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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)

Her yıl ülkemizde yaklaşık 5 milyon öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarına girmek-

tedir. Yapılan sınavlara hazırlanan öğrenciler bu süreç içerisinde konu anlatımlı kitap-

lar, soru bankası, branş bazında denemeler alarak sınava hazırlanmaktadır. Bu mater-

yallerin öğrencileri maddi açıdan oldukça zorlamakla birlikte öğrenmede verimliliği dü-

şüktür. Bu ihtiyaçlardan çıkarla İCES.APP öğrencilerin öğrenme stillerine göre uyarla-

nabilen, konu anlatımı ve soru çözümlerinin yapıldığı, tam öğrenme modelini destekle-

yen mobil eğitim ekosistemi oluşturmaktır. Bu platform ile dershane, yayınevi gibi mad-

diyatı gerektiren öğretim ortamlarını minimize edip her yerde ve her imkânda ulaşılabi-

len bir dijital eğitim ekosistemi oluşturulacaktır. Mobil ekosistem; anlaması zor, ağır 

ezber gerektiren konuların oyunlaştırma ile öğrenimi daha zevkli hale getirmekle bir-

likte, öğrenme analizi ile öğrencilerin öğrenme analizini ortaya çıkarıp öğrenmenin et-

kili ve verimli olmasını sağlayacaktır.  

Tanıtım Filmi: https://bit.ly/2TyTMwx 

Tanıtım Sayfası: https://ices.app/ 

https://bit.ly/2TyTMwx
https://ices.app/
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İCES.APP üye girişi esnasında ilgili öğrencinin hangi sınava hazırlandığını, branşını 

sorarak ilgili veri tabanında öğrencilerin bilgisini tutmaktadır. Tutulan bilgiler ile öğ-

rencinin bağıl değerlendirmesi hesaplanmaktadır. Öğrenci Er Meydanı sayfasından dü-

ello moduna girip ilgili sınava giren arkadaşı ile yarışarak eksiklerini görebilir ve motive 

olabilir. İstatistik sayfasında ise branşındaki kişiler ile Türkiye sıralamasını görebilir 

veya konu bazlı istatistik sayesinde eksik olduğu konuları, az soru çözdüğü konuları 

görüp ders çalışma temposunu ona göre ayarlayabilir. Öğrenci kişiselleştirilebilir ana 

sayfa sayesinde ders bazlı konu bazlı istatistikleri, arkadaşlarına göre sıralamasını veya 

Türkiye sıralamasını ana ekran üzerinden görebilir. Ayrıca kazanacağı puanlar ile uy-

gulama içi satın alma gerçekleştirebilir.  

2. Problem/Sorun:

Türkiye’de örgün eğitimde bir üst öğrenim kademesine geçmek veya devlet kurum-

larına başvurulabilmek amacıyla her yıl ÖSYM tarafından gerçekleştirilen seçme sınav-

larına milyonlarca kişi katılmaktadır. Üniversiteye giriş sınavları olan TYT ve AYT, 

kamu personeli alımı için yapılan KPSS bu seçme sınavlarının başında gelmektedir. Bu 

sınavlar bireylerde maddi ve manevi sorunlara sebep olabilmektedir. Bu sorunların ba-

şında eğitim materyallerine verilen yüklü miktarda ücret ve eğitim materyallerinin öğ-

renimi kolaylaştırmadaki eksiklerinin olmasıdır. Sınavlara hazırlanmak için alınan konu 

anlatımlı kitaplar, soru bankaları gibi materyaller öğrencilerin ne kadar öğrendiğini 

veya öğrenemediğini kayıt altına alamamakta, öğrenme istatistiğini tutamamaktadır. 

Ayrıca KPSS sınavı ele alındığında konuların fazla ezber gerektirmesi ve detayların 

aşırı olması, bireyde çalışma isteğinin düşmesi gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu so-

runlara yönelik alanyazında birçok çalışma bulunmaktadır. Örneğin Güven & Dak 

(2017) öğretmen adaylarının KPSS sınavına ilişkin oluşturdukları görsel metaforları 

araştırdığı çalışmada, öğretmen adaylarının sınavı gereksiz bir rekabet ortamı oluştur-

duğu, geleceğe dönük belirsizlikler oluşturduğu, kaygı ve stres gibi faktörlerle birlikte 

yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilediği görüşünde olduklarına ulaşmıştır. Buna ben-

zer Diken & Özay Köse (2017) tarafından yapılan diğer bir çalışmada öğrencilerin 

KPSS stresi ile tükenmişlik seviyeleri arasında anlamlı ilişki bulmuştur. Bu sebeple hem 

öğrenmeyi kolaylaştırıp eğlenceli hale getirecek, kitaplara ve dershanelere harcanan 

maddi yükü azaltacak ve öğrenimi kolaylaştırıcı yenilikçi uygulamalara ihtiyaç bulun-

maktadır. 

3. Çözüm

Yukarıda belirtilen sınava yönelik kaygı ve maddi yük problemlerini çözümü için tara-

fımızdan iki yöntem önerilmektedir. İlki öğrenmeyi eğlenceli bir duruma getirecek

oyunlaştırma tekniği diğeri ise oyunlaştırma tekniğinin de içinde uygulanacağı ders not-

ları ve soru çözümü gibi KPSS öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir mobil uy-

gulama geliştirmektir.

Günümüzde teknoloji hayatımızın her alanında aktif bir biçimde kullanılmaktadır.

Özellikle akıllı telefonlar bir bireyin besin ihtiyacını karşılamak kadar önemli bir hale

gelmiştir. Bu sebeple akıllı telefonlar her zaman her yerde öğrenim için kullanılabilir.



Geliştirilecek bir uygulamayla sınava çalışan bireyler pratik yapabilecekleri soruları, 

öğrenmesi gereken konuları, durumlarıyla ilgili istatistiklerini, diğer bireylere göre ba-

şarı sıralamasını tek bir uygulama üzerinden görebilir, kendileriyle ilgili daha 4 net 
tespit yapabileceklerinden öğrenme verimi arttırılabilir. Ayrıca böyle bir uygulama 

kitap yü-künü neredeyse sıfıra indireceğinden birey konuları öğrenmede, sorularla 

pratik yap-mada maddi zorluk çekmeyecektir. 

 Önerilen bir diğer yöntem ise öğrenmeyi etkili hale getirebilecek oyunlaştırma 

tekniğinin kullanılmasıdır. Oyunlaştırma, öğrenmeyi desteklemek, motivasyonu 

artırmak ama-cıyla oyun mekanizmaların kullanımıdır (Kapp, 2012). Oyunların her 

türden bireyi ken-disine bağlayabilme özelliği, karmaşık yapıları çözdürme 

motivasyonu sağlaması sebe-biyle motivasyonu artırma ve eğlence amacıyla 

öğrenmede kullanılabilir. Oyunlar bi-reyde onu kendisine bağlayan duygu oluşturur ve 

duygular ise standart nötr durumlara göre daha net ve uzun süre hatırlanır. Dolayısıyla 

bireyde algı, dikkat, öğrenme ve prob-lem çözmede etkisi bulunan duygunun bireyi var 

olan bir işe odaklamada, motivasyonu artırmada önemli bir yeri vardır (Tyng, Amin, 

Saad, & Malik, 2017). Bu sebeple geliş-tirilecek uygulamada oyunlaştırma unsuru 

olarak, Ligler, birebir düello, rütbe sistemi ve kasa düşürme özellikleri uygulanacaktır. 

Ligler bireylerin soruları hız ve doğru yapma oranına göre kazandıkları puanlarla tıpkı 

futbol ligleri gibi bir üst lige çıkma veya küme düşme sisteminin uygulandığı, 

şampiyon olanın ise hediye kazandığı sis-temdir. Birebir düello bir bireyin diğer bir 

bireyle teke tek soru çözerek diğerini mağlup etmeye çalışmasıdır. Rütbe belirli 

görevleri tamamlayınca bireye verilen rozettir ve bu rozetler profil ekranında 

sergilenebilecektir. Kasa düşürme ise her bir görevin ardından ne zaman düşeceği belli 

olmayan içinde farklı sürprizler (kulaklık gibi) bulunduran sürpriz kutulardır. Ne 

zaman düşeceğin belli olamamasının sebebi her zaman düşecek-miş gibi bireyi konu 

üzerinde meşgul etmektir. Bu mantık çoğu dijital oyunlarda uygu-lanmaktadır. 

Geliştirilen yöntemler hedef kitleye uygun olduğu gibi ders çalışma konu-sunda 

motivasyonlarını artırabilecek çözümler olacaktır.

 Öğretnme  analitikleri  Araştırmaları  Topluluğu’nun  (Society  for  Learning  
Analytics Research-SoLAR) tanımına göre öğrenme analitikleri, öğrenenlere yönelik 
olarak verilerin elde edilmesi, ölçülerek rapor haline getirilmesidir (SoLAR, 
2021).İCES.APP'i ayrıştıran en büyük özelik ise öğrencinin öğrenme verisin tutulup, 
eksik olan öğrenmesini görmesi ve analiz etmesidir.Öğrenme analitikleri  doğrudan 
hedef kitlenin davranışlarına ilişkin anında veri sunabildiği için daha objektif çıkarımlar 
ve daha doğru uygulamalar yapılmasına olanak sağlamaktadır. Öğrenme analitikleri, 
dersleri daha etkili hale getirmek için önemlidir. (Society for  Learning  Analytics 
Research-SoLAR)

Aşağıdaki tabloda geliştirilecek uygulama ile klasik yöntemle çalışılan kitapların 

karşılaştırılması verilmiştir. 

Geleneksel Soru Bankası İCES.APP Eğitimdeki Katkısı 

Kitaplardan oluşur. Ta-

şınması ve sayfaların ka-

rıştırılması gerekir. 

İCES.APP; Android, IOS 

ve Web tabanlı bir uygula-

madır. İstenildiği zaman 

istenildiği yerde kullanıla-

bilir. 

Eğitim sürecinde 

kullanılan kaynakla-

rın (kağıt vb.) israfını 

minimize edilecektir. 
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İstatistik belirtmez. 

İCES.APP kullanıcılara 

soru çözme istatistiklerini 

sunar ve hangi konularda 

eksik olduklarını kolayca 

gösterir. 

Öğrencinin neyi ne 

kadar öğrendiğini 

veya öğrenemediğini 

saptar ve eğitime ay-

rılan zamanı tasar-

ruflu hale getirir 

Daha sonra tekrar edil-

mek istenilen sorular ya 

kitap içinde işaretlenir ya 

da o soru sayfadan kesi-

lir. 

İCES.APP’te istenilen so-

rular yıldız butonuna do-

kunularak kaydedilebilir 

ve istenildiği zaman yeni-

den tekrar edilebilir. 

Eğitime ayrılan za-

mandan tasarruf sağ-

lar . 

Soruların cevabına bak-

mak için ya sayfa sonuna 

ya da bölüm sonuna ba-

kılması gerekir. 

İCES.APP anında geri bil-

dirim verir. Ayrıca soru-

nun doğru cevabına tıka-

nıldığında neden doğru ol-

duğu açıklanır, yanlış ce-

vaplara tıkanıldığında ise 

o cevabın neden yanlış ol-

duğu açıklanır.

Eğitim sürecindeki 

bilişsel yükü azaltır. 

Öğrencinin pratik bir 

şekilde eksikliğini 

giderir. birim ça-

lışma zamanı ve 

emeğe karşılık en 

fazla öğrenme ger-

çekleştirilir. 

Soru bankaları soruyla il-

gili genel istatistik ver-

mez. 

İCES.APP sorularla ilgili 

istatistikler verir. 

Öğrenci soru verisi 

sayesinde sorunun 

zorluğunu saptar ve 

çözülen sorunun zor-

luğunu görür 

Soru bankaları sıkıcıdır. 

Oyunlaştırma unsurları 

sunulmaz. 

İCES.APP bire bir ka-

pışma, ligler, kazanılan 

puanlarla hediyeler alma 

gibi oyunlaştırma unsur-

ları sunar. 

Oyunlaştırma ile öğ-

rencinin motivas-

yonu artar ve eğitime 

odaklanır. (Tyng, 

Amin, Saad, & Ma-

lik, 2017). 

Soru bankaları öğrencile-

rin diğer öğrencilere göre 

genel sıralamasını gös-

termez. 

İCES.APP öğrencilerin 

diğer öğrenciler arasın-

daki performansını istatis-

tiksel olarak gösterir. Öğ-

renci farklı puan türü ve 

bölümlere göre sıralama-

sını görebilir. 

Öğrenci bağıl değer-

lendirme sayesinde 

sınavdaki başarısını 

yordayabilir.  
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Bazı soru bankaları ko-

nuyla ilgili temel ders 

notları sunabilir. 

İCES.APP konularla ilgili 

ders notları sunacaktır ve 

belirli notlardan nasıl so-

rular gelebileceği uygu-

lama içerisinden görülebi-

lecektir. 

Öğrenci konu notları 

ile pratik bir şekilde 

öğrenip ilgili konu-

dan nasıl soru gele-

ceğini analiz edebile-

cektir. 

Soru bankasına tekrar ça-

lışıldığında soruların şık-

larının aynı konumda ol-

duğunu ve işaretlenen so-

runun cevabının işaret-

lenmiş olduğunu görül-

mektedir 

İCES.APP’da soru öğren-

cinin tekrar karşısına çıksa 

bile soruların şıkları yer 

değiştirir. Böylelikle öğ-

renci şıkkın nerede oldu-

ğunu ezberlese bile soruyu 

doğru çözemez. 

Öğrenci şıkların yer 

değiştirmesi saye-

sinde aynı soru karşı-

sına çıkınca ilgili so-

ruyu gerçekten öğre-

nip öğrenmediğini 

test eder. 

4. Yöntem

Uygulamanın yukarıda belirtilen özelliklerde en etkili verimli bir biçimde geliştirilmesi 

3 aşamaya bölünmüştür. İlk aşama uygulama içeriğiyle ilgili yönetimin yapılacağı sis-

temin (Backend) geliştirilmesidir. İkinci aşama mobil uygulamanın geliştirilmesidir. 

Mobil uygulama geliştirilmesinde Google tarafından sunulan Flutter sistemi kullanıl-

maktadır. Flutter tek bir platform üzerinden Android IOS, Web gibi platformlara çıktı 

vermektedir. Üçüncü aşamada ise içeriklerin alanında uzman kişiler tarafından sisteme 

girilmesidir. Uzmanlar kendilerine özel geliştirilmiş arayüzde ilgili sınavın kaynak ki-

tapları referans alınarak ve ölçme değerlendirme bilimine (güvenlik, geçerlilik) dikkat 

ederek soruları yazmaktadır. İlgili uzmanlar farklı yayınlara soru yazmış olup bu ko-

nuda tecrübeleri de bulunmaktadır. Sorular uzman soru yazarları tarafından sisteme gi-

rildiğinde sorular yöneticinin önüne gelmektedir. Sorularla ilgilenen yönetici (Eğitim 

Teknoloğu / Ölçme Değerlendirme Uzmanı) sorunun dil bilgisi ve sorudaki mantık ha-

talarının olup olmadığına bakarak soruyu onaylamaktadır. Ayrıca bu aşamalara paralel 

olarak pedagojik anlamda iyi bir eğitim yazılımı oraya konulabilmesi için sürekli alan-

yazın okunup ve akademisyenlere danışılmaktadır.  
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü

İCES.APP’in inovatif yönlerini madde madde sıralayacak olursak;

o Öğrenmeyi geliştirmek, öğrenenin ihtiyaçlarının tam olarak karşılanabilmesi için

öğrenme analitiğinin yapılacak olması. (Uygulama marketlerinde bulunan uygula-

malarda bu özellik bulunmamaktadır.)

o Soru çözümünde, soru maddelerinin neden doğru neden yanlış olduğuyla ilgili geri

bildirim verilmesi. (Uygulama marketlerinde bulunan uygulamalarda bu özellik

kısmen uygulanmaktadır. Uygulama marketlerindeki uygulamalarda sadece soru-

nun doğru cevap açıklanmaktadır. İCES.APP’de ise sorunun doğru cevabına tıka-

nıldığında neden doğru olduğu açıklanır, yanlış cevaplara tıkanıldığında ise o ceva-

bın neden yanlış olduğu açıklanır.)

o Bölümlere göre bağıl puan sıralamasının sunulması (Örneğin uygulamayı kullanan

bireyler arasında öğrencinin KPSS P10 puan türünde kaçıncı sırada olduğunu gör-

mesi.) (Uygulama marketlerinde bulunan uygulamalarda bu özellik bulunmamak-

tadır.)

o Ulusal ve uluslararası literatür incelenerek ülkemizdeki öğrenci ve sınav profiline

uygun oyunlaştırma sisteminin geliştirilmesi (Örneğin KPSS sınavında sınava giren

öğrenciler arasında bağıl değerlendirme yapıldığı için bu duruma özel lig sistemi

ve bire bir yarışma sistemi geliştirildi.)

o İCES.APP’in profesyonel UI/UX dizaynı vardır. Öğrencilerin özellikle soru çözüm

ekranında çok kısa sürede sorunun doğru cevabının neden doğru ve yanlış cevabın

neden yanlış olduğunu öğrenebilir. (Uygulama marketlerininde bulunan muadil

eğitim uygulamalarında bu konu neredeyse hiç önemsenmemiştir.
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o İCES.APP projesi tamamen ulusal ve uluslararası literatür incelenerek şu an ülke-

mizde ve dünyada olmayan bir mobil eğitim yaklaşımıyla ortaya çıkarmaya çalış-

maktayız. Özellikle ülkemizdeki öğrenci profilinin ihtiyaçlarına özgü birçok çözüm

durumlarını mobil yazılımımızda yenilikçi teknoloji ile bir araya getirmekteyiz.

o Soruların şıklarının yer değiştirmesi sayesinde öğrencinin soruyu tekrar görse dahi

soruyu ezberlemeyecek. Böylelikle öğrenci soruyu daha iyi öğrenmesini sağlayabi-

lecek.

6. Uygulanabilirlik

Uygulama UI tasarımı hariç tamamen ekibimiz tarafından geliştirilmektedir. Uygulama 

geliştirilmesi tamamlandıktan sonra Android, IOS ve Web olmak üzere 3 platformda 

sunulacaktır. İsteyen herkes bu platformlar üzerinden uygulamaya rahatlıkla erişim sağ-

layabilecektir. Uygulamamızın ticarileşmesi için melek yatırımcılar ve girişim merkez-

leri (3T Girişim merkezi, TurkTelekom Pilot Programı) ile iletişime geçilmiştir. Proje-

mizi yaygınlaştırmak için ilk planda sosyal medya çalışmaları (SEO,SEM) ile kullanıcı 

sayısını artırmak hedeflenmektedir. Sonraki süreçlerde ise yayınevleri, örgün eğitim ku-

rumları, dershanelere gidilip iş birliği yapılacaktır. Uygulamanın gelir kaynağı; bireysel 

üyelik, uygulama içi reklam (üyelere reklam gösterilmeyecektir.) ve kurumlarla yapıla-

cak iş birliği şeklinde gerçekleştirilecektir. Bireysel üyelik sistemini uygulama politi-

kası uygulama 100 bin aktif kullanıcı sayısına ulaştığında eyleme geçirilecektir. 

Ayrıca uygulamamızı geliştirme aşamasında Trabzon’da bulunan Akademik Fenomen 

Dershanesi öğrencileriyle kullanıcı deneyimi, soruların analizini (dil bilgisi eksikliği, 

soruda mantık hatası vb.) yapmakta ve kullanıcılardan geri dönüş almaktayız. 

Adı Soyadı Görevi Öğrenim Düzeyi Tecrübesi 

İrfan Başkaya Proje Yöneticisi 
Yüksek Lisans 

(Devam ediyor) 

Eğitimin Teknolojisi üzerine 

yüksek lisans yapmak-

tadır.Freelance olarak web 

tasarım işleri ile ilgilenmiştir.

Gençlik Ve Spor Bakanlığı’nda 

yaklaşık 10 yıl ulusal 

uluslararası gençlik pro-

jelerinde yer almıştır.  

Enes Arlı Proje Yöneticisi / 

Yazılımcı 

Yüksek Lisans 

(Devam ediyor) 

19 Mayıs üniversitesi'nde Eğitm 
Teknolojileri üzerine yüksek lisans 
yapmaktadır. İngilizce bilmektedir. 

Free-lance yazılım işlerinde 

bulunmuştur. 
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* Soru yazarlarımız ve UI/UX dışardan hizmet alarak gerçekleştirdiğimiz çalışmalardır. İçerik

geliştiricilerimiz soruların dil bilgisi ve mantık hataları gibi eksikleri gidermektedir.

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması

Proje iş geliştirmesini, teknik olarak bilgi ve beceriyi, yazılımı yapma sürecini 

tamamen proje yöneticileri tarafından karşılanmaktadır. Proje yöneticileri ayrıca üze-

rine çalışılan projenin karşılığı olan eğitim teknolojileri üzerine de yüksek lisans yap-

maktadır. Bu belirtilen hususlardan dolayı aslında projenin geliştirilmesindeki maddi 

engellerin bir kısmını aşılmıştır. Bu durumlar dolayısı ile proje yapımında maddi olarak 

oldukça tasarruf sağlanmaktadır. İCES.APP kararlı sürümünde yaklaşık 35-40 soru ban-

kası ve 15 konu anlatımlı kitabın içerdiği içeriği içerecektir. Bu yönden bakıldığında 

uygulama muadil çözüme nazaran öğrencilere oldukça tasarruf sağlayacaktır. Uygu-

lama marketlerinde ise İCES.APP kadar kapsamı geniş ve bahsedilen ihtiyaçlara çözüm 

sağlayan uygulama bulunmamaktadır. Bulunan uygulamaların aylık satış ücreti 

İCES.APP a kıyasla 1,5-2 kat daha pahalıdır (Farklı pazarlama çözümlerimiz bulunduğu 

ve soru başına maliyetimiz oldukça düşük olduğu için benzeri uygulamalar çıksa dahi 

uygulamamızın daha ucuz olmasını hedeflemekte ve beklemekteyiz.) 

Projeyi geliştirmek için Soru yazımı alanında uzman ekip ve arayüz tasarımı için 

profesyonel UI/UX tasarımcısına ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca İOS telefonlara çıktı 

alabilmek ve uygulamayı daha rahat bir şekilde gerçekleştirmek için Macbook’a ihtiyaç 

duyulmaktadır. İlgili bütçe proje zaman planlayıcısına paralel olarak harcanacaktır. 

Mine  
ÖZ İçerik Geliştircisi Yüksek Lisans

(Devam Ediyor)

19 Mayıs Üniversitesi'nde 
Eğitm Tekonlojileri üzerine 
yüksek lisans yapmaktadır. 

YUNUS TEVEK DANIŞMAN Yüksek Lisans

(Devam Ediyor)

MEB'de Bilişim Teknolojileri 
Öğretmenliği ve Müdür 
yardımcılığı yapmaktadır. 
Eğitim teknolojileri Üzerine 
Bilgi birikimi Bulunmaktadır.

Ezgi Bakkaloğlu İçerik Geliştircisi 
Doktora(Devam 

Ediyor) 

19 Mayıs Üniversitesi Çevre 

Mühendisliğinden mezun 

oldu.Yüksek Lisans eğitimini 

ise Bursa Teknik Üniversi-

tesi’nde tamamladı. Yine aynı 

Üniversite de doktora 

çalışması yapmaktadır. 

İCES.APP’in içerik geliştirme 

sürecinde ekibe katkı sağla-

maktadır. 
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Açıklama/ AY M H T A E E K A O

Sisteme Uzmanlar Tarafından İçerik Girilmesi 

Arayüz Tasarımının Yapılması 

Arayüz Testlerin Yapılması ve Düzenlemelerin Yapıl-

ması 

Ders Notu Sisteminin Algoritmik Olarak Tasarlanması  

Ders Notu Sisteminin Kodlanması 

Ders Notu Sisteminin Test Edilmesi 

Oyunlaştırma Tasarımının Teoriksel Olarak Tasarlan-

ması 

Oyunlaştırma Sisteminin Algoritmik Olarak Tasarlan-

ması 

Oyunlaştırma Sisteminin kodlanması 

Oyunlaştırma Sisteminin Test Edilmesi 

Sunucu Gideri (Yıllık) 2.500₺

Macbook (IOS çıktısı alınabilmesi için) 35.000₺

İçerik Geliştiren hocalara hazırladığı soru 

başına 2₺

(Prototio için 5.000 adet soru hazırlanması gere-

kiyor.) 

10.000₺ 

UI/UX Tasarım için Grafik tasarımı 3.000₺ 

Sosyal Medya Tasarım çalışmaları (Video ve 

Görsel Çalışmalar) 
1.000₺ 

Sosyal Medya ve Web Sponsorlu Reklamlar 

(Google Ads. , İlgili İnstagram Sayfaları 

Rekalamı (Fazla kişiye uygun maliyetle 

ulaşabilmek için) ) 

3.000₺ 

Toplam: 54.500₺
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):

Uygulama doğal olarak her seçme sınavı için uygulanabilir. Ancak projenin hedef kit-

lesi başlangıç için KPSS öğrencileridir. Her yıl KPSS sınavına ortalama 1-1,5M kişi 

girmektedir. KPSS öğrencileri sınava hazırlandığı süreç içerisinde oldukça fazla soru 

bankası, branş denemesi ve Türkiye geneli sınavlara katılması ihtiyacı duymaktadır. 

İCES.APP bu ihtiyaçların tümünü gidermektedir. Ayrıca İCES.APP olarak KPSS çalı-

şan bir öğrencinin sınava çalışmaya başladığı andan sınav sürecine kadar eğitimlerine 

destek verecek olan bu sistemi kullanmalarını hedeflemekteyiz. İlerleyen zamanlarda 

TYT, AYT, ALES, YDS, Ehliyet sınavlarına giren kitlede hedef alınacaktır.  

9. Riskler

Projemizi olumsuz yönde ekleyecek riskler barındırmaktadır. Bu risklerden ilki İOS

çıktısı almak için gerekli olan Macbook için yeterli bütçeye sahip olamama durumudur.

Bu konu için B planımız ise bilgisayarımıza sanal makine kurup bu sıkıntıyı atlatmaktır.

Farklı bir olumsuz durumu ise uygulamanın kararlı çalışan sürümünün ocak şubat ayına

yetiştirilememesidir. Bu konudaki B planımız ise uygulamayı soru çözüm sisteminin

çalışacağı ve diğer bir çok özelliğin bulunmayacağı şekilde demo olarak piyasaya sürme

durumudur. Bu sayede iş sürecinde yetiştiremediğimiz veya öngöremediğimiz durum-

ları sağlıklı bir şekilde yetiştirmeyi düşünüyoruz.
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