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Özet ve Giriş

Geliştirmiş olduğum bu proje konferans

organizasyonunun mobil uygulama aracılığıyla

gerçekleştirilmesini sağlar. Uygulama

aracılığıyla yeni konferanslar oluşturulabilir,

oluşturulan bu konferansları düzenleyebilir,

kullanıcıların konferanslara katılımını

sağlayabilirsiniz. Projenin hedefi konferans

yönetiminin kolaylaştırılması ve teknolojik

yöntemlere dayandırılmasıdır. Programın

açılışında kullanıcı giriş ve kayıt ol ekranıyla

karşılanır. Kullanıcı önceden bir hesaba sahip

ise mail ve şifresi ile giriş yapar. Kullanıcı

hesaba sahip değilse kayıt olma ekranından hızlı

bir şekilde uygulamaya kayıt olabilir. Sonrasında

kullanıcı ana ekranda oluşturduğu veya katıldığı

konferansları görüntüleyebilir ve yönetebilir.

Konferans oluşturma ekranında ise konferans

adı, konusu ,tarihi, süresi, katılımcı sayısı ve

konferans tipi (yüz yüze, online veya karma)

seçilerek yeni bir konferans oluşturulabilir.

Projenin Konusu, Amaç ve Tanımı

Kaynaklar ve Geliştirme Araçları

Arayüz Arayüz

Github Repository

Sonuçlar ve Öneriler 

İletişim Bilgileri

Projenin Konusu: Projenin konusu konferans 

organizasyonunun daha etkin, etkili ve verimli bir 

şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak ve 

kullanıcının bir mobil uygulama aracılığıyla 

etkileşimini artırmaktır. 

Projenin Amacı: Projenin amacı konferans 

gerçekleştirmek isteyen kişi veya kurumların bu 

işlemi daha etkin ve kolay bir şekilde 

yönetebilmesidir. Böylelikle kullanıcılar 

konferans oluşturma ve yönetme gibi karmaşık 

süreçleri bu mobil uygulama çatısı altında 

gerçekleştirebileceklerdir. Uygulama içerisinden 

verilecek konferans linki ile hedef kitleye 

ulaşmak daha kolay olacaktır.

Problemin Tanımı: Problem, konferans 

oluşturma ve yönetme süreçlerinin karmaşıklığı 

ve zorluğudur. Kullanıcı konferansları 

oluşturamamakta ve konferans bilgilerine göre 

süreçleri yönetememektedir. Ayrıca kullanıcı 

konferansa katılmak isteyen kitleye kolay bir 

şekilde erişim sağlayamamaktadır.
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Şekil 3. Konferans Oluşturma Ekranı

Çalışmanın sonucunda bu uygulamayı

kullanacak olan kişi veya kurumlar, konferans

oluşturma ve organizasyon süreçlerini daha etkili

bir şekilde yönetme fırsatına sahip olacaklardır.

Çeşitli konferans tiplerine göre esnek bir şekilde

konferanslar oluşturabilir ve katılımcı yönetimini

sağlayabilirler. Ayrıca kullanıcı geçmişteki

konferansları görüntüleyebilir ve gelecekteki

konferansları planlayabilir.

Öneri olarak ise bu mobil uygulama, web tabanlı

ayrı bir uygulama ile desteklenip daha erişilebilir

ve işlevsel bir hale getirilebilir.


