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Kurumun Adı: Bakırköy Rehberlik Ve Araştırma Merkezi
Örnek Uygulamanın Adı: Online Randevu ve Rapor Sorgulama Sistemi
Örnek Uygulamanın Kategorisi: Diğer
Örnek Uygulamanın Amacı: Teknolojinin hızla geliştiği dünyamızda, devletimiz de
birçok hizmetinde E sistemi hayata geçirmiştir. E-Okul, E-devlet artık sıklıkla telaffuz
edilen kavramlar olmuştur. Böylesi gelişmelerin olduğu ülkemizde RAM’ların da bu
gelişmeye ayak uydurması gerekiyordu. Çalışma ile engelli çocuğa sahip ailelerin
işlerini kolaylaştırarak ve hızlandırarak internet üzerinden randevu almaları ve
inceleme sonuçlarını internet üzerinden takip etmeleri amaçlanmıştır.
Giriş:
RAM’lardan hizmet alan kesimini büyük bir çoğunluğunu özel eğitime muhtaç
engelli bireyler oluşturmaktadır. RAM’da özel eğitim kararı alınabilmesi için bir ailenin
birçok kez kuruma gelebilmesi gerekebilmektedir. (1: randevu alma 2: inceleme
3:kurula gelme 4:raporunu alma) Bu geliş süreçlerinde ve evraklarında bir aksilik
oluştuğunda Eğitim raporu için RAM’a gelişler 5’i hatta bazen 6’yı bulabilmektedir.
İstanbul genelinde bir ilk olarak Bakırköy RAM olarak bu süreci
kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacıyla velinin öğrencisi için internet üzerinden
RANDEVU alabilmesi ve inceleme sonucunu ONLİNE RAPOR SORGULAMA
bölümünden takip edebilmesini sağlayan hizmeti geliştirdik.
Bu sistem sayesinde Engelli birey ve ailesi RAM’a sadece 2 kez gelmektedir.
(1: İnceleme 2: Raporunu teslim alma)

Uygulama Süreci:
Öncelikle ONLİNE RANDEVU ve RAPOR SORGULAMA sistemi konusunda
yazılım geliştirilmiştir. İlgili yazılımda TC Kimlik Numarasıyla hizmetin takip
edilebilmesi amacıyla geçerli TC Kimlik numarası girilip girilmediğini anlamak
amacıyla geliştirilmiş algoritma sisteme entegre edilmiştir.
Sistem sayesinde veli, öğrencisinin TC Kimlik numarasını girerek istenen bilgileri
sisteme girmektedir. Sistemden sorumlu RAM personeli tarafından, girilen bilgileri
kontrol edildikten sonra en geç bir gün sonra ilgili velinin cep telefonuna



randevu günü ve saati
gereken evraklar

SMS sisteminden mesaj gönderilmektedir. Veli randevu gününde öğrencisine yönelik
yapılan incelemeden sonra öğrencisi için gereken eğitim raporunun çıkıp çıkmadığını
ONLİNE RAPOR SORGULAMA sisteminden TC Kimlik Numarasıyla takip
edebilmektedir.
Sonuç ve Kazanımlar:
•

Engelli bireyle ilgilenmekten dolayı zaten yıpranmış olan veliler için bir kolaylık
oluşmuştur.

•

RAM’daki iş yoğunluğunda ciddi bir azalma görülmüştür. (randevu için gelip
gitmeler, raporum çıktı mı çıkmadı mı türünde sorular bitmiştir.)

•

Sistem sayesinde veliyle interaktif bir iletişim imkanı da doğmuştur.

•

02 Şubat 2011 tarihinde İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Brifing Salonunda
RAM Müdürleriyle yapılan toplantıda Bakanlığımız Özel Eğitim Rehberlik ve
Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünden Genel Müdür Yardımcısı Yüksel
SEZGİN ve Şube Müdürü Veysel ÖZTÜRK’ te Bakırköy RAM’ın çalışmasının
veliler tarafından beğenildiğini ve TÜRKİYEDE’ki diğer RAM’ların da aynı
uygulamayı yapmasının istendiğini ifade ettiler

•
Öneriler:
•

Bahsi geçen çalışma bütün RAM’lara yaygınlaştırılabilir.

•

Çalışma gerçekleştirilirken inceleme için gerekli evrakların RAM personeli ve
kurulacak sistem tarafından veliye izahı gereklidir. Yani sadece randevu günü
ve saati değil, RAM’a gelinirken gerekli evraklar için online olarak, SMS ve
mail yoluyla veli bilgilendirilmelidir.

Ekler:

