
1- Oyunlar ve Videolar kısmını pasif yapıyoruz. Hem anasayfa sağ sidebar’da, hem de 

menülerde.  

2- Sağ tarafın en başına, ipuçları şeklinde zengin metin editörü ile siteyle ilgili ufak ipuçları 

ekleyebileceğimiz random değişen bir alan.  

3- İpuçları kısmının altına kategoriler. Kategori düzeni şu şeklide olacak. Açılır menü şeklinde 

değil ama alt menüler bir tab daha sağda olacak şekilde olursa güzel olur.  

a. Klavye Yarışı 

b. Klavye Hız Testi 

c. On Parmak Dersleri 

i. F Klavye Dersleri 

ii. Q Klavye Dersleri 

iii. Kaldığım yerden devam et(Üye olanlar kaldıkları derse gidebilecek. ) 

d. Katiplik Çalışma Metinleri(Bu sayfa yeni bir sayfa olacak, kategoriler ve yazılar 

listelenecek, ancak yazı listelenmesi başlık ve metnin yaklaşık 150-200 kelimelik bir 

kısmını getireceğiz ve bu metinde çalış denildiği zaman test sayfasına yönlenecek. 

Kategori düzeni şuanki gibi alt alta olabilir ama javascript kullanmadan google’nin 

daha iyi okuyabileceği şekilde. ) 

e. Kendi Metinlerinde Hız Testi Yap(Üyelik kendi metinlerim kısmı) 

f. Hız Testi istatistiklerim (Üyelik kısmındaki Hız testi istatistikleri ) 

g. Kurumsal 

i. Blog 

ii. On Parmak Hakkında(Hakkımızda Sayfası) 

iii. Geri Bildirim (Feed Back) 

iv. İletişim 

4- Sağ sidebarda kategorilerin altında üye girişi.  

5- Anasayfaya en alt kısımda fixed kapatılabilen çerez uyarısı.  

6- On Parmak dersleri çalışma ekranları full screen. Şuanki gibi sadece sol kısımda değil daha 

geniş bir şekilde sidebarın da alanını kaplayacak şekilde.   

a. On parmak dersleri sayfasını genişletirken 

b. Hangi harfi yazdığını işaretletebilir miyiz. 

7- Üye olan veya olmayan ziyaretçiler test yaptıktan sonra yazdıkları hıza göre sıralarını 

gösterebilir miyiz olmadı. 

8- Geçmişe yönelik baktığımda da en son yazılana doğru sıralama mevcut olmadığından 

bitirdiğim testin durumunu göremiyorum gün içindeki diğer testlerle karışıyor. Bununla ilgili 

bir düzenleme yaparsanız çok sevinirim. İyi günler.  (mevlüt test edecek) 

9- Katiplik çalışma metinlerinde noktalamalı ve noktalamasız diye iki seçenek koyabilir miyiz 

a. Yani şuana kadar eklediğimiz tüm metinlerin noktalama işaretleri olmayan bir kopyası 

b. Özel metinlerde çalışabilirsiniz diye selectbox var ya. Onun yanına bir de noktalamalı. 

Noktalamasız şeklinde 

10- Hız testinde tekrar oyna dedikten sonra çoğu zaman 3. veya 4. oynamadan sonra istatistikler 

aşağıda görünmüyor. Köşedeki ekrandan girip istatistiği arayıp buluyorum 

a. 2- Hız testi istatistiklerinde tarihe göre sıralama da kesinlikle olmalı ki gün gün 

kendimizi geliştirip geliştiremediğimizi gözlemleyebilelim. 

i. Şu 2. sıradakini ben de düşünüyorum da google analytics tarzı günlük haftalık 

aylık bir istatistik şablonu ile göstersek. 

ii. Hız testi istatistiklerine silmeyide ekle. 

 



- METİNLERİM BÖLÜMÜNE METİN KAYDEDİYORUM HIZ TESTİ YAP DEDİĞİMDE BOŞ METİN 

ÇIKIYOR KARŞIMA (yeni üyelik açıp edge tarayıcısında test ettim. Eklediğim metinler çıktı. 

Sadece js dosyalarının önbellekte kalmaması için düzenleme yaptım.) 

- Soru eklerken etiketlerde kontrol yap eğer etiket varsa sonuna id eklesin. 

- Merhaba profil resmi sürekli değişiyor ve başkalarının resimleri görünüyor gizlilikte bir 

sıkıntımı var ? (Yapıldı) 

[01:08, 21.7.2019] Bilimtekno: Kaldığım yerden devam et kısmı çalışmıyor. 

Giriş yapmama rağmen, geçtiğim derslerin en başından başlamak zorundayım. Q klavye 

birinci dersi olan J,F harfleri dersinin bir kısmını tamamlamama rağmen başlangıçtan başlıyor. 

[01:50, 21.7.2019] Bilimtekno: Bir de site ilk açılışta css dosyası geç yükleniyor galiba, uzak sunucudan 

çektiğimiz dosyalar varsa (google fonts) gibi onları bizim sunucudan çekebilir miyiz? 

 

Katiplik sayfası için; 

[13:02, 3.7.2019] Bilimtekno: Gayet güzel üst kısmına bi yazı alanı açabilir miyiz 

[13:02, 3.7.2019] Bilimtekno: Bir de h tagıyla Katiplik Metinleri yazsa sayfa başlığı 

 

 

Katip metinleri ile ilgili 

[00:21, 3.7.2019] Bilimtekno: Menüye eklesen yukarıya katiplik metinleri diye 

[00:21, 3.7.2019] Bilimtekno: Kategorileri gösterse sadece o sayfa 

[00:21, 3.7.2019] Bilimtekno: Tıklayınca teste gitse 

[00:21, 3.7.2019] Bilimtekno: Şimdilik en azından 

Üst menüde klavye hız testinin yanına Katiplik metinleri, tıklayınca şuandaki kategori sistemi. 

================================================================================= 

[00:56, 6.7.2019] Bilimtekno: Klavye hız testi ve on parmak derslerindeki yazı fontunu m5bilisim deki 

gibi yapabilir miyiz ? 

[00:57, 6.7.2019] Bilimtekno: Bir de giriş yapmadınız uyarısını test alanının altına 

[00:57, 6.7.2019] Bilimtekno: Yazı fontunu biraz büyütüp satır alanını da 2'den 3'e çıkarabilir miyiz? 


