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 FUTURINO BİLGİ SİSTEMLERİ 
FUTURİNO BİLGİ SİSTEMLERİ LTD ŞTİ,  YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRİLME BÖL-
GESİ’nde BİLİM VE SANAYİ BAKANLIĞI teşvikleri, KOSGEB ve TUBİTAK destekleri ile EĞİTİM VE ÖĞRE-
TİM BİLİŞİMİ üzerine çalışan bir firmadır.

Öğretim çıktılarının kalite ve verimini artırmak için, öğretimin kişiye özgü boyutunu merkeze alan ve öğre-
tim süreçlerinin yönetimini etkinleştirecek AR & GE projeleri yürütmekteyiz.

• KEYBİS (Kişiye Özgü Eğitim Yayıncılığı Bilişim Sistemi)
• DERSPEKTİF DİJİTAL (Web Tabanlı İçerikleri Yönetim Sistemi)
• DERSPEKTİF HİBRİT (Web ve Mobil Destekli Basılı Öğretim İçerikleri Yönetim Sistemi) 

firmamızın markalı ürünleridir. 

Kişiye Özgü Öğretim’i merkeze alan,

• Eğitim Yayıncılarına,
• Eğitim Kurumlarına
• Özel ders öğretmenlerine
• Öğrencilere

dijital ve hibrit (basılı&dijital sentezi) modelleri üzerinden web ve mobil destekli yayıncılık yazılımı ve öğre-
tim içerikleri hizmeti sunmaktayız.

 DESTEKLENMİŞ PROJELERİMİZ

Akıllı Öğrenme Robotu Eğitim ve Öğretim Ekosistemi 

Yönetimi Sistemi

Ölçme ve Değerlendirme 

Süreçlerinde Zihin Haritaları
Hedefmetre

Tam ve hızlı öğrenme modeli

Firmamızın projeleri ve projelerimize akademik ve finansal destek sağlayan kurumlar yukarıda belirtilmiştir. 
Projelerimizi ve AR & GE çalışmalarımızı destekleyen devletimize ve kurumlarımıza teşekkür ederiz.

Ayrıca firmamız Starcamp ın Amerika Silikon vadisinde bulunan kuluçka merkezinde açtığı ofis ile teknolo-
jiyi yerinde takip etmektedir.



ÖĞRETİM YÖNETİMİ SİSTEMİ VE MODELLERİMİZ

1. KAZANIM TEMELLİ MİKRO ÖĞRENME MODELİ                                                                     
Model, öğrencinin tam öğrenmesini ve kazanım düzeyinin daha doğru ölçülmesini sağlar.

2. ÖĞRENMEYİ ÖĞRENME MODELİ                                                                                                                                           
Model, bireysel öğrenmeyi kolaylaştırmak için tamamı çözümlü sorulardan oluşur

3. KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRENME MODELİİ                                                                                
Model, kişinin ihtiyacına özgü,  kazanım tamamlayıcı yeni içerikler oluşturur.

4. HIZLI VE ETKİN ÖĞRENME MODELİ                                                                                        
Model, öğrencinin hızlı ve etkin biçimde öğrenmesini destekler.

5. ANLIK GERİBİLDİRİM VE ETKİN DESTEK MODELİ                                                                     
Model, bireysel öğrenme sorunu yaşayan öğrenciler için etkin destek imkanı sunar.

Öğretmen ve danış-
manlar öğrencilerinin 
çalışmalarını ve kaza-
nım düzeylerini sistem 
üzerinden izleyebilir, 
yönlendirme yapabilir 
ve gerektiğinde içerik 
desteği sunabilirler.

Öğretim programları MEB 
hedef kazanımları temel 
alınarak oluşturulmuştur. 
Konu bazlı MEB kazanım-
ları alt konu kazanımları 
ile zenginleştirilmiştir. 

Çözümlü sorular öğ-
rencinin destek alma 
ihtiyacını azaltır, öğ-
renmeyi öğrenme 
becerilerini artırır. 

Sistem öğrencilerin uygulamalar-
daki verilerini analiz eder, konular-
daki yetkinlik düzeylerini belirleye-
rek öğretimi kişiselleştirir.    

Sistem, öğrencinin 
tüm uygulamaların-
daki yanlış cevapla-
dığı ya da boş bırak-
tığı soruları arşivler. 
Öğrenci dilediği za-
man arşivdeki soru-
ları inceleyerek ek-
siklerine odaklanır. 



ÖĞRETİM YÖNETİMİ SİSTEMİ VE MODELLERİMİZ

Öğretim sistemimizi oluşturan modellerimiz,

• Tam Öğrenme Kuramı (Mastery Learning Theory)
• Madde Tepki Kuramı ( Item Response Theory)
• Bilgi Uzayı Kuramı (Knowladge Space Theory)

bilimsel çalışmaları referans alınarak kurgulanmıştır.

İçeriklerin hazırlanırken MEB tarafından yayınlanan güncel kazanımlar referans alınmıştır. Ölçme 
ve değerlendirme süreçleri ile bu süreçlerin ardından sunulacak destek çalışmalarının daha etkin yürütü-
lebilmesi için konu bazlı belirlenmiş MEB kazanımları alt kazanımlarla geliştirilmiştir. Kazanımlar arası 
önkoşullar Bilgi Uzayı Kuramı çerçevesinde ilişkilendirilmiştir.

Öğrenme içerikleri oluşturulurken soruların öğrencilerin hazır bulunuşluk ve öğrenme hızlarına (öğrenci 
yeteneği) en uygun biçimde seçilebilmesi önemlidir. Bunun için sistemimizdeki soruların zorluk düzeyleri, 
öğrenci yeteneği & çözülebilme olasılığı grafiği ile tanımlanmaktadır.

Madde Tepki Kuramının sunduğu bu imkan öğrencilerin bir konudaki yetkinliğini belirleme ve en doğru 
içerikle çalışmasını sağlamaktadır.

Ölçe ve Değerlendirmede IRT Modeli

Öğrenci yeteneği
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MADDE TEPKİ KURAMI

IRT modeli,birden fazla alt 
test içeren testlerde  uygu-
landığında ortaya çıkan ge-
çerlik ve güvenirlik sorunları-
nı en aza indirmeye yardımcı 
olduğu ortaya konmuştur. 

Kuram, öğrenci becerilerini 
öğrenmenin bir değişkeni 
olarak kabul ettiğinden bu 
modele göre geliştirilecek 
ölçme ve değerlendirme 
araçları üst düzey kazanımları 
edinmeyi sağlayacak öğretim 
modellerini teşvik eder



HİBRİT (WEB & MOBİL DESTEKLİ BASILI) 
ÖĞRETİM YAYINCILIĞI

• Sınavlara (TEOG-YGS-LYS) hazırlık programı yürüten kurumsal ve bireysel kulla-
nıcılar için tasarlanmıştır. 

• Basılı soru bankaları ve denemelerden oluşmaktadır. 
• Basılı yayınları kullanan öğrenciler verilerini web ya da mobil uygulamalarla sis-

teme girdiklerinde, sistem öğrenciyi eksik kazanımlarına uygun ikinci bir yayınla 
desteklemektedir.

• Sistem, basılı ve elektronik içerikleri kullanan öğrencilerin yanlış cevapladığı ya 
da boş bıraktığı soruları arşivler. Öğrenci bu arşive dilediği zaman ulaşarak eksik 
tamamlayıcı tekrarlar yapabilir.

• Basılı ve dijital içerikler;
• ilgili MEB programlarının kazanımlarına uygundur. Değişen düzenlemelere 

göre güncellenmektedir.
• güncek hayatı yorumlayan soru yaklaşımları göz önüne alınarak hazırlan-

mıştır. .
• tamamı çözümlü sorularla zenginleştirilmiştir. Çözümler soru ve dersin 

özelliğine göre, metin, resim ya da videolardan oluşur.
• Sistem, basılı, web ve mobil uygulamaları ile bir bütündür.  Uygulamalar ayrı ayrı 

fiyatlandırılamaz. Kullanıcı sistemin tüm uygulamalarına tek bir ücretle ulaşabilir. 
• Öğrenciler gerektiğinde etkin bir destek almak için sistemdeki uygulama 

sonuçlarını ders ya da özel ders öğretmenleri ile anlık olarak paylaşabilir. 

Ürün Özellikleri



HİBRİT (WEB & MOBİL DESTEKLİ BASILI) 
ÖĞRETİM YAYINCILIĞI

Basılı Dijital

2 Kitap 1 Arada
1 i Kişiye Özgü

Mobil Uygulamalı

TEOG 
YAYINLARI

• Türkçe Soru Bankası Seti
• Matematik Soru Bankası Seti
• Fen Bilimleri Soru Bankası Seti
• TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Soru Bankası Seti
• KURUMSAL DENEME SETİ

YGS
YAYINLARI

• Türkçe Soru Bankası Seti
• Matematik Soru Bankası Seti
• Geometri Soru Bankası Seti
• Fizik Soru Bankası Seti
• Kimya Soru Bankası Seti
• Biyoloji Soru Bankası Seti
• Tarih Soru Bankası Seti
• Coğrafya Soru Bankası Seti
• Kurumsal Deneme Seti

LYS
YAYINLARI

• Edebiyat Soru Bankası Seti
• Matematik Soru Bankası Seti
• Geometri Soru Bankası
• Fizik Soru Bankası Seti
• Kimya Soru Bankası Seti
• Biyoloji Soru Bankası Seti
• Tarih Soru Bankası Seti
• Coğrafya Soru Bankası Seti
• Kurumsal Deneme Seti

TAMAMI ÇÖZÜMLÜ



Öğrenci Paneli

Kazanım düzeyi ve 
konu eksiklerini belirle-
meye yarayan basılı do-
kümanların dijital uygu-
lanabileceği bölümdür.

Akıllı içerik uy-
gulamalarının so-
nuçlarına göre 
kişiye özel eksik 
tamamlama testle-
rinin üretildiği bö-
lümdür.

İçerikler ve akıllı 
testlerde çözüleme-
yen ya da boş bıra-
kılan soruların  arşiv-
lendiği bölümdür.

Öğrencinin sistem-
deki  uygulamaları-
nın sonuçlarını ders 
boyutundan kaza-
nım boyutuna kadar 
gösteren bölümdür.

ÖĞRENCİ PANELİ
YGS, LYS, TEOG 
sınavlarına hazırlık 
ve okul derslerine 
yardımcı akıllı içe-
riklerin yönetimini 
sağlar.

İÇERİKLER ÇÖZEMEDİKLERİM

AKILLI TESTLER RAPORLAR

Kullanıcılar hibrit modelin zengin uygulamalarına Google Play ya da Apple Store’dan erişilebilen  derspek-
tifhibrit uygulamasını indirerek ulaşabilir. Kişisel profiller basılı kitaplarda bulunan QR şifreleri yardımıyla 
oluşturulur. 

Derspektifhibrit akıllı telefon ya da tablet uygulamaları; kitapların sorularına, bu soruların cevaplarının sis-
teme girilmesine, doğru - yanlış ve kazanım analizlerine, tüm soruların çözümlerine, analizler sonucu kişiye 
özgü hazırlanan ikinci bir soru bankasına ve boş bırakılan ya da yanlış cevaplanan soruların arşivine erişimi 
sağlayan bir araçtır.



Öğretmen Paneli

Öğretmenler derspektifhibrit sistemine www.derspektifhibrit.com adresinden üye olabilir. Bu sistemi 
kullanarak; markanın ürünlerinin içeriklerini ve soru çözümlerini inceleyebilir, öğrencilerin hibirit (basılı&-
dijital) kitap uygulamalarını ve akademik performanslarını takip edebilir, onların başarılarına olumlu katkı 
sunabilirler.

Sisteme üyelik ve öğretmen paneldeki tüm uygulamalar öğretmenlere ücretsizdir. Öğrenci ile ilgili 
uygulamaları aktif olarak kullanmak için en az bir adet onaylanmış öğrenci isteği bulunması gerekir. 

Kurumsal taleplerde öğrenci - öğretmen ilişkilendirmesi firma tarafından uygulamaya hazır olarak 
teslim edilir.

Öğretmenler başarı ve 
ödev takibini yapacak-
ları öğrencilerinin da-
nışmanlık taleplerini bu 
bölümden onaylar

Derspektifhibrit yayınla-
rının dijital örneklerinin 
bulunduğu bölümdür.
Ödev takibi ve rapor 
görüntülemesi yapıla-
cak dersler bu bölüm-
den belirlenir.

Öğretmenin 
danışmanlığı altın-
daki öğrencilerini 
yönettiği bölümdür. 
Öğretmen dilerse,  
öğrencilerini grupla-
yabilir

Kitap testleri çözül-
me raporu ve öğren-
ci akademik başarı 
(çözülen testler, test-
lerdeki performans, 
kazanım, zorluk dü-
zeyi, doğru - yanlış) 
raporlarının üretildiği 
bölümdür.

ÖĞRETMEN PANELİ
Öğretmenler bu 
paneli kullanarak 
öğrencilerinin basılı 
ve dijital içerik çalış-
malarını  izleyebilir, 
bu çalışmalara katkı 
yapabilir. 

ÖĞRENCİ İSTEKLERİ ÖĞRENCİLER

İÇERİKLER RAPORLAR



DERSPEKTİF DİJİTAL (WEB & MOBİL DESTEKLİ) 
ÖĞRETİM YAYINCILIĞI

Ürün Özellikleri

• Ortaokul ve lise okul başarısına destek, sınavlara (TEOG-YGS-LYS) hazırlık 
programları yürüten kurumsal ve bireysel kullanıcılar için tasarlanmıştır.

• Kişiselleştirilmiş ve uyarlanmış (kişiye özgü) soru bankaları ve standart (TEOG-
YGS-LYS) denemelerden oluşmaktadır. 

• Akıllı soru bankalarının ilk testlerinde zorluk düzeyi kullanıcı tercihi ile be-
lirlenir. Sonraki testlerin zorluk düzeyleri sistem tarafından bir önceki testin 
sonuçlarına göre oluşturulur.

• Sistem öğrenciyi uygulamaların sonuçlarına göre eksik kazanımlarına uygun 
kişisel soru havuzları oluşturur.

• Sistem, öğrencilerin uygulamalardaki yanlış cevapladığı ya da boş bıraktığı 
soruları arşivler. Öğrenci bu arşive dilediği zaman ulaşarak eksik tamamlayıcı 
tekrarlar yapabilir.

• İçerikler
• ilgili MEB programlarının kazanımlarına uygundur. Değişen düzenlemelere 

göre güncellenmektedir.
• güncek hayatı yorumlayan soru yaklaşımları göz önüne alınarak hazırlan-

mıştır. 
• çözümlü sorularla zenginleştirilmiştir. Çözümler soru ve dersin özelliğine 

göre, metin, resim ya da videolardan oluşur.
• Kurumsal modülde öğretmenler sistem üzerinden sınavlar haızrlayabilir 
      ve bu sınavları öğrencierine uygulayabilirler.



Bireysel Modül

Öğrenci Paneli

Sistem öğrencileri ge-
nel ve bireysel uygu-
lamalarla Akademik 
Başarı Performansı ve 
Kişisel Beceri Gelişimi 
temelinde izler.

İzleme sonuçla-
rına göre, ders 
bazında kişiye 
özel Akıllı ve 
Öğretici Kitaplar 
oluşturur.

Her öğrenci için 
onun ihtiyacına 
özel Eksik Ta-
mamlama Test-
leri üretir.

Öğrencinin uygulama-
larda başarısız olduğu 
soruları ders, konu ve 
kazanım temelinde ar-
şivler.

Ö ğ r e n c i l e r i n 
kendi öğrenme 
hızlarına uygun 
biçimde öğren-
melerine yar-
dımcı olur.

Öğrenmeyi mo-
tive eder ve öğ-
renmeyi öğren-
me becerilerini 
geliştirir.

Öğrenmey i 
öğrenen öğ-
r e n c i l e r d e 
hızlı ve tam 
öğrenme ger-
çekleşir.

Derspektif dijital bireysel modülü, öğrenme süreçlerini yürütebilecek öğrenciler için hazırlanmış kişiselleşti-
riebilir ve adaptif öğrenme sistemidir. 6 sınıftan 12.sınıfa kadar ortaokul ve lise derslerine yardımcı, TEOG, 
YGS ve LYS sınavlarına hazırlıkta yapay zeka ürünü bir yazılım ürünüdür. Firmamızın başarı ile tamamladığı 
KOSGEB ve TÜBİTAK projeleri AR & GE çalışmaları sonucunda üretilmiştir.

Bireysel modül öğrenme asistanı görevi üstlenir. Doğru stratejilerle çalışmayı sağlar. Öğrenme süreçlerinin 
verimini artırır. Kullanıcı bir kurumun öğrencisi değil ise ÖDEVLERİM bölümü aktif değildir.



SINAV MERKEZİ

AKILLI SORU BANKASI EKSİKLERİM

ÖDEVLERİM RAPORLARIM
Akademik Takvime 
ve müfredat kaza-
nımlarına uygun 
YGS, LYS, TEOG de-
nemeleri ve konu ta-
rama sınavlarının bu-
lunduğu bölümdür.

Tüm derslerden kul-
lanıcının birikimine ve 
gelişimine göre adap-
te olan akıllı ve dina-
mik testlerin bulundu-
ğu bölümdür.

Öğretmenler tara-
fından gönderilen, 
elektronik olarak 
uygulanabilen ya da 
kağıt çıktısı alınabilir 
ödevlerin bulundu-
ğu bölümdür. 

Kazanım 
eksiklerini 
tamamlamayı 
hedefleyen model; 
çözülemeyen soru-
ların arşivini ve bu 
sorulara benzer soru 
havuzları oluşturur.

Öğrencinin akademik 
ve bilişsel performansı-
nı kazanım ayrıntısında 
analiz eden, ders içi ve 
dersler arası kıyaslama-
lara olanak sağlayan ra-
porlama bölümüdür.



Kurumsal Modül

Öğretmen Paneli

Öğrencilerinin ça-
lışma ve Akademik 
Performans lar ın ı 
kazanım temelli ra-
porlama ve karşılaş-
tırmalı istatistiklerle 
izlemeyi sağlar.

Sınıfları öğrenme 
takımlarına göre 
gruplandırmaya 
imkan verir.

Sınıfa, gruba 
(takıma) ve/
veya kişilere 
özel ödevler 
oluşturma 
imkanı 
sağlar.

Derslerde sis-
temdeki soru-
lar kullanılarak 
ders sunumları 
zenginleştirile-
bilir.

Ders sonlarında 
mini testler hazır-
lanıp öğretimin 
gerçekleşme dü-
zeyi anlık olarak 
belirlenebilir. 

Öğrenci ler in 
akademik per-
formans rapor-
ları izlenebilir. 

Öğretmen-
ler kendi 
sorular ın ı 
sisteme gi-
rebilir. 

Derspektif dijital kurumsal modeli, kurumların kişiyi merkeze alan öğrenme süreçlerini yürütebilecekleri 
kişiselleştiriebilir ve adaptif içerik yönetimi ve öğretimi sistemidir. 6 sınıftan 12.sınıfa kadar ortaokul ve lise 
derslerine yardımcı, TEOG, YGS ve LYS sınavlarına hazırlıkta yapay zeka ürünü bir yazılım ürünüdür. Firma-
mızın başarı ile tamamladığı KOSGEB ve TÜBİTAK projeleri AR & GE çalışmaları sonucunda üretilmiştir.



SINAV MERKEZİ

SINAV OLUŞTUR RAPORLAR

SINAVLAR GRUPLARIM

Öğrencilere sunu-
lan sınav soruları, 
sınav sonrası akıllı 
tahtalarda  öğren-
cilerle birlikte analiz 
edilebilir. 

Öğretmenler 
istedikleri zaman 
konu taraması, üni-
te taraması, kaza-
nım değerlendirme 
sınavı gibi sınavlar 
hazırlayabilirler.  

Öğretmenler hazır-
ladıkları veya arşi-
vinde bulunan sınavı 
online ve basılı sınav 
olarak öğrencileri ile 
paylaşabilirler.

Öğrencilerin;  
akademik başarı
durumları ve ödev 
raporları ayrıntılı 
biçimde izlenebilir.

Aynı ya da farklı sınıf-
taki öğrenciler, öğ-
renme hızlarına göre 
öğrenme takımlarına 
ayrılıp gruplanabilir. 

Öğretmenler kendi profillerinden ulaşabilecekleri öğretmen paneli yardımıyla öğretim süreçlerini daha et-
kin biçimde yönetebilir.



Yönetici Paneli

SINAVLAR

Kurumlar için bir ya 
da tüm şubelerinde 
online ya da basılı 
(optik form uygula-
malı) sınavlar oluş-
turma

KULLANICILAR

Kullanıcıların sis-
temi kullanma  
performanslarını 
sistem üzerinden 
izleme

RAPORLAR

Birey, sınıf ve okul  
bazında karşılaş-
tırmalı akademik 
performans rapor-
ları alma

OPTİK

Sistem üzerinden 
hazırlanan sınav-
ların basılı uygu-
lamalarını optik 
formla değerlen-
dirme

3 yıl sözleşme süreli sözleşme garantisi veren kurumların uygulama ile ilgili kuruma özel ve yeni yazılımlar 
gerektiren istekleri teknik ve mali açıdan imkanlı ise en kısa sürede hayata geçirilir. Bu tür kurumlar sistem-
leri kendi kurumsal kimlikleri altında kullanılabilir.
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Kurum yöneticileri eğitim teknolojileri ve teknolojik eğitimin etkin kullanımı ile etkin ve verimli bir öğretim 
süreci sağlarlar. Sektörün bu alandaki rekabetinde öne geçerler.



KEYBİS 
(KİŞİYE ÖZGÜ EĞİTİM YAYINCILIĞI BİLİŞİM SİSTEMİ)

• Web ve mobil teknolojileri destekli basılı ya da elektronik  yayın üretme sistemidir.

• Kişiye özgü eğitim yayıncılığı yapmak isteyen özel öğretim kurumu ya da eğitim yayıncıları için tasar-
lanmıştır.

• Kurumların sistemlerine entegre edilebilir ve istekler doğrultusunda ek özellikler geliştirilebilir.  

• KEYBİS sistem üç yıl süreli sözleşme yapan kurumların var olan LMS sistemlerine entegre edilebilir ve 
yeni ihtiyaçlar doğrultusunda ek özellikler geliştirilebilir

• Özel eğitim kurumlarına kendi kurumlarında kullanma koşulu ile içerik desteği sunulabilir.



KEYBİS Modülleri

ÖĞRETİM 
PROGRAMLARI 

YÖNETİM 
MODÜLÜ

ÖLÇME VE 
DEĞERLENDİRME 

YÖNETİMİ 
MODÜLÜ

KİŞİYE ÖZGÜ 
İÇERİK 
YÖNETİMİ 
MODÜLÜ

AKILLI 
YÖNELTME VE 
RAPORLAMA
MODÜLÜ

Ders, ünite, konu, alt konu ve kazanım ekleme/
silme/değiştirme

Sınav ve ödev oluşturma / uygulama ve okuma

Soru ekleme / Fasikül - Kitap oluşturma/ Çözüm metinleri- 
resimler -videoları ekleme

Öğrenci - Öğretmen performansı izleme / Kitap ive 
test statistikleri inceleme / Soru analizleri inceleme

TEKNOLOJİK 
ÖĞRETİM 

DESTEK
MODÜLÜ

Akıllı Telefon, tablet ve bilgisayar destekli öğretim sistemi 
ve etkin akıllı tahta uygulamaları 
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