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1. Proje Özeti (Proje Tanımı) 

İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin okullarında gördüğü eğitimin içeriği bireysel beceri 

ve ihtiyaçlarına değil, ortalama öğrenciye yönelik hazırlanan müfredata bağlıdır. Bu yüzden 

yeterince verimli kullanılamayan ders saatleri kimi zaman ilgi çekici ve motive edici olmayan 

pratiklerle de birleştiğinde birçok öğrenci gerçek başarı potansiyelinin oldukça gerisinde kal-

maktadır. Projemizin amacı; (1) matematik, kodlama ve İngilizce derslerinde grafik ve ani-

masyon içeren etkileşimli örnekleri, kişiye özel soruları ve bunların hem adım adım hem de 

pratik çözümlerini yapay zekâ yardımıyla oluşturmak, (2) oluşturulan içeriği masaüstü, web 

ve mobil platformlarında oyunlaştırarak sunmak ve (3) öğrencileri gerçek zamanlı olarak 

ilgili konuda aynı beceri seviyesindeki diğer öğrencilerle yarıştırırken kendi geçmişleriyle de 

karşılaştırarak sürekli öğrenmeyi teşvik etmektir. Böylece öğrenciler belirtilen derslerdeki 

önemli becerilerde kolaylıkla ve eğlenerek ustalık edinebilir. 

Doğal dil işleme gibi alanlar, fotogerçekçi video sentezi gibi görevler, gözetimli öğrenme 

gibi yaklaşımlar ve derin öğrenme gibi yöntemlerdeki gelişmelerin eğlenceden finansa, 

endüstriden sağlığa hemen her sektörü şekillendirdiği günümüzde öğretim teknolojileri 

gelişmelerden yararlanmakta geri kalmıştır. Kısa vadeli amaçları yukarıda belirtilmiş projenin 

uzun vadeli amacı öğretim teknolojilerinde yapay zekâ odaklı veri güdümlü (data-driven) 

yaklaşım devrimini gerçekleştirmektir. Böylece öğretim bir optimizasyon problemi olarak 

çözülebileceği gibi eğitim koçu olarak görev yapan dijital asistanlar da geliştirilebilir. Bu dijital 

asistanlar dijital ders içerikleriyle bütünleşmiş, cesaretlendirici, motive edici ve yönlendirici 

sohbet botu şeklinde gerçekleştirilebilir. Bir sonraki aşamada ise yapay zekâ tarafından ver-

ilen görüntülü çevrimiçi özel dersler mümkün olabilir. Bu hayal, projenin vizyonu olmasının 

ötesinde projenin aslında ana hatlarını oluşturmaktadır. Kullanıcıların mahremiyetine saygı 

duyarak toplanan anonim veriler kullanılarak davranış desenleri üzerinden öğrencilerin gru-

plandırılması ve gruba özel hizmetler geliştirilmesi, öğrencilere edindirilmesi hedeflenen 

zihinsel becerilerin birbirleriyle olan neden-sonuç ve korelasyon ilişkilerinin analizi, hangi 

saatlerin ve ne uzunlukta çalışmanın genelde ve kişi özelinde daha verimli olduğunun tespiti 

gibi yüzlerce görevdeki performans veri odaklı bir sistemde sürekli olarak iyileştirilebilir ve 

ülkemizin öğrencilerinin yararı için kullanılabilir. “Makine öğrenmesi” teknikleriyle kendisini 

sürekli olarak geliştirmesiyle öğretme yazılımının kendisi de aslında bir öğrencidir. Orta ve 

uzun vadede dijital asistanlar gibi potansiyel yan ürünler ve hizmetler ölçeklenebilir oldukları 

için küçük ücretlerle ve burslulukla öğrencilere ulaştırılabilirken buradan sağlanabilecek ge-

lirler sayesinde raporun geri kalanında ayrıntılandırılacak olan uygulamanın kendisi  ücretsiz 

ve reklamsız kalabilir.  

Önerilen uygulama için seçilen isim matematikte 1033 sayısının ismi olan “desilyon” ile “ders” 

sözcüklerinin birleştirilmesiyle oluşturulan “dersilyon” ismidir. Bu büyük sayı hem otomatik 

olarak çeşitlendirilebilen ders içeriğinin miktarını hem de uygulamanın iyileştirilmesi için 

toplanan verinin büyüklüğü temsil eder. 

2. Problem/Sorun 

İngilizce dil yeterliliği bakımından Türkiye henüz rakip ekonomileri yakalayamamıştır. [1] 

Matematik alanında uluslararası sınavlarda yeterli başarı sağlanamıyor olup [2] ulusal sınavlar 

dahil ortalama doğru adedi hedeflenenin çok altında kalmaktadır [3]. Kodlama alanında ise 
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bilişim teknolojisi öğretmenlerinin ekseriyetinin okullardaki imkanları yeterli bulmadığı resmi 

raporlara yansımıştır. [4] Matematik örneğinde bir öğrencinin başvurabileceği mevcut çözüm-

ler aşağıdaki gibidir: 

• Okul ve kurslar: Grupça öğrenmek temel olarak ulusal düzeyde ortalama öğrenciye 

yönelik hazırlanmış müfredatı yine grup düzeyinde ortalama öğrenciye odaklanarak uy-

gulamaya dayanır. Okul ortamındaki öğretimin sosyal ortam sağlamasını da dikkate ala-

rak gerekli olduğu fakat birçok öğrenci için yeterli olmadığını düşünüyoruz. 

• Özel dersler: Özel dersler öğrenmenin en etkili yollarından olmakla birlikte çok yüksek 

maliyetli ve ölçeklenemez bir çözümdür. Bunlara ek olarak veri güdümlü bir yazılım 

binlerce öğrenciden edindiği tecrübeyi tek bir çatı altında toplayabilir ve her bir öğrenci 

için hiçbir veriyi unutmazken bir öğretmenden bu kadar büyük bir tecrübe ve hatırlama 

performansı beklenemez. Ayrıca özel derslerin tek başlarına matematik öğrenmek için 

yeterli olmadığını ve dersler arasında egzersizlerle desteklenmesinin gerekli olduğunu 

düşünüyoruz. 

• Ders kitapları: Öğrenmenin geleneksel yolu olan kitaplar; animasyonları, etkileşimli 

içerikleri ve kişiye özel içerikleri gösteremez. Photomath ve Kunduz gibi, öğrencilerin 

zorlandığı soruların çözümü için yapay zekâ veya öğretmenlerden destek alınabilen uy-

gulamalara olan ihtiyaç da ders kitaplarını birincil kaynak olarak seçmekten kaynaklan-

maktadır. Ders kitaplarının yetersizliğinin kabul edilmesi bu çözümleri çoğu durumda 

gereksiz kılar. 

• Video platformları: YouTube gibi platformlarda herhangi bir konuya dair video anla-

tımları bulunabilir. Biz videoların görsel ve duysal ihtiyaçları giderebileceğini kabul 

etmekle birlikte öğrenmenin etkileşim olmadan izleme eylemiyle –ki izlerken öğrenci-

nin beyni yeterince etkin çalışmaz– gerçekleşebileceği iddiasını çoğu öğrenci için ger-

çekçi bulmuyoruz. Videolar kısa klipler şeklinde düzenlenir, sıklıkla quiz gibi şekillerde 

öğrenciden dönüt alınır ve klipler arasındaki geçiş öğrenciden alınan dönüte bağlı olarak 

dinamik olarak belirlenirse ancak o zaman bu çözümlerin gerçekten faydalı olmaya baş-

layabileceğini düşünüyoruz. 

• Etkileşimli öğrenme platformları: Mathigon ve yalnızca İngilizce içerik sağlayan 

Brilliant gibi platformlara ek olarak kısmen video platformu olan Khan Academy de bu 

kategoride incelenebilir. Bize göre öğrenmek için bu şekilde etkileşimli bir ortam ge-

reklidir. Bu çözümlerle ilgili en önemli eksikliğin MEB’in belirlediği öğretim planlarına 

tam olarak uygun olmaması ve kişinin ihtiyaçlarını otomatik olarak tespit edip ihtiyaç 

duyulan içerikleri ihtiyaç duyulduğu kadar çeşitlendirip kullanıcıya zahmetsiz bir şe-

kilde getirmede yetersiz kalmalarıdır. Önerilecek çözüm sonraki bölümlerde bu çözüm-

lerle ayrıntılı olarak karşılaştırılacaktır.  

• Ulusal sınavlara hazırlayan platformlar: Raunt ve Doping Hafıza gibi müfredat ile 

uyumlu ve temel olarak üniversitelere giriş sınavı gibi sınavlarda yüksek başarıyı amaç-

layan platformlar bulunmaktadır. Bu gibi çözümler genellikle ders videoları ve çözüm 

videolarına odaklanıyor olup sınırlı miktarda etkileşim sağlamaktadır. Bildiğimiz kada-

rıyla içeriği oluşturma noktasında kişiye özel bir hizmette bulunmayıp ancak içerik 

seçme şeklinde kişiyi yönlendirme hizmeti sağlamaktalar. Bize göre testlerdeki doğru 
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sayısını artırma hedefi matematik öğrenme hedefine hizmet etmekle birlikte çakışık he-

defler olmadığı için ideal olmaktan uzak kalmakta oldukları gibi tipik olarak yüksek 

maliyetli çözümlerdir. Ayrıntılı bir karşılaştırma sonraki bölümlerde verilecektir. 

Belirtilen dersler için öğrencilerin kişisel zamanlarını değerlendirebileceği, kullanıcı kitlemize 

özel olarak tasarlanmış ve bireysel ihtiyaçlara dinamik olarak cevap veren çözümlere halen 

ihtiyaç olduğu açıktır. 

3. Çözüm 

Sorun için çözümümüz kişinin eğitimini okul dışına da taşıyabilecek, zamanla kendini gün-

celleyerek kullanıcıya uyum sağlayacak bir uygulamadır. Uygulamanın ders modülünde ma-

tematik, kodlama ve İngilizce başlıkları altında kart koleksiyonları olarak oluşturulan bilgi par-

çaları, adım adım keşfedilebilir olarak öğrenciyle paylaşılır. Pratik modülü makine öğrenmeli 

bir öneri sistemi ve buna entegre olarak çalışan sonsuz soru motorundan oluşur. Büyük bir 

havuzdan öğrencinin ihtiyaçlarına göre otomatik olarak seçilen soru tipleri ihtiyaca göre sınırsız 

adette örneklendirilir. Soruların metni gibi çözüm adımları ve animasyonları da değişkenlerin 

o anda aldığı değerlere göre sistem tarafından otomatik olarak oluşturulur. İlerlemeler ve 

başarılar; istatistikler, grafikler ve öğrencinin motivasyonunu artıracak mesajlarla desteklenir. 

Yarışma modülünde öğrenciler kendi seviyelerindeki rakiplerle gerçek zamanlı olarak rekabet 

halindedirler. Öğrenciler yarıştıkça rozet ve kazandıkça kupa edinirler. Karşılaşılan rakip bazen 

öğrencinin geçmiş bir tarihteki becerilerini taklit eden yapay zekâ olabilir. Böylece öğrenciler 

gelişimlerinin farkına varır. Bu oyunların sonunda açılan sandıklardan joker hakları gibi tek 

kullanımlık veya oyun karakteri, oyun içi mesaj ve emoji gibi kalıcı hediyeler çıkar. 

Geliştirilmesi planlanan veli ve öğretmen sayfaları üzerinden öğrencilerin gelişimleri takip 

edilebilir. Sorunlar özelinde çözümler aşağıda verilmiştir. Uygulamada soruların gösterilme-

siyle ilgili akış ve uygulamanın prototipinden ekran görüntüleri ekte paylaşılmıştır. Paylaşılan 

görüntüler kavramsal tasarım olmayıp hali hazırda kodlanmış arayüzlerdir. 

 

Sorun Çözüm Eğitimdeki Katkısı 

Öğrencinin becerile-

rinin ve ihtiyaçlarının 

dikkate alınmaması 

Veri güdümlü yaklaşımın 

benimsenmesi ve veri 

madenciliği ile makine 

öğrenmesi yöntemleri kulla-

narak kişiye özel içerik ve 

soru öneri sistemi 

Öğrenci iyi bildiği konular 

üzerinde zaman kaybet-

mez, ön koşullarını 

sağlamadığı konuları anla-

maya çalışarak zaman ve 

motivasyon kaybetmez, 

ihtiyaçları (ve bunların 

sırası) otomatik olarak be-

lirlenir ve kapatılır. 

Ders içeriklerinin 

bolluğuna rağmen her-

hangi bir içeriği pe-

kiştirmek için çok ben-

zer başka içeriklerin -

örneğin soruların- 

Doğal dil işleme, alana özgü 

yapay zekâ ve grafik ve ani-

masyonları kodla dinamik 

olarak oluşturan teknikleri 

kullanarak örneklerin, soru-

ların ve çözümlerin otomatik 

İçerik çeşitlendirileceği 

için öğrenciler ezber yap-

madan aralıklı tekrar 

yapma ve pekiştirme im-

kanına sahip olur ve ben-

zer içerikler üzerinden 
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bulunmasının mümkün 

olmaması veya zor ol-

ması 

ve sınırsız olarak rastgele 

örneklendirilmesi 

istatistikler çıkarmak 

mümkün olur. 

Mevcut uygulamaların 

ücretli ve/veya reklamlı 

oluşu 

Veri analizine ve oyun içi 

kozmetik satışlara yönelik ti-

cari model 

Eğitimde fırsat eşitliğine 

katkıda bulunulur ve  

öğrenciler dikkatlerini 

reklamlarda harcamaz. 

4. Yöntem 

Uygulama, minimum uygulanabilir ürün [5] yaklaşımıyla geliştirilmektedir.  

Uygulama: Yazılımın ön uç geliştirmesi çapraz platformu destekleyen Flutter kullanılarak ya-

pılacaktır. Böylece Android, iOS ve web platformları ortak bir kod tabanıyla ve “native” per-

formansa yakın bir şekilde desteklenecektir. Öğrencilerin kodlama yapmasını sağlayacak çev-

rimiçi ortam için TypeScript ve SASS dilleri kullanılacaktır. TypeScript, JavaScript diline; 

SASS ise CSS diline yapılan eklentilerdir ve orta ve büyük çaplı projelerin geliştirilmesinde ve 

idamesinde avantaj sağlarlar. Formüller için standart olan LaTeX dili, animasyonlar içinse ma-

nim gibi matematiksel animasyon kütüphaneleri kullanılacaktır. Uzak veri tabanı dahil arka uç 

hizmetleri için Firebase kullanılacaktır. Tercihin bu şekilde yapılmasının sebebi kimlik kanıt-

lama, hosting, bulut fonksiyonları, gerçek zamanlı veri tabanı, A/B testleri gibi çeşitli ihtiyaçları 

karşılamasının yanında belirli bir kota dahilinde hizmet almanın tamamen ücretsiz olmasıdır. 

Seviye belirleme: Karar ağaçları kullanılarak, yeni kullanıcıların seviyeleri az sayıda ama ye-

rinde sorular sorarak belirlenir. Sorulacak sorular önceki sorulara verilen cevaba göre belirle-

nebildiği için bu süreç o kadar verimlidir ki 1000 farklı düzey bile olsa, teorik olarak yalnızca 

10 soruda kullanıcının seviyesini belirlemek mümkün olabilir. 

Aralıklı tekrar: Öğrencilerin uzun süreli bellekleri aralıklı tekrar [6] yaklaşımıyla 

beslenecektir. Bilgi kartları dönüt almayı kolaylaştırmak için örnek sorularla eşleştirilir ve uy-

gulama kullanıcının öğrenme profilini bilgi bazında takip eder ve beceri bazında modeller. Uy-

gulama, kullanıcının bilgi ve becerilerini artan aralıklarla tekrar sınar ve profilini güncellemeye 

devam eder. 

Soru motoru: Soru motorunun çeşitlendireceği soru tipleri tasarlayacağımız özel bir işaretleme 
dilinde tanımlanacaktır. Türkçe doğal dil işlemede tahminleme derin öğrenme [7] ile yapılıp 
kural tabanlı sistemlerle ve “human-in-the-loop" [8] yaklaşımıyla doğrulanır. Soru öneri sistemi 
ve öğrenci profil analizi başlarda veri kısıtlı olacağı için karar ağaçları ile sınırlandırılacaktır.   

Soru öneri sistemi: Kişiye sorulacak soruların seçilmesi için bir öneri sistemi kullanılır. Öneri 
sistemi kişinin daha iyi öğrenmesini sağlamak için kişiyi makul miktarda zorlayacak sorular 
sorar (exploitation). Buna ek olarak, kişi üzerinde daha çok bilgi elde etmek için kişinin yapıp 
yapamayacağından emin olamadığı soruları da sorar (exploration). Kişinin gelişiminin sekteye 
uğraması gibi olağan senaryonun dışındaki olaylar farklı algoritmaları tetikler. Sistem kişinin 
öğrenemediği bir konu olduğunu fark etmesi durumunda, öneri sistemi ikinci bir algoritmaya 
geçer. Bu algoritma, kişiyi diğer kullanıcılarla karşılaştırarak kişinin yapamadığı konuyu yapa-
bilmesi için başka hangi konuları bilmesi gerektiğini tespit eder. Daha sonra, kişiyi bu konulara 
yönlendirir ve daha önceden öğrenememiş olduğu konuları öğrenmesini kolaylaştırır. Uygula-
mamız, yapay zekâ kullanarak hem genelde hem kişiye özel bir şekilde kendini günceller. Alana 
özgü sağduyu (domain-specific commonsense) sahibi yapay zekâ sayesinde sorular otomatik 
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ve kişiye özel olarak oluşturulacağı gibi, öğrencinin geçmiş beceri profilini öğrenip taklit eden 
yapay zekâ sistemi de projede etkin olarak kullanılacaktır. 

Tüm öğrenciler için çok modlu öğrenme desteklenecektir. [9] Oyunlaştırma kısmında anında 
dönütlerden ve ödül döngülerinden yararlanılacaktır. Uygulamaya dair ekran görüntülerine ekte 
ulaşılabilir.  

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Son yıllarda popülerlik kazanan sosyal medya uygulamaları kullanıcıların indeksten seçme 

veya arama motoru kullanma ihtiyaçlarını azaltıp öneri sistemi mantığıyla çalışan algoritmaları 

kullanarak ilgi çekici içerikleri kullanıcılarla otomatik buluşturmaktır. Öyle ki farklı platform-

larda kullanıcılar ilgilerini çeken fotoğraf (Instagram), video (YouTube), film (Netflix) ve 

ürünlerle (Amazon) çoğu zaman daha arama yapmadan buluşmaktadır. Önerilen proje ise ben-

zer bir yaklaşımı ders içerikleri için uygulamak amacındadır. Paylaşılan ekran görüntülerinde 

görüldüğü gibi yaklaşım henüz tamamen benimsenememektedir. Bunun gerçekleşebilmesi için 

öncelikli olarak kullanıcılardan bol ve çeşitli veri toplanacaktır. Projenin yenilikçi yönlerinden 

biri de makine öğrenmesinin ve büyük verinin öğretim teknolojilerinde etkin kullanılmasını 

önermesidir. 

Sonsuz soru motoru: Mevcut sonsuz soru motorları doğal dil işleme ve öneri sistemleri alanın-

daki son gelişmelerden faydalanmamaktadır. Türkçe doğal dil işleme konusunda, sözcüklerin 

otomatik olarak çekimlenmesi gibi gerekli olan görevleri başarılı bir şekilde yerine getiren açık 

kaynak kodlu yazılım bulunamadığı için proje kapsamında geliştirilmiştir. Hali hazırda ko-

dlanmış olan sistem örneğin bir soruda geçen “elması” ve “elmaların” sözcüklerini otomatik 

olarak “armutu” ve “armutların” şeklinde çekimleyebilmektedir. Tasarlanan soru tanımlama 

dili örneğin bir yaş probleminde “babanın”, “kızı”, “Ayşe” ve “15’tir” ifadelerini “annenin”, 

“oğlu”, “Ali” ve “20’dir” ifadeleriyle; “2 katından 19 eksik” ifadesini “3 katından 1 fazla” gibi 

ifadelerle çeşitlendirmeyi, cümle yapısını dahi değiştirebilmeyi ve grafikler de dahil olmak 

üzere çözümleri de değişikliklere uygun olarak dinamik olarak oluşturmaya olanak sağlar. 

Aşağıdaki 2 soru aynı soru tipinden rastgele olarak örneklenmiştir: 

• Bir babanın yaşı 68, kızının yaşıysa 33 olduğuna göre kaç yıl sonra babanın yaşı kızının 

yaşının 2 katından 19 eksik olur? 

• Bir annenin yaşının 48, oğlunun yaşınınsa 12 olduğu bilinmektedir. Buna göre kaç yıl 

sonra annenin yaşı oğlunun yaşının 2 katından 17 fazla olur? 
Doğal dil işlemeye ek olarak geliştirilmekte olan alana özgü sağduyu sahibi yapay zekâ 

gerçekçi olmayan içeriklerin oluşturulmasına engel olur. Bu sayede sorularda örneğin iki kardeş 

arasındaki yaş farkı 50 olmazken pazardan 30 KG elma da alınmaz. Soru ve çözümler için 

oluşturulacak grafik ve animasyonların otomatik olarak oluşturulacak olması yönüyle de ben-

zersiz olduğunu düşünüyoruz. 

Gerçek zamanlı yarışmalar: Gerçek zamanlı yarışmalarda uygun rakip seçimi pratikte ancak 

büyük gecikmelerle mümkün olabilecektir. Bunun için yenilikçi çözümümüz tüm oyuncuların 

geçmiş performans havuzundan uygun bir seçim yaparak ilgili veri tabanı kaydını yarışma 

anında gerçek zamanlı bir şekilde rakip olarak simüle etmektir. 

Aralıklı tekrar sistemi: Proje kapsamında gerçekleştirilen aralıklı tekrar sistemi Duolingo 

half-life regression veri kümesinde bildiğimiz kadarıyla şu ana kadarki en yüksek performansı 
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elde etmiştir. Ayrıca bu sistemde kullanılan “hyperparameter” değerleri geliştirmelere çok 

açıktır. 

Derslerin özelinde önemli eksiklikler: İlkokuldan doktoraya kadar her seviyeden öğrenciyle 

olan 10 yılı aşkın programlama öğretme tecrübemize dayanarak diğer çözümlerde görmezden 

gelinen kod okuryazarlığının (code literacy) aslında kodlama konusundaki en önemli ve ilk 

beceri olduğunu düşünüyoruz özellikle uygulamada buna odaklanıyoruz. Ayrıca, kodlama 

dersindeki egzersizler farklı düzeylerde matematik becerileri gerektirdiğinden egzersiz 

seçiminde kişinin matematik dersindeki performansları dikkate alınıyor olup gerektiğinde önce 

matematik egzersizlerine yönlendirme yapılabilmektedir. 

Baştan planlanan özelliklere ek olarak hem kullanıcı deneyimi hem de öğrenim çıktıları A/B 

testleri kullanarak sürekli olarak iyileştirilecektir. Önerilen uygulamanın matematik, İngilizce 

ve kodlama öğrenmek için var olan en popüler çözümlerle karşılaştırması ekte bulunabilir. Bril-

liant gibi Türkçe içerik barındırmayan çözümler karşılaştırmaya dahil edilmemiştir. 

6. Uygulanabilirlik 

Ürün geliştirme stratejisi: Uygulama, minimum uygulanabilir ürün yaklaşımıyla geliştirile-

cektir. Bu sayede ara çıktılar başarı ölçüleri anlamında test edilebilir ve kullanıcılara faydalı 

olabilir, gerekli görülmesi halinde mimari değişiklikler de daha kolay bir şekilde yerine getiri-

lebilir. İçerik üretiminde ve kullanıcılara açılmada tek bir derse (matematik) öncelik verilecek-

tir. Böylece kullanıcı yoğunluğunu yakalamak kolaylaşacağı gibi karşılaşılan problemlerin çö-

zülmesi, sistemin iyileştirilmesi ve kullanıcı beklentilerinin karşılanabilmesi daha yönetilebilir 

olacaktır. 

İş modeli: Geliştirmekte olduğumuz uygulama ölçeklenebilirlik ve otomasyon sayesinde düşük 

maliyetli olduğundan gelir baskısı düşük düzeydedir. Ücretli hizmetler gibi fırsat eşitliğini or-

tadan kaldıran veya reklam gibi dikkat dağıtıp öğrenmeyi yavaşlatan çözümleri iş modelimizin 

bir parçası olarak planlamamaktayız. Bunlar yerine kısa vadede oyun içi kozmetik satışı (örne-

ğin ekte ilk örnekleri görülebilen mevcut avatarlar için gözlük ve şapka gibi özelleştirmeler ve 

animasyonlu avatarlar), uzun vadede ise anonim verilerden elde edilen bilgi birikimi ve bu bilgi 

ile geliştirilen yan ürün ve hizmetlerden kazanç sağlanacaktır. Örneğin doğal dil işleme veya 

görüntü sentezi alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel olarak eğitim koçu hizmeti 

dijital asistan şeklinde canlı sohbet botu olarak veya yapay zekâ ile görüntülü görüşme şeklinde 

verilebilir. Bir gün yapay zekâ tarafından canlı özel ders verilmesi gibi çok düşük maliyetli 

fakat potansiyeli çok yüksek bir sektör doğabilir.  

Temel büyüme stratejisi: Hedef kitlemiz olan ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin başka 

birçok ilköğretim ve ortaöğretim öğrencisini tanıdığı malumdur. Büyüme stratejimizde reklama 

ve etkinliklere dayalı tanıtımın yanında bu gerçeği dikkate almanın verimli sonuçlar getirece-

ğine inanıyoruz: Kullanıcılar birkaç arkadaşına uygulamayı önerir ve gelen kişiler uygulamayı 

belirli bir süre kullanırsa öneride bulunan kullanıcı normalde gerçek parayla satın alınabilen 

oyun içi kozmetik ürünleri ücretsiz olarak edinebilir. Okulları toplu üyeliklere teşvik etmek için 

veli ve öğretmen sayfalarına benzer şekilde okul yöneticilerinin görüntüleyebileceği bir perfor-

mans analizi sayfası tasarlanabilir. Bu sayfada okul genelinde olduğu gibi sınıf bazında da ana-

liz ve öneriler raporlanabilir. 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

1 yıllık bütçe planlaması ve yarışma süreci için proje takvimi aşağıdadır. Uygulamanın bütün 

kullanıcılara açıldığı tarihten sonraki ikinci yıl itibariyle sabit kur varsayımı altında yıllık gide-

rin yukarıda belirtilenin yaklaşık yarısına düşebileceği ve gelirlerin giderleri karşılamaya baş-

layabileceği öngörülmektedir. Yazılım geliştirme, tasarım ve içerik üretimi proje ekibimizin 

uzmanlaştığı alanlar olduğu için dış kaynak kullanmanın şart olmadığı değerlendirilmektedir. 

İçerik üretimi için ancak orta vadede profesyonel danışmanlık hizmeti alınabilir veya projeye 

yeni paydaşlar katılabilir. 

 Periyot Maliyet Yerli kaynak 

Marka tescili (Dersilyon) 10 yıl 
1250 ₺ 

(Ödendi) ✓ 

Alan adı 1 yıl 
10 $ ≈ 150 ₺ 

(Ödendi) ✓ 

Play Store üzerinde 
paylaşım 

Tek sefer 
25 $ ≈ 375 ₺ 

(Kullanıcı testleri 
tamamlandıktan sonra) 

✗ 

App Store üzerinde 
paylaşım 

1 yıl 
99 $ ≈ 1485 ₺ 

(Kullanıcı testleri 
tamamlandıktan sonra) 

✗ 

Sunucu hizmetleri (Fire-
base) 

1 yıl 

Belirli süre ücretsiz, 
sonrasında büyüme tah-

minimize göre en az: 
50 $ ≈ 750 ₺ 

✗ 

(Gereksinimleri 
karşılayan yerli 

dengi bulunama-
mıştır.) 

Seviyeleri bilinen gerçek 
öğrencilerle son kullanıcı 

testleri 
Tek sefer 

Kaba tahmin: 
5500 ₺ 

(Zorunlu gider değil) 
✓ 

Tanıtım ve reklam 
(Tamamen dijital or-

tamlarda ve mobil cihaz 
kullanıcılarına yönelik) 

1 yıl 

3 aylık dönemlerde kad-
emeli olarak artarak; 
toplamda: 14000 ₺ 

(Zorunlu gider değil) 

◐ 

(Kısmen) 

Toplam ≈ 23500 ₺ 

 

 Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz 

Teknik ve pedagojik gereksinim analizi ✔     

Çevrimiçi kodlama ortamını geliştirme ✔ ✔    

Ön uç geliştirme ve birim testleri ✔ ✔ ✔   

İçerik ve soru motorlarını geliştirme, 
proje detay raporunun yazılması 

✔ ✔ ✔   

Arka uç geliştirme ve birleştirme testleri   ✔ ✔  

Soru havuzunu zenginleştirme   ✔ ✔  

Hata giderme ve iyileştirmeler, poster ve 
proje sunumunun hazırlanması 

   ✔ ✔ 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

Proje kapsamında geliştirilmesi planlanan uygulamanın hedef kitlesi ilköğretim ve ortaöğretim 

öğrencileri olmak üzere belirtilen derslerin en az birinde temel becerileri edinmek isteyen her-

kes uygulamadan yararlanabilir. Hedef kitlesinin bu şekilde belirlenmiş olmasının sebebi ders 

içeriklerinin ilgili öğrenciler için hazırlanan öğretim planlarıyla (örneğin [10]) uyumlu olarak 

hazırlanacak olmasıdır. İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin kayda değer bir kısmının ya-

şadığı birincil problem kişiye özelleşmemiş sabit bir müfredatın kendileri için yeterli olmama-

sıdır. Uygulamamız kullanıcıya uyum sağlayıp kendini güncelleyeceği için ve aynı zamanda 

herhangi bir beceriyi geliştirebilmek için sınırsız örnek ve soru üretebileceğinden hedef kitlenin 

ihtiyaçlarına cevap verebileceği düşünülmektedir. Bununla beraber, eğer erken yaşlardan itiba-

ren eğitimde fırsat eşitliği sağlanırsa öğrenciler arasındaki uçurum azalır ve ilerleyen yıllarda 

kişiler imkansızlıklardan dolayı dezavantajlı duruma düşmezler. 

9. Riskler 

# Olası Problem Tedbirler Çözüm Önerileri (B Planı) 

1 

Uygulamanın 
yeterince 

eğlenceli veya 
motive edici ol-

maması 

Uygulama; kupa ve 
tecrübe puanları, bi-

riktirilen sanal altın ve 
yakutlar gibi ödüllere ek 
olarak kişinin gelişimini 
teşvik edecek grafikler 

ve mesajlar; ayrıca 
sohbet botu şeklinde 
sanal bir eğitim koçu 
içerecektir. Günlük 

görev kısmında o güne 
özgü (bazen tekrar etse 

de içeriğin tamamen 
değiştiği) oyun modları 

olacaktır. 

Aynı içeriği kullanacak farklı oyun 
modları denenecektir. Örneğin her adımda 

bir sorunun cevaplanması gereken, Mo-
nopoly benzeri bir oyun gerçekleştirile-
bilir. Ayrıca gerçek zamanlı yarışmalar 

kişinin isteğine bağlı olarak farklı 
görünümlerde olabilir. Örneğin sorulara 
cevap vermek bir futbol kalesine şut at-
mak şeklinde, cevabın doğru olması ise 

topun ağlarla buluşması şeklinde görsell-
eştirilebilir. Öğrencilerin kümelenmesi 

(clustering), benzer öğrenci profilleri için 
rehber öğretmen tabanlı ortak sohbet botu 

etkileşimleri tasarlanabilir. 

2 

Kullanıcıların 
ihtiyaçlarının 
doğru şekilde 
analiz edile-

memesi; 
örneğin seviye 
belirleme için 
kullanılan karar 

ağacının 
başarısız olması 

Uzman öğretmenlerin 
önerileri hipotezler 

şeklinde önerilecek olup 
küçük deneylerle test 
edilebilecektir. Ayrıca 

ilk denemeler seviyeleri 
kabaca bilinen öğren-

ciler üzerinden 
yapılacaktır. 

Karar ağacı gibi modeller için makine 
öğrenmesi literatüründe sıklıkla kullanılan 
karar ormanı gibi topluluk modelleri farklı 
öğretmenlerin çelişkili varsayımlarını 
tutarlı bir şekilde birleştirmek için 
kullanılacaktır. Orta vadede ise veri 

miktarı arttıkça sistemin otomatik olarak 
görevi “öğrenmesi”, yani performansının 

sürekli artması beklenir. 

3 

Bazı 
kullanıcıların, 

gerekli cihazlara 
sahip olmaması, 

ya da cihaz-
larının animasy-
onları çizmekte 

Uygulamanın web ve 
masaüstü sürümlerinin 
olması, mobil cihazların 
gerekliliğini ortadan 

kaldırır. Bir dahaki soru-
ların animasyonları, 
kullanıcının cevapı 

Cevap beklenirken tüm olasılıklar için 
ayrı içerik üretilebilir. Hızlı "branch pre-

diction" uygulayarak gerçekleşme olasılığı 
daha yüksek olan gelecekler daha önce 

hesaplanabilir. Bu çözüm yetersiz olursa 
animasyonların sunucu tarafında oluştu-

rulmas;, sunucuda oluşturulması maliyetli 
olursa önceden oluşturup Redis gibi "in-
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yeterince hızlı 
olmaması. 

 

beklenirken oluşturula-
bilir.  

 

memory" veri tabanlarında saklanması 
gibi çözümler uygulanabilir. 

 

4 

Yarışma 
sırasında rakip 
bulunamaması 
veya bekleme 
süresinin fazla 

olması 

Yarışmalar kullanıcı 

perspektifinden gerçek 

zamanlı görünse de 

rakipler geçmiş perfor-

mans havuzundan 

seçilip canlandırılacak-

tır. 

Özellikle uygulamanın piyasaya 
sürüldüğü ilk zamanlarda belirli 

konulardaki belirli seviyeler için mevcut 
bir performans örneği olmayabilir. Bu du-
rumda keyfi bir başarı düzeyinde rastgele 
olarak yarışan bir yapay zekâ kullanılır. 

5 

Kullanıcı 
yarışma mo-

dunda uzun bir 
seri halinde sü-
rekli kazanması 

veya kaybet-
mesi 

Eşleştirme (matchmak-

ing) sistemi kişinin ka-

zanma olasılığını belli 

bir oranda tutmak üzere 

kurgulanmıştır. 

Yarışmalar asimetrik 

olduğu için bu olasılık 

%50 yerine %60 veya 

%40 gibi keyfi bir 

değerde tutulabilir. 

Kullanıcı kendi beceri seviyesinde 

olduğunu sandığımız rakiplere karşı ar-

dışık galibiyet veya mağlubiyet alıyorsa 4 

numaralı risk için önerilen çözümde 

olduğu gibi çok kolay veya çok zor modda 

basit bir yapay zekâ kullanılır. 

6 

Planlananın 
üzerinde bir 

büyüme olması 
ve sunucuların 
kullanıcılara 
yanıt vermede 

yetersiz kalması 

Uygulamanın sunucu 
taraflı hesaplama ger-
eksinimleri düşük tu-
tulur. Tercih edilen 

sunucunun kapasitesi ih-
tiyaçlara göre dinamik 

olarak belirlenir. 

Sunucuya düşen yükün azaltılması için 
damıtılmış (distilled) makine öğrenmesi 

modelleri istemci tarafında gizlenerek (ob-
fuscation) çalıştırılabilir. Buna rağmen 

giderler sürdürülebilir düzeyin 
üzerindeyse Duolingo gibi uygulamalarda 
bulunduğu gibi kullanıcıların günlük uy-
gulama kullanım süreleri kısıtlanabilir. 
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