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1. Proje Özeti: 

Öğrencilerin test çözerken yaşadıkları eğitim sorunlarına yönelik, mevcut testlerin ve çevrimiçi 

platformların avantajları birleştirilerek çözüm geliştirilmesi projemizde hedeflenmiştir. Bu 

kapsamda ‘akıllı test kitabı’ şeklinde cihaz geliştirilmiştir. Cihazımız kitap şeklinde açıldığında 

ön kapağının iç yüzünde bir ekran, numeratör, soruların şıklarına ilişkin butonlar, zaman 

başlatma ve bitirme butonları ve optic form bulunmaktadır. Arka kapağının iç yüzünde ise test 

çıktısının veya soru ekranının (tablet gibi) konabileceği bir yüzey yer almaktadır. Bu kapsamda 

zamanlamaya dayalı testlerde öğrencinin kendi seviyesini ölçüt alarak başarısını arttırmayı 

hedeflemesi amaçlanmaktadır. Projemizdeki cihaza benzer herhangi bir cihaza rastlanıl-

mamıştır. 

2. Problem/Sorun: 

Öğrencilerin test çözerken kullanabileceği materyaller olan basılı test kitabı ve çevrimiçi soru 

robotu halihazırda var olan çözümlerdir. Projemizde geliştirdiğimiz akıllı test kitabı, bu ma-

teryallerle karşılaştırılarak mevcut sorunlara getirilen iyileştirmelere aşağıdaki tabloda yer ver-

ilmiştir: 

 Basılı test 

kitabı 

Çevrimiçi soru 

robotu 

Akıllı test 

kitabı 

Maliyet (-) Orta (--) Yüksek  (+) Düşük 

Dijital süre takibi (-) Yok (+) Var (+) Var 

Dijital doğru – yanlış kontrolü (-) Yok (+) Var (+) Var 

Kağıt üzerinde çözme kolaylığı (+) Var (-) Yok (+) Var 

Öğrenci özelinde dijital süre belirleme  (-) Yok (-) Yok (+) Var 

Ders/konu/soru tarzı özelinde dijital süre belirleme (-) Yok (-) Yok (+) Var 

 Bir öğrencinin başarılı olduğu ders, konu ve soru tarzı farklı olabilmektedir. Bu kap-

samda her ders, konu ve soru tarzı için sabit süre belirleme işlevine sahip çevrimiçi soru robot-

ları yetersiz olmaktadır. İlk olarak, sayısal derslere ait sorular için de, sözel derslere ait sorular 

için de soru başına 1 dakika verilmektedir. Oysaki liseye geçiş sınavında farklı süreler belirlen-

mektedir. İkinci olarak, aynı dersteki farklı konulara da farklı süreler gerekmektedir. Örneğin, 

çevrimiçi soru robotu üzerinde Türkçe dersinden ‘Sözcükte Anlam’ konusunda 20 soruluk test 

çözmek isteyen bir öğrenciye 20 dakika süre verilirken, daha uzun sorular içeren ‘Paragrafta 

Anlam’ konusunda 20 soruluk test çözmek isteyen öğrenciye de 20 dakika süre belirlenmekte-

dir. Bu durum söz konusu olunca da öğrenci; eksiği daha çok ‘Paragrafta Anlam’ konusunda 

olsa da, öğretmen etkileşimli soru robotlarında süresinin zor yetiştiği konularda soru çözmek 

istememektedir. 

2018 yılında liseye geçiş sınavı sisteminde soru tarzının değişmesiyle1, daha hızlı anlayarak 

okuma ve düşünme becerileri gerektiren sorular önem kazanmıştır. Bu kapsamda T.C. Milli 

Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından or-

taokul öğrencileri için ‘Beceri Temelli Testler’ ve ‘Kazanım Kavrama Testleri’ yayınlanmak-

tadır.2 Beceri temelli testlerdeki sorular daha uzun olup anlayarak hızlı okuma ve düşünme be-

cerileri gerektirirken, ‘Kazanım Kavrama Testleri’ daha kısa sürede çözülebilecek sorulardan 

oluşmaktadır. Bu soru ayrımına gidilmeden süre belirlendiği takdirde öğrenci başarısızlık his-

sine düşmektedir. Var olan çözümler bu kapsamda yetersizdir. 

                                                 
1 https://www.ntv.com.tr/yazarlar/sadik-gultekin/lgsnin-farkli-bir-yorumu,U4aHFldBCkGKLGWKJBCarg 
2 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazır-

lanan ‘Beceri Temelli Testler’ ve Kazanım Kavrama Testleri’: http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/ 

https://www.ntv.com.tr/yazarlar/sadik-gultekin/lgsnin-farkli-bir-yorumu,U4aHFldBCkGKLGWKJBCarg
http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/
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Bu sorunları yaşayan bir ortaokul öğrencisi olarak bu projemi geliştirmeyi planladım. 

3. Çözüm 

Yukarıdaki bölümde bahsedilen problemin çözümüne yönelik olarak geliştirmek istediğim 

proje akıllı test kitabı tasarımıdır. Basılı test kitabının ve çevrimiçi soru robotunun avantajları 

birleştirilip iyileştirilerek; düşük maliyetli, dijital süre takibi ve doğru-yanlış kontrolü, kağıt 

üzerinde çözme kolaylığı, öğrenci/ders/konu/soru tarzı özelinde süre belirleme imkanlarını 

sağlayan bir çözüm geliştirilmiştir.  

Bizler şu anda genç ve dijital bir dünyanın içine doğmuş bireyleriz. Dijital platformlardaki 

açıklamaları daha kolay anlayabiliyoruz bu nedenle günümüz teknolojilerini kullanarak 

problemin çözümüne fikir bulmak hedef kitlemiz için daha faydalı olacaktır. 

Projemizde geliştirdiğimiz akıllı test kitabı ile öğrencilerin test çözerken zamanlarını kontrol 

ederek başarılarını artıracaktır. Bu durum eğitim alanına önemli bir katkıdır. 

Akıllı test kitabının çalışma algoritması şu şekildedir. (Anlatım videosu linki: 

https://youtu.be/0_qGeAmdUrg) 

 Öğrenci akıllı test kitabının kapağını açar. Kitabın açık halinin bir tarafında elektronik dev-

relerin bulunduğu kalın bölüm, diğer tarafında ise çözülecek test çıktısının rahatlıkla konabile-

ceği düz bölüm bulunmaktadır. Öğrenci üst köşede bulunan ‘AÇ/KAPA’ tuşuna basar. Sistem 

açılır. LCD ekranda ‘Merhaba B-Kod! Lütfen bir test numarası seçiniz. Test numarası:…’ ya-

zar. Öğrenci test çıktısının sağ üst köşesinde yazan ‘Test numarasını’ numeratör yardımıyla 

girer. LCD ekranda test numarası yazar. LCD ekranda ‘Test süresinizi giriniz.’ yazdıktan sonra 

‘MM:SS’ ifadesi çıkar. Öğrenci test çıktısında belirtilmiş olan ders/konu/soru tarzı özelinde 

belirlemek istediği süreyi dakika ve saniye şeklinde numeratör yardımıyla sisteme girer. LCD 

ekranda ‘Başlamak için ‘Başlat’ tuşuna basınız.’ yazar.Öğrenci sistemin üzerinde yer alan 

‘Başlat’ tuşuna basar. LCD ekranda ‘Testiniz 3 saniye sonra başlıyor.’ yazar.Test süresi baş-

lar. LCD ekrandan geri sayımı takibi yapılır. Öğrenci numeratördeki ‘A’, ‘B’, ‘C’ ve ‘D’ tuş-

larına basarak işaretlemek istediği şıkları sisteme girer. LCD Sonraki soruya geçmek için ‘▶︎ ’, 

önceki soruya dönmek için ‘◀︎ ’ tuşuna basılır. Optik form üzerinde her soru için şıklar yanar. 

Boş soru bırakıldığında o sorunun satırı boş kalır. Hangi soru numarasında olduğunu optik 

form üzerinden takip edebileceği gibi, boş soru bıraktığında soru numarası takibini kolaylaş-

tırmak için LCD ekranda da soru numarası yazar. Öğrenci isterse süresi bitmeden ‘BİTİR’ 

tuşuna basarak testi bitirebilir. LCD ekranda ‘Tebrikler! Testinizi önce bitirdiniz’ yazar. Süre 

bittiğinde ‘Test süreniz bitmiştir.’ yazar. Otomatik olarak doğru, cevap, yanlış kontrolü yapılır. 

LCD ekranda ‘Doğru:… Yanlış:… Boş:…’ soru sayıları yazar. Öğrencinin yanlışlarını öğre-

nebilmesi için optik formda yanlış ve boş sorularının cevap anahtarı yanıp söner. Öğrencinin 

motivasyonunu arttırmak için cevapladığı doğru cevap sayısına göre emojiler çıkar. Öğrenci 

yeni bir test çözmek isterse ‘YENİLE’ tuşuna basar, istemezse ‘AÇ/KAPA’ tuşuna basarak sis-

temi kapatır. 

Projemizde ele aldığımız sorun, çözümü ve eğitimdeki katkısı kısaca şu şekildedir: 

Sorun Çözüm Eğitimdeki Katkısı 

Basılı kitapların ve çevri-

miçi soru robotlarının öğ-

rencilerin ihtiyaçlarını kar-

şılamaması 

Düşük maliyetli, dijital süre takibi, di-

jital doğru/yanlış kontrolü, öğ-

renci/ders/konu/soru tarzı özelinde 

süre belirleme özelliğine sahip gelişti-

rilen tek cihaz 

Öğrencilerin sınav stratejisini 

geliştirme 

https://youtu.be/0_qGeAmdUrg
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4. Yöntem 

Projemizdeki ele alacağımız sorunu ve çözüm önerimizi belirledikten sonra çözümümüzü ha-

yata geçirirken şu yöntemi uyguladık: 

 Milli Eğitim Bakanlığı’nın 6. sınıflar için yayınladığı Türkçe, matematik, fen bilimleri, sos-

yal bilgiler, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce derslerinin tüm konularına ilişkin 139 adet 

beceri temelli ve kazanım kavrama testlerini indirdik. Bu testlerde yer alan 2018 adet sorunun 

ekran görüntüsünü alarak soru bankamızı oluşturduk. Soru bankamızdaki soruları kısaltmalarla 

isimlendirdik. Örneğin, Türkçe dersindeki kazanım kavrama testlerindeki Test-12’deki 5. soru 

için t.k.12.05 ismini kullandık. (Soru bankası: https://drive.google.com/drive/fol-

ders/1eyLOWNl8q8qApwCA1M7rFky5VECNjuAj?usp=sharing) 

 ADOBE ILLUSTRATOR programıyla test kitabının kapak baskısını tasarladık. Örnek ola-

rak 15 sayfalık test kitabı çıktısı aldık. 

 LEGO DIGITAL DESIGNER programıyla akıllı test kitabını 3 boyutlu tasarladık. Kullana-

cağımız lego parçalarını belirledik. Kitap kapağının yapım kılavuzunu Lego Digital Designer 

programını kullanarak hazırladık. Böylece bu kitabı kullanacak öğrencilerin kendilerinin ko-

layca tasarlamasını hedefledik. (bkz. Google Drive linkinde yapım kılavuzu) 

 FRITZING programını kullanarak elektronik devre şemamızı tasarladık. Kullanacağımız 

Arduino parçalarına karar verdik. (bkz. Devre şeması ) 

 ARDUINO IDE programında kodumuzu yazdık. (bkz. Google Drive linkinde kod dosyası)  

 Lego ve Arduino kullanarak akıllı test kitabımızı oluşturduk. Maliyet analizi yaptık. Maliyeti 

azaltmak için kapak tasarımında karton da kullandık. (Karton kapak fotoğrafı) 

 Akıllı test kitabını kendim kullanmaya başlayarak eksikliklerini tespit ettim. Ders/konu/soru 

tarzı özelinde vermem gereken süreleri belirledim. Her dersten ve her soru tarzından beşer soru 

çözerek aşağıdaki tabloda verildiği üzere soru başına süreleri belirledim.  
 Türkçe Matematik Fen Bilimleri Sosyal Bilgiler Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi İngilizce 

Kazanım Kavrama 41 sn 53 sn. 35 sn. 31 sn. 16 sn 12 sn 

Beceri Temelli 1 dk. 3 sn. 1 dk. 24 sn. 54 sn. 47 sn. 33 sn 23 sn. 

 

 Sınıf arkadaşlarımdan da süre belirlemelerini rica ettim. Her arkadaşımın farklı derslerde 

üstün yönlerinin olduğunu gözlemledim. Tek bir soru için 3 saniye fark bile 20 soruda 1 daki-

kaya karşılık geleceğinden, verilen sürede testin yetişmemesi durumunda 20 soruda 1 boş bıra-

kılmasına karşılık gelebildiğini hesapladık. Böylece öğrenci özelinde süre belirlemenin öne-

mini anladık. Öğrencilerin kendi sürelerini belirleyerek motivasyonları düşmeden başarıya ula-

şabileceklerini öğrendik. 

 Öğrencilerin bilinçli olarak süre belirlerken kendilerini geliştirebilecekleri stratejileri öğre-

nebilmek için uzman görüşlerine başvurduk. İlk olarak, kullandığımız soru bankasını oluştur-

duğumuz Beceri Temelli Testleri ve Kazanım Kavrama Testlerini yayınlayan T.C. Milli Eğitim 

Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nü aradık. Resmi ola-

rak görüş bildirmelerinin uygun olmadığını öğrendik. Bazı üniversitelerin Eğitim Fakülteleri 

bünyesinde bulunan Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalındaki öğretim üyelerinden danış-

manlık aldıkları ve onlarla birlikte projemi geliştirmemizin çok kıymetli olacağı bilgisine ulaş-

tık. Bu kapsamda çeşitli üniversitelerdeki Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalındaki öğre-

https://drive.google.com/drive/folders/1eyLOWNl8q8qApwCA1M7rFky5VECNjuAj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1eyLOWNl8q8qApwCA1M7rFky5VECNjuAj?usp=sharing
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tim üyelerinin iletişim bilgilerinin listesini çıkardık. 4 soruluk bir anket hazırladık. Ancak, pan-

demi sürecinde sağlıklı bir iletişime geçemedik. Projemizi geliştirirken öğretim üyeleri ile ortak 

çalışma yapmaya karar verdik. (bkz. Google drive linkinde anket ve öğretim üyesi listesi) 

 Projemizi arkadaşlarım ve öğretmenlerimle paylaştığımda ‘Öğretmenin öğrenciye çözmesi 

gereken testi gönderebileceği ve öğrencinin doğru/yanlış sayısını öğretmenine gönderebileceği 

bir uygulama’ ile projenin daha işlevsel olabileceği görüşünü aldık. Bu kapsamda projemizi 

geliştirirken Wi-Fi modülü ekleyip uygulama geliştirmeye karar verdik. 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Yaptığım araştırmalar sonunda aklıma gelen fikrimle ilişkili bir ürüne rastlamamam projem 

için birçok yenilik barındırmaktadır. En yakın örneği basılı test kitabı ve çevrimiçi soru 

bankaları olmakla birlikte onlardan farklı ve üstün yönleri karşılaştırmalı olarak yukarıdaki 

belirtilmiştir.  

Projenin kapak tasarımına karar verilirken lego parçalarının kullanılmasına karar verilmesinin 

nedeni, öğrencinin kendi tasarımını kendisi yaparak çalışma motivasyonunu arttırmaktır.  

 Lego parçaları iç içe geçirilerek birleştirilmiş, böylece dayanıklılığı arttırılmıştır.  

 Farklı lego parça renkleri kullanılarak farklı kitap kapağı renkleri tasarlanabilmektedir.  

 Kitap kapağının üzerine değişik desenler yapılmasına imkan verilerek öğrencilerin ya-

ratıcılıklarının geliştirilmesine imkan verilecektir. Mevcut lego parçalarıyla bir örnek 

tasarım yapılmış, farklı tasarım örneklerine proje geliştirilirken yer verilecektir. 

6. Uygulanabilirlik  

Projemizi tasarlamak için yaptığım araştırmalar sonucunda birçok materyal kullanabileceğimi 

keşfettim. İhtiyacım olan bir kitap kapağı tasarımıydı. Bu tasarımda sağ ya da sol taraflardan 

birinin üzerinde elektronik devreler olacağı için biraz da derinlikli olmalıydı. Sağ ya da sol 

yönlerden birini seçmemin nedeni tüm öğrencilere projemin hitap etmesini istememdir.  

Elektronik devreler ise kolay temin edilebilen kodlama yaparken ihtiyaçlarımı karşılayabilecek 

arduino robotik devre elemanları kullanmayı uygun buldum. Ürünün prototipi gerekli kodları 

ve tasarımı online programlarda yaparak ön denemelerim sonucunda belirlediğim problemin 

ihtiyaçlarını karşılayabilen bir prototip geliştirdim ve somut olarak görmek projenin hayata ge-

çirilmesinde motivasyonumu artırdı. Hatta seri üretim ile daha fazla bireye ulaşabilecek ola-

naklar sağlamaktadır.  

Projemizi yaygınlaştırmak için tanıtım videoları ve afişler hazırlamayı, okulumdaki arkadaşla-

rım ile paylaşarak deneyimlerini sunmalarını sağlamayı hedeflemekteyim. Ayrıca bu ürün için 

sosyal medyadan da tanıtım yapma isteğindeyim. Projem için hazırlayacağım internet sayfası 

ile kullanım kılavuzu ekleyerek kullanıcı ile etkileşimli bir hale getirmek izleyeceğim yollar 

arasındadır. 

7. Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemizin tahmini bütçesi şu şekildedir: 

Arduino UNO R3 klon: 27,36 TL Mini breadboard (3 adet): 7,2 TL  

Dörtlü 8x8 Dot Matris: 52 TL Direnç (2 adet): 0,2 TL  

20x4 LCD Ekran: 28,25 TL Buton (3 adet): 0,6 TL  

I2C Arayüz Modülü 5,75 TL Breadboard güç kartı:  4,60 TL 

Keypad 4x4 Matrix 20,75 TL Beyaz Lego parçalar: 12 TL 

Header: 3 TL Krem Lego parçalar (2 bardak) 120 TL  
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Jumper Kablo: 3 TL   

 Projemizin elektronik devre maliyeti 152,71 TL’dir. Tasarımda lego parçaları kullanılırsa 132 

TL maliyet çıkmaktadır. Lego ve Arduino toplam maliyeti 284,71 TL olmaktadır. Bu maliyeti 

düşürmek için karton da kullanılabilmektedir.  

Projeyi geliştirilirken yapılması planlanan ek maliyet ise ‘ESP 8266 Wi-Fİ Modülü’nün mali-

yeti ise 15,68 TL’dir. 

Projemizin planlanan takvimi şu şekildedir: 

10-17 Haziran 2020: Öğretim üyeleri ile iletişime geçilmesi ve süre belirlenmesi için stratejiler 

geliştirilmesi 

17-24 Haziran 2020: Wi-Fi Modülü ile öğrenci – öğretmen etkileşiminin sisteme eklenmesi 

24 Haziran – 1 Temmuz: Yaygınlaştırma çalışmaları 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemiz ortaokul öğrencilerine hitap etmektedir. Özellikle ölçme değerlendirme sınavlarına 

hazırlanan 8. sınıf öğrencileri test çözerken zamanlamalarını kontrol etmek için kullanabilir. 

Hedef kitlenin daha çok ortaokul öğrencileri olmasının nedeni öğrendikleri kazanımları test 

çözerek pratik yapmalarıdır ve böylece sınava hazırlanırken zamanı da kontrol etmelerini fark 

ederler. Bu proje ile soru başına düşen zamanı ayarlamaları konusunda pratik yapabileceklerdir. 

Böyle bir projeye karar vermemin nedeni ben de bir ortaokul öğrencisiyim ve sınavlara giriyo-

rum hem kendim hem de arkadaşlarım zamanlarını ayarlamakta zorlanabiliyorlar. Bu durumu 

da her sınav sonrasında öğretmenlerimizle paylaşıyorlardı. Ben de bu proje ile tüm ortaokul 

öğrencilerinin ihtiyacını karşılayan bir ürün geliştirmeye karar verdim. 

9. Riskler 

Projemiz elektronik bir tasarım olacağı için yere düşme gibi durumlarda kırılabilir, bu durum 

risk oluşturmaktadır. Bu riske önlem olarak tüm elektronik devrelerin delikli plaket üzerine 

yerleştirilmesi planlanmaktadır. Ayrıca her bir elektronik parça header ile delikli plakete yer-

leştirilecektir. Böylece bozulması durumunda düşük maliyetle sadece o parçanın değiştirilmesi 

mümkün olmaktadır. Lego ile yapılan tasarımlarda da kırılma riski mevcuttur. Buna önlem 

olarak da lego parçaları aynı deseni tekrarlayarak birleştirilmiştir. Ayrıca 3 boyutlu yazıcıdan 

da kitap kapağı çıktısı alınacaktır.  

10. Proje Ekibi 

Takım Lideri 
Alp Özpamir Tasarımcı, Fikir Üreten, 

Araştırmacı, 

İzmir Bilfen 

Ortaokulu 

Projeyi yaşadığı hayat probleminden 

alarak diğer öğrencilere çözüm 

geliştirmeyi amaçlamaktadır. 
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