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Eğitim Destek Sistemi
• Kullanıcı dostu çok basit bir arayüz
• Çok stabil çalışan ve hata oranı en aza
indirilmiş kararlı bir sistem
• Kolay ulaşılabilir bir destek birimi
• Her öğrenciye, veliye, öğretmene ve idareye
kullanıcı adı ve şifre ile kendi işlemlerini
yapabileceği işlem menüsü
• Kaliteli soru havuzu

Biz Ne Yapıyoruz?
Sınav Okuma Sistemi
Birleştirilmiş Karne
Kişiye Özel Analiz
Hata Karnesi,
Taklabanka (Aralık 2021)
Kişiye Özel Soru Bankası
Ödev sistemi
Yoklama
Muhasebe
Soru Havuzu (Kasım 2021)
Aylık Gelişim Raporu (Ekim 2021)
Tercih Sistemi (Ocak 2021)
Kuruma Özel Mobil Uygulama

Sınav Okuma Sistemi
İ Üç adet site üzerindenhizmet sunuyoruz. İstediğiniz uzantıyı kullanabiliyorsunuz.
• Kuruma kendine özel subdomain sağlıyoruz.
• marmara.edesis.com, deneme.yks.istanbul veya xxx.sinavza.com
Tüm Kurumsal sınavları aynı sistem üzerinden okuyabilme.
• Türkiye’de uygulanan bütün kurumsal sınavları biz merkezden
kazanımlarıyla beraber sisteme yüklüyoruz.
• Sadece txt dosyasını sisteme yüklediğinizde bütün öğrencilerin sınav sonuçlarına
ulaşab iliyorsunuz.
Kendini tüm ögrenci kitlesi içerisinde görebilme.
• Her sınavda gerçek YKS ve LGS sınavındaki sıralama ve yüzdenize ulaşabilirsiniz.
• Her sınavı önceki 15 sınavın sonucu ile kıyaslayabilirsiniz.
• Her sınavın sonucunda konu analizli karne alabilirsiniz.
• Sıralamanızı bu sistem üzerinden aynı sınava giren tüm öğrenciler arasında
görebilirsiniz.

Sınav Okuma Sistemi
Bütün sınavları online optik ile de uygulayabilirsiniz.
• Sınavların ister kendisini öğrenciye göndererek, ister pdf'sini sistem
üzerinden paylaşar ak sınavı uygulayabilirsiniz.
SMS ile bilgilendirme sistemi.
• Her sınavdan sonra öğrencilerinize sınav sonuçlarını SMS ile
gönderebilirsiniz.
• Veliler ve öğrenciler SMS’i tıkladığında direk sınav karnesine ulaşabilir.

ONLINE OPTİK

Birleştirilmiş Karne

Hata Karnesi
Girdiğiniz sınavlardaki yanlış yaptığınız ya da
boş bıraktığınız soruları yeni bir kitap olarak
tekrar önünüze koyuyoruz.
Hata karnesinde girdiğiniz denemelerdeki yanlış ya da boşlarınızı tekrar görürsünüz
• Yanlış ya da boş olduğu belirtilir.
• Sadece sorularının kullanımına izin veren yayınların denemelerinden oluşur.
• İstediğiniz zaman alabilirsiniz. İster pdf ister basılı olarak talep edebilirsiniz.

Kişiye Özel Analiz
Öğrencinin girdiği sınavlar değerlendirilerek
analizi yapılır.

Analiz sonucunda nelere ulaşırsınız?
ŞŞu anda sınava girseniz;
• Her bir bölümden ve branştan ortalama kaç net yapacağınızı öğrenirsiniz
• Kaç puan alacağınızı öğrenirsiniz
• Kaçıncı olacağınızı öğrenirsiniz.
Daha başarılı olmak için;
• Öncelikli olarak çalışmanız gereken konuları belirliyoruz.
• Bu konuları 1. öncelikli, 2. öncelikli ve 3. öncelikli
çalışılması gereken konular olarak gruplandırıyoruz
• Her bir öncelikli konu grubunu bitirdikten sonra puanınızın ve
sıralamanızın ne kadar yükseleceğini hesaplıyoruz.

Kişiye Özel Analiz
Öncelikli olarak çalışmanız gereken konuları
belirlerken;
•
•
•
•

ÖSYM’nin en fazla sorduğu,
Sizin en fazla puan kaybettiğiniz,
En kolay olan,
Ve sizin yapabileceğiniz konuları seçiyoruz.

Her bir konudan TYT ve AYT’deki başarı seviyenizi belirleyip,
kaç puan alıp kaç puan kaybettiğinizi hesaplıyoruz.

Kişiye Özel Analiz
Her bir konu grubundaki başarı seviyenizi
tespit ediyoruz.
Konu gruplarında TYT ve AYT’de ayrı ayrı kaç puan aldığınızı
ve kaç puan kaybettiğinizi hesaplıyoruz.
Hangi konu gruplarını öncelikli olarak çalışmanız gerektiğini
size sunuyoruz.

Kişiye Özel Analiz
Her bir konudaki başarı seviyenizi tek tek
analiz ediyoruz.

Her bir konudan kaybettiğiniz puanı ve
öncelikli olarak çalışmanızın gerekli olup
olmadığını belirliyoruz.

Kurum ve Sınıf Analizi
Analizlerimizi kurumunuz ve her bir sınıfınız
içinde alabilirsiniz.
Her bir sınıfın;
• Ortalama neti.
• Ortalama puanı.
• Herbir konudan kaç puan aldığı ve kaybettiğini sizin için
hesaplıyoruz.
Sınıfların öncelikli olarak çalışması gereken konularını
ve hangi konulardan ek ders alması gerektiğini belirliyoruz.

Kişeye Özel Soru Bankası
Öncelikli olarak çözmeniz gereken konulardan
oluşur.
• Yeni nesil testlerden oluşur.
• Öğrencinin başarı seviyesi yükseldikçe testlerin zorluk düzeyi artar.

Yaklaşık
300 Sayfa

1500
Soru İçerir.

Kitap kişiye özel olarak hazırlanır.
• Kapağında, ön sözünde ve sayfalarında öğrencinin adı bulunur.
• Kişiye özel olarak hazırlanır ve basılır. Her öğrencinin kitabı farklıdır.
• Çok puan getiren ve çok puan kaybettiğiniz konulardan daha fazla test
içerir. Başarınız arttıkça daha zor testler içerir.

Muhasebe
Eğitim kurumlarına özel bir muhasebe sistemi
• Eğitim kurumlarının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanmış basit bir
muhasebe modülü.
• Tüm sunulan hizmetler bir ürün olarak tanımlanır.
• İstenilen kadar taksite bölünür.
• Farklı ödeme sistemleri kullanılabilir.
Elektronik fatura kesebilirsiniz.
• Uyumsoft ile entegre çalışan sistemimiz sayesinde Uyumsoft'tan aldığınız
e-fatura kesme haklarınızı sistemimiz üzerinden kesebilirsiniz.

Ders Planlama-Yoklama
Tüm sınıfların ders planlamasını sistem üzerinden yapabilirsiniz.
• Ders planlama için kolay ve kullanışlı bir arayüz.
• Planlama sonucunda öğretmen, öğrenci ve sınıf planlarının anlık olarak
ilgili kişilere ulaşımı.
• Yoklamaların sistem üzerinden kolayca alınabilmesi
• Öğrencilerin girmediği derslerde eksik kaldıkları konuların takibi

Aylık Gelişim Raporu
Öğrenci, veli, öğretmen ve kuruma aylık gelişim raporu iletilir.
• Öğrencinin her bir ders, konu, puan türü ve sıralama itibariyle aylık ne
kadar yol aldığı rapor haline getirilir.
• Öğrencinin ilgili ayda gördüğü konular, aldığı dersler raporlaştırılır.
• Öğrencinin aylık olarak aldığı ödevler bu ödevlerin ne kadarını yaptığı,
kaç soru çözdüğü vb. bilgiler rapor olarak öğrenci, veli ve kurum
yetkililerine iletilir.

Soru Havuzu
İstediğiniz sınavı hazırlayabileceğiniz bir havuz
• Kurumlar admin şifreleri ile istediği sınavı hazırlayabilir.
• Hazırlanan sınavlar sistemde otomatik olarak tanımlanır.
• Kurum bu sınavı ister online ister yüz yüze uygulayabilir.
• Sınavlar talep edilirse basılı olarak gönderilir.

Her ihtiyacınız için kullanabileceğiniz bir havuz
• 4. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm kademelerde soru içerir.
• Ara sınıflarda anlattığınız konuları içeren size özel denemeler yapabilirsiniz.
• Ödev testleri oluşturmak için kullanabilirsiniz.

35 Bin soru
• Başlangıç için 35.000 sorudan oluşan sürekli genişleyen bir havuz.

Ödev Sistemi
Öğrencilere vereceğiniz ödevleri sistem üzerinden verebilirsiniz
• Branş öğretmeni, danışman öğretmen veya rehber öğretmen sistem
üzerinden ödev verebilir.
• Verilen ödevler öğrencinin ve velinin hesabında anında görülür.
• Öğrenciler yaptıkları ödevleri sistemde işaretledikten sonra bu ödevler onay
için öğretmene iletilir.
• Ödev veren herkes ödevi kendi vermemiş bile olsa ödevi onaylayabilir.
Kullandığınız tüm kaynakları ödev sisteminde kullanabilirsiniz.
• İster kurumsal kitapları ister piyasada satılan kitapları ödev vermek için
kullanabilirsiniz.
• Piyasada çok kullanılan kitapların birçoğu merkezi olarak sisteme tanımlanır.
• Siz de istediğiniz kitabı kolaylıkla siteme tanımlayabilirsiniz
• Ödevleri ister test test ister konu konu verebilirsiniz.
Ödev raporları tam hayal ettiğiniz gibidir.
• Her öğrenciye ve veliye haftalık ödevini ister basılı ister pdf olarak isterseniz
de sms yoluyla iletebilirsiniz.
• Her bir öğrencinin hangi ödevleri yaptığını ve tüm istatistikleri görebilirsiniz.
• Sınıfların öğrencilerin ve öğretmenlerin ödev performanslarını takip
edebilirsiniz.

Taklabanka
Öğrencinin girdiği sınavlarda yanlış ve
boşlarının sistemdeki benzerlerinden oluşur.
Taklabanka'da ne var?
Sınavlardaki yanlış ve boşların özdeşi ne demek?
• Girdiğiniz sınavlardaki yanlışlarınız ve boşlarınız tespit edilir.
• Sistemde YKS 2900, LGS 900 kazanıma ayrılır. Yanlışın hangi kazanımdan olduğu
tespit edilir.
• Sistemdeki 50.000 sorudan yanlışınıza en çok benzeyen soru tespit edilerek bu
sorulardan oluşan size özel soru bankası hazırlanır.
Taklabanka sadece LGS ve YKS öğrencileri için hazırlanır.
• Hata karnesi alınan denemelerin hataları da taklabanka için kullanılabilir.
• Taklabanka sistemden talep edilir. Basılı olarak gönderilir.
• Taklabanka ile Hata Karnesi bir kitapta birleştirilebilir.
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BASIC

PREMIUM

10 Örnek Analiz

Ücretli baskı
Kitap başı ücret
Ücretli

1500 Soru Ücretsiz

Ücretli

Mutlu Müşterilerimiz
İstanbul Atatürk
Fen Lisesi

Çapa
Fen Lisesi

Galatasaray
Lisesi

Vefa
Lisesi

UFSM İmam
Hatip Lisesi

Kadıköy Anadolu
İmam Hatip Lisesi

Tan
Eğitim Kurumları

VIP
Fen Bilimleri

Prof. Dr. Nabi Avcı
Fen Lisesi

Dahi Ders Evi

Magistra
Eğitim Kurumları

Prof. Dr.
Mümtaz Turhan
Sos. Bilimler Lisesi

Final Özel Öğretim
Kursları-BURSA

İstanbul
Erkek Lisesi

Pertevniyal
Anadolu Lisesi

Cağaloğlu
Anadolu Lisesi

İELEV Okulları

Şükrü Şenkaya
Anadolu Lisesi

Özeliz
Eğitim Kurumları

Mentor Eğitim
Kurumları

Mefküre Kurs

Elit Akademi

Kartal Anadolu
İmam Hatip Lisesi

Haydarpaşa
Anadolu Lisesi

Şehremini
Anadolu Lisesi

Ahmet Rasim
Anadolu Lisesi

Ferhatlar Eğitim
Kurumları

İstanbul Şehit Tolga
Ecebalın Kız AİHL

Nova Okulları

Venüs Kampüs

TED Atakent
Koleji

Kavram VIP
Bursa

Hüseyin Avni Sözen
Anadolu Lisesi

Nilüfer İMKB
Fen Lisesi

Frekans Savaş İpek
Eğitim Kurumları

LBM Özel
Eğitim Kurumu

Arena
Eğitim Kurumları

İhlas Koleji

Educare

Hedef Eğitim
Kurumları-BURSA

Uludağ Koleji

Emine Örnek
Eğitim Kurumları

Kadıköy Birey
Anadolu Lisesi

Edim Özel
Öğretim Kursu

Özel Koç Lisesi

Elips Akademi

Sakarya Uzman
Kariyer

500+ Kurum

Arel Koleji
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