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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Öğrencilerin sınavlara eğitimde fırsat adaletini sağlayacak şekilde hazırlanabilmeleri 

gayesiyle ücretsiz, nitelikli içeriği olan, farklı platformlarla ulaşılabilen bir sistem tasarladık. 

(Görsel 1) Sistemimiz; ülke geneli, çevrim içi veya kâğıt üzerinde deneme(test) çözdürme 

potansiyeline sahiptir. Web sitemiz üzerinden teyit edilerek üye olan öğretmenlerimiz hızlı soru 

geliştirme araçlarımızı kullanarak soru üretebilmekte, üretmiş olduğu veya mevcut soruları 

öğrencileriyle paylaşabilmekte, konu ve föy hazırlayabilmektedir. Yine geliştirdiğimiz optik 

okuyucu ile öğrenciler test formları ile genel değerlendirmeye katılabilir.  

Uzaktan eğitimin ölçme ve değerlendirme boyutunda eksiklikler bulunmaktadır ve 

mevcut kitap/yayınevi soru üretim modelleri yetersiz ve adillikten uzaktır. Projemiz bu 

dezavantajlı durumları en aza indirmek ve öğrencilerimize eğitimde fırsat adaleti sağlamak için 

tasarlanmıştır. Bu rapor ekibe ve yarışmaya yol gösterici olması maksadıyla mevcut durumu 

yansıtacak şekilde hazırlanmıştır. 

 

 
Görsel 1. Denemem.com ana sayfası 

2. Problem/Sorun: 

Mevcut deneme/test çözümü yaygın olarak deneme kitapçıkları ve test kitapları gibi 

neşriyatlar üzerinden gerçekleştirilmektedir. 

Mevcut deneme/test çözüm ortamlarının; 

 

2.1. Öğrenciler açısından problemleri 

 Öğrencilerin ücret ödeyerek soru, deneme çözüm kaynaklarına ulaşabilmektedir. 

 Öğrenciler denemeleri yalnızca standart olarak belirlenmiş ortamlarda çözebilmektedirler. 

 Öğrenciler; deneme çözümü sonrası kazanım-kontrol listesi, bireysel başarı grafiği, puan   

sıralaması gibi verilere geç ulaşabilmektedir. 

 

       2.2. Ölçme ve değerlendirme hizmetleri açısından problemleri/yetersizlikleri 

 Yalnızca standart test değerlendirme biçimlerinin mevcut olması.  

 Denemelerin genellikle okul saatleri içerisinde çözülmesi, okul içi eğitim-öğretimin aksamasına 

neden olmaktadır. 

 Doğru, yanlış, boş verileri dışındaki diğer ölçme verilerinin değerlendirilememesi.  
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              2.3. Soru hazırlama ve temin modellerindeki problemler 

 Soru üretim ve yayın modellerinde var olan kartelci yapı 

 Ürün gelirlerinin paydaşlara adaletsiz bir şekilde dağıtılması 

 Öğretmenlerin üretici konumunda bulunmasına rağmen yaşadıkları telif hakkı problemleri 

 

              2.4. Diğer problem/yetersizlikler 

 Deneme/test çözebilmenin; kâğıt, matbaa, dağıtım gibi ek masrafların olması 

 Öğrenciler deneme çözerken en az bir gözetmen altında olmalarının gerekmesi 

 Mevcut neşriyatların yeniden kullanıma uygun olmayan yapısı. 

 

 

3. Çözüm 

 

Sorun Çözüm Eğitimdeki Katkısı 

Mevcut test çözüm  

ortamlarının yetersizliği 

Yeni soru üretim/ 

çözüm modellemesi 

Öğrenciler için eğitimde fırsat adaleti 

sağlamak, soru üreticileri için gelir adaleti 

sunmak 

 

      Geliştirdiğimiz yeni test/deneme çözüm platformunun; 

 

2.1. Öğrencilere sağladığı avantajlar/kolaylıklar  

✓ Sitemizin kullanımı tüm profillere tamamen ücretsizdir. 

✓ İnternete ulaşım imkânı olan her platformda öğrenciler deneme sınavı çözebilirler.  

✓ Deneme sonrasında analiz sonuçları bölge, ülke çapında anında görülebilir. 

 

       2.2. Ölçme ve değerlendirme hizmetleri açısından katkıları 

✓ Çoktan seçmeli ölçme ve değerlendirmeye ek olarak doğru yanlış, boşluk doldurma gibi 

alternatif ölçme araçları 

✓ Deneme çözüm saati öğretmen tarafından okul saatleri dışında olarak belirlenebilir. 

✓ Her bir sorunun çözüm süresi, kelime-süre analizleri gibi ek ölçme ve değerlendirme 

verilerini belirleyebilmemiz. 

 

             2.3. Soru hazırlama ve temin modellerindeki çözümleri 

✓ Soru üretim ve yayın modellerinde var olan kartelci yapı 

✓ Oluşan ürün gelirleri dağılımının paydaşlara adaletsiz bir şekilde yapılması 

✓ Üretici konumunda bulunan öğretmenlerin sorular üzerindeki telif hakkı problemleri 

 

             2.4. Diğer çözümler 

✓ Çevrimiçi test çözümü kâğıt basımı, reklam, dağıtım gibi giderleri ortadan kaldırır. 

✓ Çevrimiçi deneme çözüm platformunun güvenliği kendi geliştirdiğimiz yöntemlerle,  

otonom olarak sağlanır. Kural ihlalleri öğretmenine iletilir.  

✓ İnternet üzerinden dijital ortamlarda soru çözümleri kâğıt tüketimlerini azaltacaktır. 
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-Denemem.com Öğretmen Profili Çalışma Akış Şeması- 

 
-Denemem.com Öğrenci Profili Çalışma Akış Şeması- 

 

 

4. Yöntem 

Denemem.com’un üzerinde 2 yılı aşkın olarak çalışmaktayız. Web sitemiz PHP yazılım 

diliyle oluşturulmuştur. HTML, JS gibi diller kullanılarak geliştirilmiştir. CSS ile tasarımları 

yapılmıştır. (Görsel 2) Denemem.com ile entegre Optik Form Uygulamamız Android Studio 

programında OpenCV desteğiyle geliştirilmiştir. (Görsel 3) Görüntü-video işleme 

programlarında (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Sony Vegas, Adobe After Effects) site 

içi,soru temaları, cep telefonu uygulaması için çeşitli görseller ve videolar geliştirilmiştir. 
 

         
Görsel 2. Deneme ayarları ve kod paylaşma ekranı             Görsel 3. Optik Form Cep Telefonu Uygulaması 
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Sosyal medyada ,üyelerimizin öğretmenler olduğu grubumuzda iki yıldır gerçekleştirdiğimiz 

diyaloglar sitemize gelişim imkânı sağlayacak veriler sunmuştur. Bunun yanında site kullanım 

verilerini görüntüleme panelimiz (Görsel 4) ve metrica.yandex’ ten aldığımız sayısal 

veriler(Görsel 5) bizim için yol gösterici olmuş ,bu veriler ışığında sistemimizin işlerliğinin, 

içerik niteliklerinin, kullanıcı deneyimlerinin, ihtiyacı gidermeye yönelik yeterli düzeye 

eriştiğini tespit ettik. Ancak şu noktada çalışmamızı sürdürebilmemiz ve projemizi 

yaşatabilmemiz için daha geniş bilinirliğe ulaşmanın elzem olduğunu görmüş bulunuyoruz. 

 

          
       Görsel 4. Site kullanım sayısal veri ekranı                              Görsel 5. Metrica.yandex sayısal verileri 

 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

▪ Deneme kodu üretme sistemi 

▪ Kullanımın öğrenciler ve öğretmenler için tamamen ücretsiz olması. 

▪ IP tekrarı, kod tekrarı, yeni sekme engeli, ekran görüntüsü engeli, süre/doğruluk bariyeri gibi 

otonom sınav güvenliği önlemlerimiz. 

▪ Klasik test analiz yöntemlerine ek olarak soru çözüm süresi, kelime-süre analizi, beğenilen 

soru analizi gibi farklı/deneysel verileri elimizde bulundurma gücümüz. 

▪ Öğretmenlerin sitemizde soru oluşturma panelinden soru oluşturabilmeleri bu soruları  

öğrencilere verebilmeleri ve adil gelir dağıtım modeli temeline sitemizin hazır olması 

▪ Oluşturduğumuz çalışma kağıtlarını qr tarama ile etkinlik cevaplarına, testlere yönlendirme 

▪ Siteye gömülü yardımcı chat robotumuzla hızlı teyitli öğretmen üyeliği 

 

Pazarda bulunan benzer sistemler 

Piyasada EBA soru çözüm ortamları haricinde, birbirinden bağımsız ve yeni yeni geliştirilmeye 

çalışılan online soru çözüm siteleri bulunmaktadır. (testlericoz.com, testimiz.com,testicoz.com 

vs.) Bu modellerde soru üretim modeli belirsiz, soru çözme yapısı tam olarak oturmamış ve 

değerlendirme yapıları gelişmemiştir. Yayınevleri tarafından geliştirilen çevrimiçi denemelerin 

(Tonguç Akademi, Aydın Yayınları, Martı Yayınları vs.) uygulama aşamalarının basit ve 

kullanışlı olmalarına rağmen basılı yayınevi mantığını dijital platforma taşımak dışında 

sorunları ele alan ve yenilikçi yönleri bulunmamaktadır. 
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6. Uygulanabilirlik 

Projemiz gelişimini büyük oranda tamamlamış ve birçok kullanıcı tarafından 

deneyimlenmiştir. Gelen dönütler doğrultusunda ürünün uygulanabilir ve yaygınlaşabilir 

olduğu görülmüştür. Ticari yönden kazanç sağlaması için (henüz gerçekleştirmediğimiz) üç 

farklı model düşündük: 

1) Tamamen Ücretsiz Model: Birçok yayınevini içerisinde barındıracak fauna yapısıyla 

yayınevlerinin tanıtımının yapıldığı, yayınevi örnek soruları kullanan model. 

Yayınevlerinden olumlu dönütler aldık.Gelir yayınevleri tanıtımı ve reklamlardan gelecektir 

2) Yarı Ücretsiz Model: Site içerisinde ücretsiz yapılar olmakla birlikte ücretli denemeler 

etkinlikler bulunacak, site içerisinde satın alma işlemi olacak. Soru ve içerik üreticileri 

gelirden pay alacaktır. 

3) Ücretli Model: Yeterli gelirin elde edilemiyor olduğunun öngörülmesi halinde site 

içerisindeki öğrenciler ve öğretmen profillerinin tüm kullanımları için farklı ücret planları 

oluşturulacak. Soru ve içerik üreticileri gelirden pay alacaktır. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Mevcut Maliyet Tablosu 

Ürün Adı Döngü Maliyet 

Alan adı uzatması  Yıllık 88,03 TL 

Başlangıç Hosting (Alan Adi Yok.) Yıllık 71,18 TL   

Profesyonel DNS Yönetimi Hizmeti   Yıllık 10,55 TL 

 

TOPLAM  169,76 TL 

Denemem.com İş-Zaman Takvimi 

 
Teknofest 2020 Gaziantep (22 – 27 Eylül 2020)

Denemem.com Sunum Hazırlıkları (1-20 Eylül)

Site Tanıtım Materyallerinin Hazırlanması(15-30 Ağustos)

Web Sitesi yoğunluk,yük,link Testleri(10-15 Ağustos)

Pazar Girişi Beyin Fırtınası (7-10 Ağustos)

Yayınevleri Taleplerinin Değerlendirilmesi(30 Temmuz-7 Ağustos)

Dijital Pazarlama Çalışmaları(24-30 Temmuz)

Cep Telefonu Uygulama Analizi(12-24 Temmuz)

Yayınevi Pazarının Araştırılması(5-12 Temmuz)

Proje Detay Raporunun Başarılı Olması (5 Temmuz)

Web Sitesi Güncellemeleri (15 Haziran-5 Temmuz)

Proje Maliyet Araştırmaları (1-15 Haziran)



 7 

Site tasarımı maliyetsiz olarak ekip tarafından (tasarım, kodlama, içerik vs.)  tamamlanmıştır. 

Projemizin başarılı olması durumunda sunucu takviyesi ve tanıtım çalışmaları yapılacaktır. 

 

Yeni Aşamaya Geçilmesi Halinde Oluşacak Tahmini Maliyet Tablosu 

Ürün Adı Döngü Maliyet 

Alan adı uzatması  Yıllık 88,03 TL 

Dedicated Server (Alan Adi Yok.) Yıllık 3351,15 TL 

Profesyonel DNS Yönetimi Hizmeti   Yıllık 10,55 TL 

Web Sitesi Tanıtımları { 

(Sosyal Medya, 

Google Adwords 

Blog, medium yazıları, 

CEO Hizmetleri)} 

 

Haftalık 

150TL (aylık) 

Tek Seferlik 

Tek Seferlik 

 

1250 TL 

4500 TL 

1000 TL 

1000 TL 

Şirket Kuruluş Maliyetleri 

Şirket Kuruluşu Sonrası Ödenecek Vergileri ve Diğer Giderler 

Tek Seferlik 

Yıllık 

2700 TL 

5000TL 

TOPLAM  18899,73 TL 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Denemem.com şimdilik tüm ortaokul öğrencilerine ve ortaokul öğretmenlerine hitap 

etmektedir.Takımımız eğitim alanında yaptığı çalışmalara kendi branş ve kademelerinden başladığı için 

site başlangıcı böyle belirlenmiştir. Öğretmenler konu sonlarında değerlendirme yapabilecekleri testlere 

ve öğrencilerin kazanımları ne ölçüde edindiği bilgisine ihtiyaç duymaktadır. Öğrenciler de müfredata 

ve yeni nesil sınav sorularına uygun her platformdan ulaşabilecekleri ve ülke geneli seviyelerini 

görebilecekleri eğitsel araçlar kullanmak istemektedirler. Gelecekteki ana hedef kitlemiz, tüm 

kademelerdeki öğrencilerdir. Öğrenci kitlesi üzerine öğretmen, yönetici ve veli öğelerini eklersek 

pazarın ne kadar büyük olduğu görülebilir. 
 

9. Riskler 
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10. Proje Ekibi 

Not: Proje ekibimizin yaptığı çalışmalar ve çalışma alanları takım tanıtım dosyamızda daha detaylı 

olarak belirtilmiştir. 
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Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul  Projeyle veya problemle 

ilgili tecrübesi 

Hüseyin Onur UYGUÇ Proje yöneticisi ve 

dijital pazarlama 

Kafkas Üniversitesi 

(Mezun) 

Bilişim sistemleri eğitimi, 

eğitsel projelerdeki yönetimler 

Ahmet ŞIK Yazılım 

geliştiriciliği ve 

testleri  

Kafkas Üniversitesi 

(Mezun) 

Eğitsel web siteleri tasarımı, 

mobil uygulama geliştiriciliği 

Ali ARI Tasarım ve site 

içerik geliştiricisi  

Kafkas Üniversitesi 

(Mezun) 

Fen bilimleri soru , konu 

içerikleri oluşturma ,etkinlikler 

tasarlama 

Projemizde risk öğeleri 

belirlenmiş, olasılık ve etki 

matrisinde yer alan yüksek ve orta 

düzeydeki riskler için sorumlu 

kişiler atanmıştır. Kaçınma, 

transfer, yatıştırma gibi çözümler 

risk tipine göre kullanılacaktır. 

Oluşturulan B planında; takım proje 

vizyon ve misyonuna sadık 

kalınacak, gerçekleşen problem 

türü ve boyutuna göre pozisyon 

alınacaktır. 


