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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 

Eğitsel amaçlı geliştirilen oyunlar temel öğrenme araçlarından biridir. Bilgisayar oyunları 

sadece eğlence amaçlı değil öğrencilerin becerilerini de geliştirmektedir. Ders müfredatındaki 

kazanımlara ulaşmak amacıyla da eğitsel bilgisayar oyunları kullanılabilir.  

İlkokul öğrencilerinin öğrenmede güçlük yaşadığı konuları belirleyip bu alanda görsel, ses, 

oyun vb. çoklu öğrenme ortamlarını dijital ortamda birleştirme fikri düşünülmüştür. Bu konuda 

özelden genele analiz yapabilmek için hâlihazırda devam edilen ilkokul üçüncü sınıf öğrencil-

erinin öğrenmede zorluk yaşadığı konular belirlenmiştir. Ayrıca bir anket oluşturularak sınıf 

öğretmenlerine ulaştırılmış ve onların da fikirleri alınmıştır. Genel olarak matematik dersi 

konularında öğrenme güçlüğü yaşandığı görülmüştür. Tüm bu sonuçlardan yola çıkarak ilkokul 

Matematik dersi alt kazanımlarından olan saatler ve yer yön değiştirme konularında öğrenmede 

eksiklikler olduğu tespit edilmiştir.  

Bu hedefe ulaşmak amacıyla blok tabanlı kodlama aracı Scratch programı kullanılarak saat-

ler ve yer yön değiştirme kavramları ile ilgili bir program/eğitici içerik/oyun hazırlanarak eğle-

nerek öğrenmek ve akılda kalıcılığı arttırmak, bu konulardaki öğrenci başarılarını da yükselt-

mek amaçlanmaktadır. 

2. Problem/Sorun: 

 

Günümüzde teknolojinin ve bilgisayarın hızla gelişmesi sonucu, eğitim-öğretim sorun-

larının çözümünde yeni teknolojilerin kullanılması kaçınılmaz hale gelmiştir.1 Çankaya, S., & 

Karamete, A. (2008).  İlkokul seviyesindeki öğrencilerin öğrenmede güçlük yaşadığı konuların 

daha anlaşılır hale gelmesi için grafik, ses, animasyon, hikaye ve şekiller yardımıyla derse karşı 

daha ilgili olmasını sağlamak için bilgisayar destekli eğitimden faydalanarak çeşitli dijital 

araçlarla öğrenme problemlerinin ortadan kaldırılması ihtiyacı doğmuştur.  

İlkokul sınıf öğretmenlerine ve ilkokul öğrencilerine yapılan anket çalışması ile anlaşılması 

güç olan veya karışıklığa düşülen konu/konular belirlenmiştir. Bilgisayar oyunları sadece 

eğlence amaçlı değil öğrencilerin becerilerini de geliştirmektedir. Ders müfredatındaki ka-

zanımlara ulaşmak amacıyla da eğitsel bilgisayar oyunları kullanılabilir. Dijital oyun 

tasarımının öğrenme sürecini olumlu yönde etkilediği ve eğlenceli bir öğrenme yöntemi olduğu 

sonucuna da ulaşılmıştır.2 USTA, N. D., & GÜNTEPE, E. T. (2019). 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 1. Öğretmen Anketi Öğrenme Güçlüğü Yaşanan Ders Sonuçları 
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Resim 2. Öğretmen Anketi Anlaşılmayan Alt Konular 

 

Yapılan literatür araştırmaları sonucunda ilkokul öğrencilerinin ve sınıf öğretmenlerinin 

ücretsiz ve Türkçe olarak kullanabileceği yazılımların çok az ve yetersiz seviyede olduğu görül-

müştür. Scratch programı ile yapılmış benzer nitelikte proje olmadığı da tespit edilmiştir.  

Bununla birlikte özellikle küçük yaşlarda akıllı telefon, tablet ve bilgisayar gibi teknolojik 

aygıtlarda dijital oyunlar oynadığı bilinmektedir. Çocuğun ileriki yaşlarında sosyal medyanın 

da etkisiyle kültürel etkileşim önemli bir yer almaktadır.3 Baltaci, H., & Kartal, B. (2020). 

Dolayısıyla kendi milli kimlik ve kültüründen uzaklaşan yeni bir nesil söz konusudur. Hazır-

lanan eğitsel içeriklerin öğrencilerdeki milli benlik ve kültür bilincini de yansıtacak nitelikte 

olması gerekmektedir. 

3. Çözüm  

 

Hedef kitledeki öğrencilerin blok tabanlı, öğrenilmesi kolay, kullanıcı dostu ve görsel özel-

liklere sahip en popüler programın Scratch olduğu tespit edilmiştir. Scratch programı ile yapılan 

çalışmalarda öne çıkan konular problem çözme, yaratıcı düşünme, mantıksal düşünme, algo-

ritma ve programlama öğretimi, programlamaya ilişkin öğrenci görüşleri, diğer dillerle 

karşılaştırma, oyun programlama, simülasyon geliştirme, diğer derslerde kullanım ve scratch 

programının tanıtılması olarak ele alınabilir 4(Çatlak, Ş, Tekdal, M, Baz, F. ,2015).  

Proje kapsamında Scratch isimli blok tabanlı program aracılığıyla özellikle hedef kitledeki 

ilkokul öğrencilerine hitap eden Türkçe ve yerli milli değerlerin de göz önüne alınarak hazır-

landığı bu eğitim yazılımı ile ilkokul öğrencilerine soyut kavramların somut materyallerle an-

latılarak; öğrenmenin kalıcı hale gelmesi ve analitik düşünme yeteneğine sahip, yaratıcı birey-

lerin yetişmesi, eğlenerek öğrenmek, akılda kalıcılığı arttırmak sağlanacaktır. 

 

Yer-Yön 
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Resim 3. Açılış Sayfası 

       

 
Resim 4. Kullanıcı Adlı Karşılama Sayfası 

 

 

 

Sorun Çözüm Eğitimdeki Katkısı 

Geleneksel eğitim sistemi 

ve anlamayı zorlaştıran so-

yut kavramlar. 

Scratch yazılım dili kulla-

nılarak eğitsel yazılım ge-

liştirilmesi. 

İlkokul öğrencilerine soyut 

kavramların somut mater-

yallerle anlatılarak öğren-

menin kalıcı hale gelmesi 

ve analitik düşünme yete-

neğine sahip, yaratıcı bi-

reylerin yetişmesi. 

Türkçe eğitsel yazılımların 

azlığı veya alt kazanım ko-

nuları için yetersizliği. 

Saatler ve yer-yön kavram-

larına yönelik Türkçe yazı-

lım geliştirilmesi. 

Türkçe olması ve ara yüzü-

nün oldukça basit olması 

sebebiyle hedef kitleye 

daha çok hitap etmesi. 
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Tablo 1. Sorun – Çözüm – Eğitimdeki Katkı Tablosu 

 

4. Yöntem 

 

Kurgu – Tasarım – Kodlama adımları takip edilerek planlamalar yapılmıştır. Kullanılacak 

karakterler ve arka planlar için online siteler ve Scratch programı incelenmiştir. Saatler ve yer 

yön değiştirme kavramları işleneceği için bu alanda ders kazanımlarına yönelik literatür tara-

ması yapılmıştır. Hedef kitlenin dikkatini çekecek şekilde saatler ve yer-yön kavramları için 

özel karakterler tasarlanmıştır. Hazırlanacak programda öncelikle eğlenceli bir biçimde (ani-

masyon, benzetim vs.) kısaca konu anlatımı yapılmaktadır.  

 

 
Resim 5. Konu Anlatımı Seçim Sayfası 

 

 Konu anlatımını bitiren kullanıcı örnekler kısmına geçmektedir. Burada konu anlatımı 

bölümü ileri butonları ile geçilebilmektedir. Bu da isteyen kullanıcının dinlemesini istemeyenin 

de atlayarak geçmesini sağlayacaktır. Örnekler kısmında seçilen konuyla ilgili olarak çeşitli 

oyun, hikaye, soru-cevap vb. etkinlikler için ekranda numaraların bulunduğu butonlar yer 

almaktadır. Her butonda farklı teknikler kullanılarak kazanımlar eğlenceli halde hedef kitleye 

verilmektedir.   

Milli benlik ve milli kül-

türe yönelik eğitsel yazı-

lımların hedef kitledeki 

eksikliği. 

Eğitsel yazılımın arka 

planlarında Türkiye ça-

pında meşhur olan bölgele-

rin resimlerinden esinleni-

lerek oluşturulması. 

İlkokul öğrencilerine de-

ğerler eğitimi kazandırması 

ve bilinçlenmelerini sağla-

ması. 
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Resim 6. Örnekler Seçim Sayfası 

 

Örnekler başlığı altında 5 farklı buton ekrana gelmektedir. Her etkinlik öncesi açıklama 

sayfaları yer almaktadır. Kodlama kısmında çeşitli kostüm, dekor ve değişkenler kullanılarak 

kodlama işlemleri yapılmıştır. 

 
Resim 7. Örnek Kod Resmi 

 

Saatler konusu baz alınarak sırasıyla;  

- 1 numaralı butonda, Ayşe’nin hikâyesine yer verilerek bir senaryo doğrultusunda geri dö-

nütlerle saatler kavramı pekiştirilmektedir. “Nasreddin Hoca karakteri Ayşe ile konuşarak 

her sayfada sorular sormakta ve doğru cevabı bulunca ilerlemektedir.”  
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Resim 8. 1 Nolu Etkinlik 

- 2 numaralı butonda; bir araba yarışı ekrana gelmektedir. “Saat 12.15’i gösteren şekil han-

gisidir?” Şeklinde bir soru yöneltilmekte karşıdan gelen saatlerden doğru olanı yön tuşlarını 

kullanarak arabayla yakalaması istenmektedir. Doğru veya yanlış olması durumunda puan 

değişkeni değişmekte 100 puana ulaşıldığında oyun bitmektedir. Saati gösteren ifade bir 

değişkene atanmış ve yeni bölümde değişecek şekilde kodlaması yapılmıştır. 

 

 

Resim 9. 2 Nolu Etkinlik 

 

- 3 nolu butonda bir labirent tasarımı yapılmış, “gösterilen saatin öğleden öncesi kaçtır?” gibi 

sorular sorularak kullanıcının labirentte doğru cevaba gitmesi istenmektedir. 
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Resim 10. 3 Nolu Etkinlik Algoritma Şeması 

 

- 4 nolu butonda saatler ile ilgili sorulan sorunun doğru cevabını ekrandaki oku fare işaretçisi 

gibi kullanarak doğru cevaba götürmesi beklenmektedir. Yukarıdan saatler aşağı düşerek 

gelecek şekilde kodlama yapılmıştır. 

 

Resim 11. 4 Nolu Etkinlik 

- 5 nolu butonda ise ekranda verilen dijital saatin analog versiyonunu veya analog saatin di-

jital versiyonunu doğru şekilde bularak işaretlemesi beklenmektedir. Yer – yön kavramı 

için de örnek verilecek olursa; bu etkinlikte nesnenin verilen resme göre altta üstte sağda 

solda olması gibi kavramlar sorulmaktadır. 
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Resim 12. 5 Nolu Etkinlik (Yer – Yön Kavramı) 

 

Beş buton mantığındaki tüm oyun, benzetim, soru-cevap, hikayeleştirme senaryoları benzer 

şekilde yer-yön kavramları için de uygulanmaktadır. Resimlerin bir kısmı grafik tablet 

kullanılarak çizilmiş bir kısmı kullanılan Scratch programdan alınmış bir kısmı da online 

telifsiz web sayfalarından elde edilmiştir.  Arkaplan resimleri seçilirken öğrencilerde milli ben-

lik ve kültür alt yapısı kazandırmak amacıyla Türkiye çapında meşhur olan bölgelerin res-

imlerinden seçilmiştir.  

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

Literatüre bakıldığında daha önceden Scratch programında yapılmış benzer bir eğitim 

yazılı, uygulama olmadığı görülmektedir.  

Proje kapsamında kodlanacak programa benzer olarak yabancı dilde bir takım oyunlar 

yapılmıştır. Örneğin labirent oyununa benzer sadece saatler kavramıyla ilgili yabancı bir oyun 

bir web sitesi üzerinden online olarak oynanabilmektedir. Yer-yön kavramıyla ilgili Türkçe 

veya yabancı kaynaklı herhangi bir uygulamaya erişelememiştir. Öğretmenlere ücretli olarak 

sunulan içeriklerde konularla ilgili bir kaç etkinlik olduğu görülmüştür. Fakat yeterli ol-

mamakla beraber ücretli ve kısıtlı sürüm olması sebebiyle yapılan MDD eğitim yazılımı 

öğrenci-öğretmen herkes için kullanılabilecek bir içeriktir. 

Projede yer alan eğitim yazılımının özellikle Türkçe olması ve ara yüzünün oldukça basit 

olması sebebiyle hedef kitleye daha çok hitap etmektedir. Kullanılacak arka planların bir kısmı 

da Türkiye çapında meşhur olan bölgelerin resimlerinden esinlenilerek oluşturulmaktadır. Bu 

da hedef kitlede milli benlik ve kültür oluşturma açısından oldukça önemli bir yöndür. 

6. Uygulanabilirlik  

 

Proje Scratch programında kodlanmış ve uygulanmaya hazır durumdadır. Scratch programı 

hem çevrim içi hem de çevrim dışı olarak ulaşılabilir durumdadır. Ayrıca Scratch programında 

yapılmış projeler herkese açık olarak yayınlanabilmektedir. Bu sayede ulaşacağı hedef kitle 

sayısı da kolaylıkla arttırılabilmektedir. Dünya geneli bir platform olması sayıyı oldukça art-

tıracaktır. Proje yarışma bitiminde herkese açık olarak yayınlanacaktır. 
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Proje ilerleyen zamanlarda içerik olarak zenginleştirildiği ve daha ileri düzey programlama 

uygulamaları kullanıldığı taktirde çevrim içi oyun/uygulama mağazalarında da yer alması 

mümkün olabilecektir. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 
 

Proje online veya offline olarak kullanılabilmektedir. Projenin oluşturulması veya 

yaygınlaştırılması için herhangi bir bütçeye ihtiyaç duyulmamaktadır. Scratch programı ücret-

siz ve herkese açık bir platformdur. 

 

Tablo 2. Proje Zaman Planlaması Tablosu 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 

Projede ulaşmak istenen hedef kitlesi ilkokul 1-2-3 ve 4. Sınıf öğrencileridir. Bu hedef 

kitlenin seçilmesinin nedeni küçük yaşta soyut kavramlarda öğrenme güçlüğü yaşayan birey-

lerin çoklu öğrenme ortamlarında ve dijital eğitim programlarıyla öğrenme güçlüklerini gider-

meye yardımcı olmaktır. Bu ihtiyacın varlığı da sınıf öğretmenlerine uygulanan bir anket formu 

ile belirlenmiştir. 

9. Riskler 

 

Projenin kullanılabilmesi için bir bilgisayar, telefon vb. elektronik cihaza ihtiyaç duyulmak-

tadır. Hali hazırda Fatih Projesi kapsamında neredeyse her okulda internet ağ alt yapısı ve 

etkileşimli tahta bulunmaktadır. Etkileşimli tahtanın olmadığı bazı okullarda da projeksiyon 

AYLAR 

İşin Tanımı 
Kasım 

Aralık 
Ocak 

Şubat Mart 

Nisan 

Mayıs Ha-

ziran  

Temmuz 

Ağustos 

Literatür Tara-

ması X     

Verilerin Toplan-

ması ve Analizi 
 X    

Program Tasa-

rımı ve Kodlan-

ması 

  X   

Program Hata-

ları-Çözümü ve 

Yenilikçi Fikirle-

rin Uygulanması 

   X  

Projenin Tamam-

lanması ve Su-

numu 

    X 
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gibi cihazlara erişim vardır. Okul içerisinde öğrenci ve öğretmen kullanımında sorun ol-

mamakla beraber, bireysel çalışma yapmak isteyen bir kullanıcının bu cihazlardan en az birine 

ihtiyacı olacaktır. Scratch programında doğru kod satırları yazılmasına rağmen zaman zaman 

çalışmama, takılma veya kodu görmeme gibi problemler ortaya çıkmaktadır. Farklı tarayıcı 

veya ofline program aracılığı ile çözüme gidilmeye çalışılmaktadır. 

 

Risk Derecesi Eylem Planı 

Projede tasarlanan eğitim yazılımı 

Scratch programında çevrim içi olarak 

paylaşıldığında herkesin kullanımına ve 

herkesin geliştirmesine açık hale gelecek-

tir. Bu durumda başka kullanıcılar tara-

fından yazılıma ekleneceklerin akademik 

yönden doğruluğunun düşük olma ihti-

mali bulunmaktadır. 

Olasılık 1, 

Etki 1, De-

rece 1 

Bu gibi durumlarda akademik 

kaynaklı bir denetim mekaniz-

ması ile eğitim yazılımının peri-

yodik olarak denetlenmesinin 

faydalı olacağı düşünülmektedir. 

Scratch programını daha önce hiç kullan-

mamış olan öğrenciler yazılımı kullan-

makta zorlanabilirler. 

Olasılık 4, 

Etki 2, De-

rece 8 

Bu durumda öncelikle bu öğren-

cilere Scratch programlamaya gi-

riş eğitimi verilebilir ya da kolay 

kullanım videoları hazırlanarak 

çevrim içi olarak sunulabilir. 

Scratch programında kod sayısı arttıkça 

programın hata verme olasılığı artmakta-

dır. Bu durum yeni konular ekleyerek 

programın geliştirilmesini olumsuz ola-

rak etkileyecektir. 

Olasılık 2, 

Etki 3, De-

rece 6 

Bu durumda kodlanmış olan eği-

tim yazılımı için alternatif kod-

lama programları kullanılabilir. 

              

Tablo 3.  Olasılık ve Etki Matrisi (5*5) 
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