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1.Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 

Üniversite sınav soruların son yıllardaki hazırlanış şekli, sembolik ifadelerden çok 

kavramsal ifadelere dönüştürülmüştür.Proje çalışmalarımızın başlıca araştırma soruları, 

“Öğrenciler, matematiksel terimleri soruda uygulamada ne kadar zorlanır?” ve “Öğrenciler ma-

tematikte sembol-kavram anlamlandırmasında ne kadar başarılıdır?” olmuştur. Bu soruların 

cevaplarını bulabilmek için temel kavramlar konusuna bağlı, biri sembolik dil ile bir diğeri ise 

kavramsal dil ile hazırlanmış 24 soruluk iki test uygulanmıştır. Bu testlerin taksonomi sonuçları 

incelendiğinde; aynı soru olmalarına rağmen sembolik dilde hazırlanan versiyonunda 

kavramsal versiyona oranla daha yüksek bir başarı oranı ortaya çıkmıştır. Bu sonuçlara göre 

kavram-sembol eşleştirmelerinin tam yapılamaması, doğru şekilde anlamlandırılamaması 

hataya sebep olan başlıca nedenlerdir. Soruların doğru bir şekilde çözümlenmesi için matema- 

tiksel terimlerin kavram-sembol eşleşmelerine dayalı bir sözlük oluşturulmuş ve bu sözlükten 

yola çıkarak bir mobil uygulama hazırlanmıştır.  

Alan adını “ www.matematikselsozluk.blogspot.com” olarak belirlemiş olduğumuz internet 

sitemiz, Google’ın altyapısında bulunmakta olan “Blogger İçerik Yönetim Sistemi”ni kulla-

narak oluşturulmuştur.  

MAG (Matematiğin Arttırılmış Gerçekliği) adını verdiğimiz bu uygulama, ağırlıklı olarak 

yeni nesil soru tiplerine dayalı soruların çözümlenmesine yardımcı olmaya yönelik bir uygula-

madır. MAG, Unity 2019 oyun motorunu kullanarak kendi veritabanında bulunan  işaretleyiciyi 

(marker) gördüğü zaman soru için tanımlanmış olan kavram yanılgısına yol açan matematiksel 

ifadenin sembolik halini soru üzerine yansıtarak kavram yanılgılarının önüne geçmeyi hedefler. 

 

 

  

                                            
 

              Görsel 1.1                                                                           Görsel 1.2 

http://www.matematikselsozluk.blogspot.com/
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MAG ve matematiksel sözlük, öğrencinin kendi hatalarını belirleyerek matematiksel 

kavramları tam anlamıyla sembol diliyle özdeşleştirip hatalarının neden olduğu alana mühadale 

etmesini destekler. Bu sayede öğrenci, kendi hatalarının bilincine vararak soruyu çözer ve tam 

öğrenme gerçekleştirir. 

 

2. Problem/Sorun: 

   Her alanda yenileşmeye gidildiği gibi Yükseköğretim kurumlarına giriş  sınavlarında da 

yenileşme hızlı bir ivme kazanmıştır. Sorular “yeni nesil” veya “beceri temelli”  adı altında 

sözel matematiksel ifadelerin ağırlıklı olduğu sistemde uygulanmaya başlanmıştır. Fakat 

öğrencilerin birçoğu “sembolik matematiksel dil”e  “sözel matematiksel dil”den daha 

aşinadırlar. İşte bu noktada öğrenciler sözel matematiksel ifadelerin sembolik ya da 

denklemsel karşılıklarını bulmakta zorluk çekebilmektedirler veya ifadeleri eksik 

yorumlayabilmektedirler. 

 

  Öğrenciler boş bıraktıkları ya da yanlış yaptıkları soruların çözümünü öğrenebilmek için 

kaynak kitapların QR kod sistemlerini veya mobil uygulamalarını kullanmaktadırlar. Bu 

uygulamalar soruların yazılı çözümlerini veya video anlatımlı çözümlerini sunmaktadır. Fa-

kat bu  öğrenme metodu verimli olmamakla birlikte kalıcı da olmamaktadır. Çünkü bu vide-

olar ya da yazılı çözümler, sadece soruya özel öğrenim sağladığından öğrenciler soruda 

yaptıkları hataları veya eksikliklerini tam olarak belirleyemedikleri gibi kalıcı öğrenme de 

sağlayamazlar. Bu projeyi diğer uygulamalardan ayıran en önemli nokta, öğrencinin çöze-

mediği bir soruyu, soru içindeki kavramlardan ipucu sistemi ile bilgi alıp tekrardan çözmeyi 

deneyimlemesidir ve çözüm yolunu kendi keşfetmesidir. Bu sayede kalıcı öğrenme 

sağlanmış olup öğrencinin çalışmasındaki verim yüzdesi de arttırılır. 

 

3. Çözüm  

    Biri çevrimiçi ağda bulunan internet sitesi ve bir diğeri mobil uygulama olan MAG (ma-

tematiğin arttırılmış gerçekliği) olmak üzere birbiriyle yakından ilişkili iki farklı fikir, tek 

kulvarda birleştirildi. Mobil uygulama olan MAG, hazırlanan soruların yanlarında bulunan 

QR kodların okutulmasıyla işaretleyicileri (makerlar) görür ve soru içindeki ifadelerin sem-

bollerini 3D olarak sorunun üzerinde gösterir. Böylece MAG , öğrencilerin video çözüm-

lerinden önce soruda kendi hatalarını bulup bunu gidermeye çalışarak pratiğe dökme tekniği 

ile öğrenmelerini kalıcı hale getirmeyi sağlamaktadır. Üstelik MAG uygulamasındaki gör-

sel imgeler, akılda kalıcılığı sağlamakla birlikte QR kodlu çözüm videolarındaki gibi 

çözüme odaklı değil çözüm yoluna odaklı iyileştirmeler yapar. Çözüm yolunda yapılan bu 

köklü değişiklik sayesinde, yeni çözülecek sorulara bakış açısını geliştirir ve kavramsal hata 

ları ve yanılgıları minimize  etmemizi sağlar. Bir diğer fikrimiz olan Matematiksel Sözlük 

ile sembol – kavram yanılgılarının önüne geçmek, birbirlerine dönüşümlerinin kolayca 

yapılabilirliğini göstermek ve matematiksel terimlerin anlamsal yahut sembolik karşılıkları 

öğretmek hedeflenmiştir. Sitemize olan ulaşım linkini uygulamaya entegre etmemizin 

başlıca nedeniyse, öğrencinin kavram-sembol ilişkisini anlamlandırmasını doğru ve 
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açıklayıcı biçimde yapabilmesidir. Bu iki fikrin aynı kulvarda birleşmesi sayesinde öğren-

cilerin matematiğe olan bakış açılarının iyileşmesi hem de matematiksel soruların 

çözümüne dair ufkun gelişmesi bakımından yüksek verim yakalanması hedeflenmektedir. 

 

 

 

Sorun Çözüm Eğitimdeki Katkısı 

Yeni nesil sorularda 

karşılaşılan kavramları sem-

bolize edip denkleme dö-

nüştürememe 

MAG uygulamamızdaki 

kavram-sembol 

eşleştirmesinin uygulamalı 

olarak öğrenciye yol 

göstermesi 

Öğrencinin sorulardaki 

kavramları yorumlayabilme 

yeteneğinin gelişmesi 

Öğrencilerin, soruların QR 

kodunu okuttuğunda direkt 

çözüme geçip asıl problem 

yaşanan soru içindeki 

kavram yanılgılarını gider-

meden ezbere çözümleme 

yapması 

MAG’ın direkt soruyu 

çözmek yerine kavramların 

sembol eşleşmelerini verip 

soruyu ipucu yöntemiyle 

öğrencinin çözmesine 

olanak tanıması 

Öğrenci soru içindeki 

kavramları tanır ve kavram- 

sembol ilişkisini geliştirir 

Tablo 3.1 

 

 

4.Yöntem 

4.1. Markerlar  

Projemize MAG’ın çok rahat bir şekilde ayırt edebileceği markerlar tasarlama ile 

başladık. Araştırmalarımız ve testlerlerimiz sonucunda en uygun markerın ise QR kod 

tasarımına benzer markerlar olduğu kanısına vardık.  

 

MAG, Unity 2019 oyun motorunu kullanmaktadır. MAG,  kendi veri tabanında soru-

ların yan taraflarında bulunan markerı yani işaretleyicileri tanımaktadır. Bu tanımlamayı da 

markerlar üzerinde bulunan çeşitli noktaları seçerek yapmaktadır. 
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               Görsel 4.1.1 (Örnek Marker)                            Görsel 4.1.2 (Tanımlanmış Marker) 

                                                         

MAG veri tabınında bulunan markerları gördüğünde, soru için tanımlanmış ve kavram 

yanılgısına yol açan ifadenin sembolik halini öğreniciye göstermektedir.  

 

 

       

                     Görsel 4.1.3                                         Görsel 4.1.4 

  

 

4.2. Sistemin Algoritması 

 

 

 

Şekil 4.2.1    (MAG’ın Algoritması) 
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4.3. Markerların Veri Tabanına Yüklenmesi 

Markerlarımızı MAG’a tanıtmamız için veri tabanımıza yüklememiz gerekmektedir. 

Biz de MAG’ta AR (Artırılmış Gerçeklik) yazılımı ve veritabanı olan Vuforia’yı kullanmak-

tayız. (Görsel 4.3.1) 

 

 

 

       Görsel 4.3.1 

           

Veritabanımızda Markerlarımız Görsel 4.3.2 de görüldüğü gibi bulunmaktadır.Marker-

larımızı tanımlamak için kullanacağı çeşitli noktaları burada seçip , değerlendirmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Görsel 4.3.2              Görsel 4.3.3 

Veritabanında bulunan Markerlar                       Markerların değerlendirilmesi 
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4.4 Unity’in Ayarlarının Yapılması 

 

Unity 2019’da MAG’ın çalışması için Vuforia SDK’sı yani gerekli olan kütüphanesi ve 

Veritabanın kopyası yüklendi.(Görsel 4.4.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Görsel 4.4.1   (Gerekli olan SDK’lar) 

 

 

SDK’larımızın kurulma işleminden sonra soruların yan taraflarında bulunan Markerlar için 

kavram yanılgısına yol açan ifadenin değiştirilmiş hali tanımlandı. (Görsel 4.4.2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görsel 4.4.2 

Markerların Tanımlanması 
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Bu tanımlama işleminde kullanmış olduğumuz ifadelerin hepsi SketchUp 2019 3 boyutlu 

dizayn ve çizim programında çizilmiştir. (Görsel 4.4.3) 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Görsel 4.4.3 

       İfadelerin Çizilmesi 

 

 

Markerların daha rahat okunması ve kullanıcının uygulamayı rahat bir şekilde  kullanabil-

mesi için çeşitli kodlar yazıldı. Bu kodlar “Visual Studio Code” ile C# yazılım dilinde yazıldı. 

(Görsel 4.4.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Görsel 4.4.4 

       Gerekli Kodların Yazımı 
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5.Yenilikçi (İnovatif) Yönü  

   Projemizin sunduğu çözüm yolu sistemi, öğrencinin soru çözümündeki hatasını fark etmesini 

ve soru çözümünde aktif rol almasını sağlayan öğrenme metodudur. Piyasada bulunan diğer 

sınava hazırlık yayınlarının kullandığı QR kod sistemli uygulamaların materyalleri çözüm 

odaklıyken MAG uygulaması ise çözüme değil çözüm yoluna odaklı iyileştirmeler yapar. 

Böylece öğrencinin kalıcı öğrenmesini sağlanmaktadır. Bu da  projemizi diğer uygulama sis-

temlerinden ayıran  yenilikçi özelliğidir.  

  

6.Uygulanabilirlik  

   Projemiz, kendi okulumuzun öğrencilerine uyguladığımız matematik denemesiyle başladı.  

Yapılan deneme sayesinde ilk kez öğrencilerden MAG uygulamamızın olumlu - olumsuz geri 

dönütlerini alarak gerekli görülen düzenlemeleri yaptık. Daha sonra internet sitemizi öğrenci- 

lerimize tanıtarak onların yorum ve eleştirilerini dinledik. Bu yorum ve eleştirilerin ışığında 

uygulamamızda ve internet sitemizde geliştirmeler ve iyileştirmeler yapıldı. Yapılan geliştirme 

ve iyileştirme çalışmalarının sonunda beta versiyonumuzu tamamladık. 

  

   Beta versiyonunu geliştirmiş olduğumuz MAG uygulamasını hazırlamış olduğumuz testler 

üzerinde kullanmaktayız. Bu işlemlerden sonraki ilk amacımız ise daha fazla soru ve test 

hazırlayarak soru çeşitliliğimizi arttırabilmek ve ardından sitemizin reklamını yaparak daha 

fazla kişiye ulaşmasını sağlamaktır. Üniversite sınavına katılacak olan her öğrenciye ulaşmayı 

hedeflediğimiz için daha fazla soru hazırlamamız ve soru havuzlarına erişmemiz gerekmekte-

dir. Bu nedenle yayınevleri ile görüşmeler yapmayı ve anlaşma yoluna gidebildiğimiz ku-

rumların yayınlarına geliştirdiğimiz uygulama olan MAG’ı entegre etmeyi hedefliyoruz. 

 

   

 

7.Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması        

    İnternet sitemiz Blogger'ın altyapısını kullanmaktadır. Blogger altyapısını ücretsiz bir şekilde 

kullandığımız için internet sitemizin alan adında "blogspot" ifadesi bulunmaktadır. Bu ifadenin 

kaldırılması için yıllık olarak "75 TL " lik bir ödeme yapmamız gerekmektedir. Bu maliyeti 

sitemize reklam alarak gidermeyi düşünmekteyiz.  

    MAG’ın cihaz kurulumu için uygulamaya ait APK dosyasının indirilmesi gerekmektedir. 

MAG  uygulamasını çevrimiçi uygulama mağazalarında erişime sunmak için ise Google Play 

Store bizden "25 $" (bir kereliğe mahsus) , Appstore "99 $"  (yıllık)  ücret talep etmektedir. 

AppGalery ise ücret talep etmemektedir.  

 

 

 



11 

 

İŞİN TANIMI    EYLÜL EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS 

Kavram Yanılgıları ile ilgili literitür 

araştırması  

         

Kavram- Sembol eşleştirmelerinin 

olduğu yeni nesil soruların araştırıl-

ması, testlerin hazırlanması ve 

öğrencilere uygulanması 

         

İnternet sitesi için gerekli sembol-

kavram eşleştirilmelerinin belirlen-

mesi, sitenin geliştirileceği platfor-

mun değerlendirilmesi 

         

Site tasarımının oluşturulması          

İnternet sitenin yazımı Ve 

geliştirilmesi 

         

Yazılım ve internet sitenin test 

edilmesi 

         

Uygulama benzerlerinin incelen-

mesi ve arttırılmış gerçeklik uygula-

malarının araştırılması 

         

Arttırılmış Gerçeklik uygulamsı 

için denemeler yapılması 

         

Yapılan testlerle uygulamanın özel-

liklerinin belirlenmesi 

         

Uygulama için logo ve isim 

seçilmesi 

         

Uygulamasını kullanılacağı ma-

tematik deneme testlerinin hazır-

lanması  

         

Uygulamanın test için entegrasyonu          

Uygulamanın Beta sürümünün 

hazırlanması 
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8.Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

   Projenin ana hedef kitlesinin belirlenmesi için bazı kriterler belirlendi. Çünkü projemiz 

ilköğretim ve ortaöğretim seviyelerinde her kademeye uygun şekilde geliştirilebilir ve 

yararlanılanbilir bir yapı göstermektedir. İşte tam bu noktada uyguladığımız çoktan seçmeli 

testin ve ÖSYM tarafından yayımlanan “YKS Değerlendirme Raporları”nın verilerine ait  

sonuçları karşılaştırdığımızda ortaya çıkan net ve doğru yüzdelerinin iyileştirme ihtiyacının 

karşılanması için projemizin hangi hedef kitlesi için verimli olacağı tespit edildi. Üniversite 

sınavına hazırlanan öğrencilerin temel kavramlar konusunda gösterdikleri başarı yüzdesinin is-

tenilen düzeye çıkartılabilmesi ve sınava hazırlık sürecinde “az zaman çok verim” kazanımı 

sağlanabilmesi için projemizin ana hedef kitlesinin üniversite sınavına hazırlanan öğrencileri 

kapsamasına karar verildi. 

    

 

9.Riskler 

  Yapılan değerlendirmeler ve uygulamayı deneyen öğrencilerden alınan geri dönütler sonu-

cunda projeyi hayata geçirirken karşılaşılma ihtimali yüksek olan riskler tespit edilmiştir.  

 

 

         

   RİSKLER 

 

RİSK  

DERECESİ 

 

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

 

Öğrencinin uygulamaya 

erişilmezlik ve 

uyumsuzluk sorunları 

 

 

Düşük 

 

Güncel cihazlara uyumlu aynı içeriğe sahip 

sözlük niteliğinde internet sitemize erişim 

sağlanabilir. 

(https://matematikselsozluk.blogspot.com//) 

 

 

Soruyu çözmeden MAG 

uygulamasını kullanmak 

 

Orta 

 

Test başlangıcında  MAG uygulamasında sayaç 

oluşturup çalışma bitene kadar uygulamanın 

açılmaması. 

 

Öğrencinin internet ya-

hut elektronik gereçlere 

ulaşamaması  

 

 

Yüksek 

 

Çoğu okulda bulunan bilgisayar sınıflarından in-

ternet sitemize ulaşabilirler.  

https://matematikselsozluk.blogspot.com 
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10.Proje Ekibi 

Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul Projeyle veya Prob-

lemle İlgili Tecrübesi 

Feray SEVİLMİŞ Takım Kaptanı 

Tasarım, Plan-

lama,Geliştirme 

İAOSB Nedim 

Uysal Mesleki ve 

Teknik Anadolu 

Lisesi 

   Projede bir yıla yakın sü-

redir görev yapar. Projenin 

ele aldığı problemi yaşayan 

üniversite sınavına hazır-

lanan bir öğrencidir. Pro-

jenin geliştirme ve tasarım 

yapısında görev alır. 

Erdem ÇAKIR Yazılım, 

Tasarım,Geliştirme, 

Yaygınlaştırma 

İAOSB Nedim 

Uysal Mesleki ve 

Teknik Anadolu 

Lisesi 

   Projede 7 aya yakın sü-

redir görev yapar. Projenin 

ele aldığı problemi yaşayan 

üniversite sınavına hazır-

lanan bir öğrencidir. Pro-

jenin teknoloji altyapısında 

görev alır. 
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