlu yönde tutum değişimi oldu 

mu? 

  

Proje belirlenen süre içerisinde tamamlandı mı? 
  

Okul ve Öğretim 
Yönetimi Sistemi 

Öğrenci, öğretmen, veli ve yöneticilere uygulanan 

kullanılabilirlik testleri olumlu şekilde sonuçlandı 

mı? 

  

Sistem tüm dosya formatlarını destekler nitelikte 

mi? 
  

Sistemde işlem yanıt süresi istenen düzeyde mi? 
  

Sistem tüm platformlar da aynı performansta 

çalışabiliyor mu? 
  

 

Sistem belirlenen süre içerisinde tamamlandı mı? 
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Risk Yönetim Planı 

Roller ve Sorumluluklar 

● Projenin genel risklerinin yönetiminde, SmartLab proje yöneticisi rolünde olan Ebru KURTOĞLU lider 

konumundadır. Risk karşısında verilecek yanıtlar onun onayındadır. Destekleyici konumunda ise; proje 

ortağı Cevat EZGİN, ürün sahibi Açık Okulları ve sponsor ESET Holding yer almaktadır. 

● Teknik risklerin yönetiminde, Scrum uzmanı rolünde olan Elif KILIÇ lider konumundadır. Risk karşısında 

verilecek yanıtlar onun onayındadır. Destekleyici konumunda ise; proje yöneticisi, yazılım geliştirme 

ekibi, yazılım analisti ve yazılım test ekibi yer almaktadır. 

● Hukuki risklerin yönetiminde, ürün sahibi Açı Okulları lider konumundadır. Risk karşısında verilecek 

yanıtlar onun onayındadır. Destekleyici konumunda ise; sponsor ESET Holding yer almaktadır. 

● Mali risklerin yönetiminde, sponsor rolünde olan ESET Holding lider konumundadır. Risk karşısında 

verilecek yanıtlar onun onayındadır. Destekleyici konumunda ise; proje yöneticileri, ürün sahibi ve diğer 

sponsor yer almaktadır. 

● Operasyonel risklerin yönetiminde, ürün sahibi rolünde olan Açı Okulları lider konumundadır. Risk 

karşısında verilecek yanıtlar onun onayındadır. Destekleyici konumunda ise; proje yöneticileri, 

sponsorlar ve diğer paydaşlar yer almaktadır. 

● Harici risklerin yönetiminde, SmartLab proje yöneticisi rolünde olan Ebru KURTOĞLU lider 

konumundadır. Risk karşısında verilecek yanıtlar onun onayındadır. Destekleyici konumunda ise; diğer 

proje yöneticileri ve diğer paydaşlar yer almaktadır. 

● Bütçeleme: Proje risk yönetimi için belirlenen bütçe proje bütçesinden karşılanacak olup, 1.500.000₺’dir. 
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Roller ve Sorumluluklar 

Roller 

Risk Kategorileri 

Proje Genel 
Riski 

Teknik Riskler Hukuki Riskler Mali Riskler 
Operasyonel 

Riskler 
Harici 
Riskler 

SmartLab Proje 
Yöneticisi 

Lider Destekçi - - Destekçi Lider 

OÖYS Proje 
Yöneticisi 

- - - - Destekçi Destekçi 

Yeşil Okul Proje 
Yöneticisi 

- - - - Destekçi Destekçi 

Proje Ortağı Destekçi - - - - - 

Ürün Sahibi Destekçi - - - Lider - 

Sponsor(ESET 
Holding) 

Destekçi - Destekçi Lider Destekçi - 

Sponsor(Açı 
Velileri) 

- - - - Destekçi - 

Scrum Uzmanı - Lider - - - - 

Yazılım 
Geliştirme Ekibi 

- Destekçi - - - - 

Yazılım Analisti - Destekçi - - - - 

Yazılım Test 
Ekibi 

- Destekçi - - - - 

Ürün Sahibi - - Lider - - - 

Diğer Paydaşlar - - - Destekçi Destekçi - 
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Risk Listesi 

Proje Genel Riski:  

● Projemizin beklenen performansı karşılamaması 

Mali Riskler: 

● Sponsorlardan gerekli desteğin alınamaması 

● Araçların zamana bağlı fiyat değişimlerinin maliyeti artırması 

● Projenin zamanının uzaması nedeniyle proje ekibi üyelerine ödemelerin artması 

Hukuki Riskler: 

● Rüzgar tribünlerinin kurulması sırasında gerekli izinlerin alınamaması 

● Bina inşaatını başlatmak için yapı izninin alınamaması ya da tahmin edilen süreden (1 Ay) daha uzun 

bir sürede alınması.  

Teknik Riskler: 

● Laboratuvarlar tek bir sistemden yönetileceği için sistemde çıkan bir sorunun tüm laboratuvarı 

etkileyeceği ve çalışmaz hale getirebileceği. 

● Öğrenci, öğretmen ve veli bilgilerinin güvenliğinin sağlanamaması 

● Projenin ilerleme aşamasında gereksiz yazılım gereksinimlerinin ortaya çıkması 

● İnternette yaşanabilecek sorunların okul öğretim ve yönetim sisteminin kullanımını etkilemesi 

● Yazılımların kullanılabilirlik seviyesinin düşük olması ve beklenen performansı gösterememesi 

● Yazılımların sistem gereksinimleriyle uyumlu çalışamaması 

● İnşaatın ilk aşamasında yapılan zemin etüt çalışmaları sonunda ayrılan arsanın uygun olmaması 

● Öğretmen ve öğrencilerin yazılımı etkin bir şekilde kullanamaması. 

● Öğretmen ve öğrencilerin akıllı laboratuvarları etkin bir şekilde kullanamaması. 

● Öğrencilerin mesajlaşma modülünü amacı dışında kullanması 

Operasyonel Riskler: 

● Okul müdürünün değişme ihtimali ile projenin askıya alınması 

● Paydaşlardan bir veya birkaçının işten ayrılması 

Harici riskler: 

● Rüzgâr tribününden okulun harcayacağı enerjinin elde edilememesi 

● Bina inşaatında oluşabilecek iş kazaları 

● Öngörülemeyen hava koşullarının yaşanması 

● İşçilerin dikkatsiz davranışlarda bulunması 
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Risk Kategorilerine Göre Risk Derecelerinin Gösterimi 

Riskin Türü Riskin Tanımı Gerçekleşme 
Olasılığı 

Projeye Etkisi Risk Derecesi 

Genel Risk Projemizin beklenen 

performansı karşılamaması 

0.30 0.80 0.24 

Mali Riskler Sponsorlardan gerekli 

desteğin alınamaması 

0.10 0.80 0.08 

Araçların zamana bağlı fiyat 

değişimlerinin maliyeti 

artırması 

0.10 0.40 0.04 

Projenin zamanının uzaması 

nedeniyle proje ekibi üyelerine 

ödemelerin artması 

0.30 0.40 0.12 

Hukuki Riskler 
 

Rüzgar tribünlerinin kurulması 

sırasında gerekli izinlerin 

alınamaması 

0.10 0.40 0.04 

Bina inşaatını başlatmak için 

yapı izninin alınamaması ya da 

0.30 0.80 0.08 

Olasılık ve Etki Matrisi 

Olasılık Tehditler Fırsatlar 

0.90 0.05 0.09 0.18 0.36 0.72 0.72 0.36 0.18 0.09 0.05 

0.70 0.04 0.07 0.14 0.28 0.58 0.58 0.28 0.14 0.07 0.04 

0.50 0.03 0.05 0.10 0.20 0.40 0.40 0.20 0.10 0.05 0.03 

0.30 0.02 0.03 0.06 0.12 0.24 0.24 0.12 0.06 0.03 0.02 

0.10 0.01 0.01 0.02 0.04 0.08 0.08 0.04 0.02 0.01 0.01 

 0.05 0.10 0.20 0.40 0.80 0.05 0.10 0.20 0.40 0.80 

Her bir risk gerçekleşme olasılığına ve gerçekleşirse proje hedefi üzerinde yaratacağı 
etkiye göre derecelendirilir. Risklerin derecelerinin belirlenmesinde oluşturulan 
matristen yararlanılacaktır. 

 Düşük 

 Orta 

 Yüksek 
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tahmin edilen süreden (1 Ay) 

daha uzun bir sürede alınması 

Teknik Riskler Laboratuvarlar tek bir 

sistemden yönetileceği için 

sistemde çıkan bir sorunun 

tüm laboratuvarı etkileyeceği 

ve çalışmaz hale getirebileceği 

0.50 0.80 0.40 

Öğrenci, öğretmen ve veli 

bilgilerinin güvenliğinin 

sağlanamaması 

0.10 0.20 0.02 

Projenin ilerleme aşamasında 

gereksiz yazılım 

gereksinimlerinin ortaya 

çıkması  

0.10 0.40 0.04 

İnternette yaşanabilecek 

sorunların okul öğretim ve 

yönetim sisteminin kullanımını 

etkilemesi 

0.10 0.40 0.04 

Yazılımların kullanılabilirlik 

seviyesinin düşük olması ve 

beklenen performansı 

gösterememesi 

0.30 0.80 0.24 

Yazılımların sistem 

gereksinimleriyle uyumlu 

çalışamaması 

0.30 0.80 0.24 

İnşaatın ilk aşamasında yapılan 

zemin etüt çalışmaları 

sonunda ayrılan arsanın uygun 

olmaması 

0.10 0.80 0.08 

Öğretmen ve öğrencilerin 

yazılımı etkin bir şekilde 

kullanamaması 

0.70 0.40 0.28 

Öğretmen ve öğrencilerin akıllı 

laboratuvarları etkin bir 

şekilde kullanamaması 

0.90 0.40 0.36 

Öğrencilerin mesajlaşma 

modülünü amacı dışında 

kullanması 

0.90 0.40 0.36 
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Organizasyonel 
Riskler 

Okul müdürünün değişme 

ihtimali ile projenin askıya 

alınması 

0.10 0.40 0.04 

Paydaşlardan bir veya 

birkaçının işten ayrılması 

0.30 0.40 0.12 

Harici Riskler Rüzgar tribününden okulun 

harcayacağı enerjinin elde 

edilememesi 

0.30 0.80 0.24 

Bina inşaatında oluşabilecek iş 

kazalarıyla inşaat işlerinin 

aksaması 

0.10 0.20 0.02 

Öngörülemeyen hava 

koşullarının yaşanması 

0.10 0.40 0.04 

İşçilerin dikkatsiz 

davranışlarda bulunmasıyla 

araç gereçlerin zarar görmesi 

0.10 0.05 0.01 

  Düşük 

 Orta 

 Yüksek 
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Riskin Tanımı Risk Derecesi Risk Yanıtı Durum Yedeği 

Projemizin beklenen 

performansı karşılamaması 

0.24 Kaçınma Her ay sonunda tüm paydaşlarla 
durum değerlendirmesi yapılması 

Sponsorlardan gerekli desteğin 

alınamaması 

0.08 Azaltma Proje için başka sponsorlarla 
anlaşmaların sağlanması 

Araçların zamana bağlı fiyat 

değişimlerinin maliyeti 

artırması 

0.04 Kabul Etme Maliyet artışları izlenir ve düşük 
seviyelerde olduğu sürece kabul 
edilmesi 

Projenin zamanının uzaması 

nedeniyle proje ekibi üyelerine 

ödemelerin artması 

0.12 Azaltma Yapılan ödemelerin karşılanması için 
yeni sponsorların bulunması ya da 
mevcut sponsorlardan ödenek talep 
edilmesi 

Rüzgar türbinlerinin kurulması 

sırasında gerekli izinlerin 

alınamaması 

0.04 Kabul Etme  

Bina inşaatını başlatmak için 

yapı izninin alınamaması ya da 

tahmin edilen süreden (1 Ay) 

daha uzun bir sürede alınması 

0.08 Kabul Etme Projenin bitiş tarihini bir ay uzatmak 
ve zaman çizelgesinde gereken 
değişikliği yapmak 

Laboratuvarlar tek bir 

sistemden yönetileceği için 

sistemde çıkan bir sorunun tüm 

laboratuvarı etkileyeceği ve 

çalışmaz hale getirebileceği 

0.40 Devir Laboratuvar yönetim sisteminin arıza 
oluşan laboratuvarı sistemden devre 
dışı bırakabilecek şekilde geliştirilmesi 

Öğrenci, öğretmen ve veli 

bilgilerinin güvenliğinin 

sağlanamaması 

0.02 Kabul Etme Bilgilerin tutulacağı veritabanında bilgi 
güvenliğinin sağlanması için çalışma ve 
kontrollerin yapılması 

Projenin ilerleme aşamasında 

gereksiz yazılım 

gereksinimlerinin ortaya 

çıkması  

0.04 Kabul Etme Yazılımların esnek yapıya sahip olması 
ve her aşamada değişiklik taleplerine 
cevap verebilir nitelikte tasarlanması 

İnternette yaşanabilecek 

sorunların okul öğretim ve 

yönetim sisteminin kullanımını 

etkilemesi 

0.04 Kabul Etme  

Yazılımların kullanılabilirlik 

seviyesinin düşük olması ve 

0.24 Kaçınma Yazılımların kullanılabilirlik test 
araçlarıyla kullanılabilirliğinin test 
edilmesi 
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beklenen performansı 

gösterememesi 

Yazılımların sistem 

gereksinimleriyle uyumlu 

çalışamaması 

0.24 Kaçınma Yazılımların karşılaması gereken 
sistem özelliklerinin yazılım ekibi 
tarafından analiz edilmesi 

İnşaatın ilk aşamasında yapılan 

zemin etüt çalışmaları sonunda 

ayrılan arsanın uygun olmaması 

0.08 Kabul Etme  

Öğretmen ve öğrencilerin OÖYS 

yazılımını etkin bir şekilde 

kullanamaması 

0.28 Kaçınma OÖYS yazılımı kullanımına dair öğrenci 
ve öğretmenlere yönelik  eğitimler 
verilmesi 

Öğretmen ve öğrencilerin akıllı 

laboratuvarları etkin bir şekilde 

kullanamaması 

0.36 Kaçınma SmartLab kullanımına dair öğrenci ve 
öğretmenlere yönelik  eğitimler 
verilmesi 

Öğrencilerin mesajlaşma 

modülünü amacı dışında 

kullanması 

0.36 Kaçınma OÖYS yazılımının kullanımına dair 
öğrencilere yönelik  eğitim verilmesi 

Okul müdürünün değişme 

ihtimali ile projenin askıya 

alınması 

0.04 Kabul Etme Yetki ve sorumlulukların 
belirlenmesine yönelik anlaşmaların 
ürün sahibi ile gerçekleştirilmesi 

Paydaşlardan bir veya 

birkaçının işten ayrılması 

0.12 Azaltma Paydaşlarla gerekli sözleşmelerin 
yapılması 

Rüzgar tribününden okulun 

harcayacağı enerjinin elde 

edilememesi 

0.24 Kaçınma Rüzgar türbini yerleştirilmeden önce 
enerji kaynakları uzmanı tarafından 
bölge analizinin yapılması 

Bina inşaatında oluşabilecek iş 

kazalarıyla inşaat işlerinin 

aksaması 

0.02 Kabul Etme Gerekli sözleşmelerin yapılmasıyla iş 
güvenliğinin sağlanması 

Öngörülemeyen hava 

koşullarının yaşanması 

0.04 Kabul Etme Kaynaklardan elde edilecek enerjinin 
daha sonra kullanılabilmesi için 
depolanması 

İşçilerin dikkatsiz davranışlarda 

bulunmasıyla araç gereçlerin 

zarar görmesi 

0.01 Kabul Etme Gerekli sözleşmelerin imzalanmasıyla 
teknik araçların sigortalanması 

 


