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İhtiyaç Kutusu: Okullara Yardım Uygulaması

Elif TAŞÇI

Özet

Bu çalışma, yardıma ihtiyacı olan okullar ile 

yardım etmek isteyen kişileri bir araya 

getiren web tabanlı bir uygulamadır. 

Çalışmada yardıma ihtiyacı olan okulların 

ihtiyaçlarını duyurabilmesi ve yardım etmek 

isteyen kişilerin yardıma ihtiyacı olan 

okullara kolay bir şekilde ulaşarak yardım 

etmesi amaçlanmaktadır.  

Birçok okulun eksikleri ve o okulda okuyan 

öğrencilerin ihtiyaçları olmaktadır, bu 

uygulama sayesinde okullar bilgilerini ve 

ihtiyaçlarını ekleyerek yardım etmek isteyen 

kişilere ihtiyaçlarını kolay bir şekilde 

duyurabilmektedir. 

Yardım etmek isteyen kişiler ise ihtiyaç 

sahibi okulların tümünü ve nelere ihtiyaç 

duyduklarını tek bir sayfadan toplu bir 

şekilde görerek istedikleri okullara yardım 

edebilmektedir. 
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Beklenen Sonuçlar

Çalışma kapsamında yardıma ihtiyacı olan 

okulların ihtiyaçlarını kolay bir şekilde yardım 

etmek isteyen kişilere duyurabilmesi ve 

ihtiyaçlarının karşılanması, yardım edecek 

kişilerin ise ihtiyaç sahibi okullara 

ulaşmasının ve yardım edebilmesinin kolay 

bir şekilde sağlanması beklenmektedir. 

Sonuç olarak bu çalışma ile yardıma ihtiyacı 

olan okullar ile yardım etmek isteyen kişileri 

tek bir platform üzerinden bir araya getiren 

bir uygulama oluşturulmuştur.

İletişim Bilgileri

• HTML
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• JAVASCRIPT
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Projenin konusu yardıma ihtiyacı olan 

okulların ihtiyaçlarını yardım etmek isteyen 

kişilere kolay bir şekilde duyurabileceği ve 

yardım etmek isteyen kişilerin ihtiyaç sahibi 

okulları tek bir yerden görerek yardım 

edebileceği bir uygulama oluşturmaktır. 

Projenin amacı yardıma ihtiyacı olan okullar 

ile yardım etmek isteyen kişilerin tek bir 

platform üzerinden birbirlerine ulaşmasını 

sağlamaktır.

Bu proje ile yardıma ihtiyacı olan okullar 

kayıt oluşturarak bilgilerini ve ihtiyaçlarını 

uygulama üzerinden detaylı bir şekilde 

ekleyebilmektedir. İhtiyaçları karşılandığında 

hesap bilgileri ile kendilerine yapılan 

yardımlara liste halinde ulaşabilmektedirler.

Yardım etmek isteyen kişiler ise uygulamaya 

kayıt olarak yardıma ihtiyacı olan tüm 

okulları tek bir yerden görerek istedikleri 

okula yardım edebilmektedirler. Daha sonra 

kendi hesaplarından yaptıkları yardımlara 

liste halinde ulaşabilmektedirler.

Uygulamaya isteyen yerel kırtasiyeler de 

kayıt oluşturarak sistemde önerilen 

pazaryerleri olarak görülebilmektedir. 

Böylece yardım edecek kişiler uygulamada 

önerilen pazaryerlerinin listesini görerek 

ihtiyaçları o kırtasiyelerden tedarik 

edebilmektedirler.

Uygulamada yapılan tüm yardımların listesi, 

karşılanmayı bekleyen ihtiyaç sayısı, toplam 

karşılanan ihtiyaç sayısı, toplam önerilen 

tedarikçi sayısı, toplam yardımsever sayısı 

ve toplam üye okul sayısı verileri 

görülebilmektedir.
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• PHP

• BOOTSTRAP

• MYSQL

Kullanılan Teknik ve Yöntemler

Proje Sitesi Görselleri

YARDIMSEVER GİRİŞ SAYFASI

OKUL GİRİŞ SAYFASI

YARDIMSEVERE AİT ANA SAYFA

KARŞILANMAYI BEKLEYEN İHTİYAÇLAR SAYFASI

OKULA  AİT ANA SAYFA

İHTİYAÇ EKLEME SAYFASI

OKUL BİLGİLERİ VE İHTİYAÇ DETAY SAYFASI

YAPILAN YARDIMLAR SAYFASI

ANA SAYFADA BULUNAN VERİLER


