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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

“Kritik ve Analitik Düşünme (KAD)” yorumlama, çözümleme, çıkarsama ve sentez-
leme gibi becerileri kapsayan, amaçlı ve metodolojik bir düşünme biçimidir (Facione, 
1990). Dünya Ekonomik Forumu (2016) tarafından 21. yüzyılın en önemli becerileri 
olarak belirtilen eleştirel düşünme, problem çözme, duygusal zekâ, karar verme ve bi-
lişsel esneklik gibi özellikler KAD kapsamı içinde yer almaktadır. Ancak konvansiyo-
nel eğitim sistemi içerisinde düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik içerikler sınırlı-
dır. Bu vakıa, düşünme becerilerinin 3. parti uygulamalarla desteklenmesini kaçınılmaz 
kılmaktadır.  

Eğitim sistemindeki bu eksikliklerin giderilmesine destek sağlamak amacıyla, KAD 
Quiz adını verdiğimiz bu proje geliştirilmiştir. KAD Quiz, akademik danışmanlarımız 
tarafından belirlenen 8 farklı düşünme becerisi (açık fikirlilik, mantık, bütünü görme, 
sorgulama, proaktiflik, kanıta dayanma, özdenetim ve erdemlilik) hakkında 10 kişilik 
uzman bir ekip tarafından özellikle gençlerin dikkatini çekecek şekilde hazırlanmış öz-
gün ve hikâyeleştirilmiş sorulardan oluşan testleri içermektedir. Aynı zamanda bu so-
rular -beşinci başlıkta ayrıntılı açıklanacağı üzere- oyunlaştırma teknikleri kullanılarak 
kullanıcılara sunulmaktadır. Platformda, soruları çözen her bir kullanıcıya özel bir profil 
sayfası oluşmakta, kullanıcılar bu sayfada hangi düşünme becerisinde ne seviyede ol-
duğunu görebilmektedir. Platform, sadece bir ölçüm aracı olmayıp “tekrar ilkesi” uya-
rınca (Sünbül, 2011) eğitim amacı gütmektedir. Aynı zamanda platformlarda yer alan 
makaleler ve plan dahilinde geliştirilecek olan diğer bilgilendirici içeriklerle (pod-
cast’ler, video anlatımlar vs.) kullanıcılara bu becerileri geliştirmeleri için katkı sağla-
nacaktır.  

Proje, web sitesi ve mobil uygulama olmak üzere iki farklı platform üzerinden çalış-
maktadır. Web sitesi tamamlanmış olup temel fonksiyonlarıyla hizmet veren bir sistem-
dir. Mobil uygulamanın ise tasarımı tamamlanmış, yazılım süreci devam etmektedir.  

Özetle, hikâye temelli özgün soruları, oyunlaştırılmış test tekniği ve farklı alan ve ku-
rumlarda uygulanabilecek bir eğitim platformu olarak yüksek potansiyeliyle KAD Quiz 
projesi bireyin, düşünme konusunda eksiklerini keşfetmesi, kendini geliştirmesi ve böy-
lece sağlıklı düşünen bir bireye dönüşmesini amaçlamaktadır. 

2. Problem/Sorun: 

PISA 2018 sonuç raporuna göre (MEB, 2019), Türkiye 37 OECD ülkesi arasında okuma 
becerileri alanında 31., matematik alanında 33. ve fen alanında 30. sırada yer almakta-
dır. Bu alanların içeriklerine bakıldığında, eleştirel okuma, sorgulama, yorumlama, iliş-
kilendirme, derinlemesine düşünme gibi “düşünme” becerileri göze çarpmaktadır. Aynı 
zamanda yükseköğretim kurumlarında eğitimine devam eden öğrencilerin düşünme be-
cerilerinin düşük ve orta seviyede olduğu farklı çalışmalarda ortaya konmaktadır (Ak-
kuş Çakır ve Senemoğlu, 2016; Deniz ve Kaptan, 2011; Özdemir, 2005). Gerek PISA 
sonuçlarında gerekse diğer çalışmalarda bahsi geçen bulgular, ülkemizin düşünme be-
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cerilerinin durumunu akademik açıdan ortaya koymaktadır. Ancak düşünme becerileri-
nin önemi yalnızca akademik alanla sınırlı değildir. Özellikle haberciliğin temel organ-
larından biri haline gelen sosyal medyayla birlikte yalan haberlerin (fake news) yaygın-
laştığı günümüzde, bireylerin ve toplumların manipüle edilmemesi, gidişatı kendi istik-
balleri açısından kavrayıp doğru olan yöne gelişmeleri yönlendirebilmeleri için medya 
okuryazarlığı ve dijital okuryazarlık kavramları ön plana çıkmaktadır. Bu kavramların 
da yine düşünme becerileriyle yakından ilişkili olduğu farklı çalışmalarda ortaya kon-
muştur (Erişti ve Erdem, 2018; Karaman, 2016; Kurt ve Kürüm, 2010). Akademik, mes-
leki ve sosyal alanlarda başarıda kilit öneme sahip olan düşünme becerileri, bu önemine 
rağmen eğitim sisteminde kendisine yeteri kadar yer bulamamaktadır. Dolayısıyla bu 
temel ihtiyaç KAD Quiz projesinin omurgasını oluşturmaktadır. 

Bu bilgiler ışığında projenin ortaya çıkışında ele alınan sorun ve ihtiyaçlar şu şekilde 
özetlenebilir: 

1. Konvansiyonel eğitim sistemleri içinde gerçekleştirilen düşünme eğitim-
lerinin çoğunlukla teorik karakterinin öne çıkması ve bu nedenle pratik 
ve içselleştirilmiş becerilere dönüşememesi. 

2. Mevcut düşünme becerileri eğitim ve ölçümlerinin akademik ve “sıkıcı” 
bir dil içermesi sebebiyle başta gençler olmak üzere halkın kavrayış ve 
diline indirgenememesi. 

3. Mevcut düşünme eğitimlerinin birçoğunun, global ve dijital sistemlerden 
uzak oluşu sebebiyle yaygınlaşamaması. 

3. Çözüm  

KAD Quiz projesi, eğitim müfredatlarının yeterince gündeme getiremediği düşünme 
becerileri alanına eğilerek eğitim-öğretime destek olmayı amaçlamaktadır. Bu bağ-
lamda, oyunlaştırılmış bir dijital platformla (mobil uygulama ve web sitesi) bireylerin 
sahip olduğu düşünme becerilerinin seviyesi ölçülecek ve hazırlanan testlerle tekrar il-
kesi gereğince eksiklerin giderilmesine katkı sunulacaktır.  

Bir önceki bölümde belirtilen sorun ve ihtiyaçlara yönelik çözümler şu şekilde ifade 
edilebilir (Tablo 1’de özet şekilde gösterildiği üzere): 

1. Konvansiyonel eğitim sistemlerinde düşünme becerileri eğitimleri-
nin teorik karakteri sorunu: Tekrar ilkesi yöntemiyle hayatın içinden 
sahnelerin işlendiği soruların yer aldığı özgün ve zengin bir içerikle aşıl-
ması hedeflenmektedir (Görsel 1, 2 ve 3). 

2. Mevcut düşünme becerileri eğitim ve ölçümlerinin akademik ve “sı-
kıcı” bir dil içermesi sorunu: Hikâyeleştirilmiş özgün soruları (Görsel 
2), oyunlaştırılmış testleri (Görsel 4) ve günümüz oyunlarının kullandığı 
grup oyunu ve düello (challenge, Görsel 5) gibi sistematikleri kullanan 
bir platformla sıkıcılığının giderilmesi hedeflenmektedir. 



5 

 

3. Mevcut düşünme eğitimlerinin birçoğunun, global ve dijital sistem-
lerden uzak oluşu sebebiyle geniş kitlelere ulaşmaması sorunu: Özel-
likle genç kitleye hitap eden özgün dili, tasarımı ve oyunlaştırılmış bir 
mobil uygulama sayesinde çözülmesi hedeflenmektedir. 

Tablo 1. Sorun, Çözüm ve Eğitimdeki Katkısı  

Sorun Çözüm Eğitimdeki Katkısı 

Düşünme konusundaki  
eğitimin teorik karakteri 

Pratik içeriğin ön planda olduğu 
özgün içerikle tekrar ilkesini 
kullanarak bireylerin eğitimi 

Eğitim sistemindeki düşünme 
konusundaki eksikliklerin gide-
rilmesine katkıda bulunmak 

Mevcut eğitimlerin  
akademik bir dil içermesi 

Hikâyeleştirilmiş özgün sorular 
ve oyunlaştırılmış testler 

Oyunlaştırma ilkelerini kullana-
rak düşünme konusundaki eği-
timlerin niteliğini arttırmak 

Mevcut eğitimlerin sınırlılığı 
ve yaygınlaşma sorunları 

Özgün bir dile ve tasarıma sahip 
olan oyunlaştırılmış bir mobil 
uygulama 

Mobil uygulama sayesinde her-
kese her an ulaşma ve kesintisiz 
eğitim imkânı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Görsel 1. App Ana Sayfa Görsel 2. Örnek Soru Görsel 3. Blog Sayfası 
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4. Yöntem 

KAD Quiz, düşünme becerileri konusunda yüzlerce farklı soru ve testin oyunlaştırılmış 
bir dijital platformla (web sitesi ve mobil uygulama) kullanıcıya sunulmasıdır. Projede 
“tekrar-test” karakteristiğinde bir yöntem kullanılmaktadır. Bu yöntemin seçilmesinin 
sebebi düşünme becerilerinin kazanılması ve öğrenilenlerin kalıcılığının sağlanması 
için “tekrar ilkesi” uyarınca (Sünbül, 2011) aynı konuda farklı soruların çözülmesinin 
uygun görülmesidir. 

Görsel 4. Bazı Oyunlaştırma Fonksiyonları 

Doğru yapılan her  
sorudan kazanılan  
jetonlar 

Kullanıcının  
toplam puanı, 

doğru soru  
yaptıkça  

artan puanlar Süre sayacı 

Jetonla alınabilecek  
jokerler 

Görsel 5. Oyunlaştırılmış Testler 
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Projede başlangıç aşaması için belirlenen sekiz farklı düşünme becerisinin ölçümü ya-
pılmakta (kanıta dayanma, sorgulama, mantık, açık fikirlilik, bütünü görme, erdemlilik, 
özdenetim, proaktiflik) ve her bir soru bir beceriye puan kazandırmaktadır. Ölçüm, 
“kontrol listesi” yöntemiyle yapılmakta olup kontrol listesinde yer alan her bir ifadeye 
ölçüm yaptığı beceriye uygun cevap verildiğinde 10, uygun cevap verilmediğinde 0 
puan verilmektedir. Böylece kullanıcı soru çözdükçe her bir becerisine ilişkin bir puan 
tablosu oluşmaktadır. 

Geçerlilik Analizleri 

Ölçümü yapılan düşünme becerilerinin tanımlanması ve ölçümü yapılacak olan yeni 
becerilerin belirlenmesi ile hazırlanmış olan test sorularının kontrol edilerek son şekil-
lerinin verilmesi proje danışmanı öğretim üyeleri tarafından gerçekleştirilmektedir 
(Tablo 2).  

Tablo 2. Danışman Öğretim Elemanları 

Unvanı Adı, Soyadı Kurumu Çalışma Alanı 

Prof. Dr. Murat ARICI* Selçuk Üniversitesi Felsefe, Zihin Felsefesi, 
Epistemoloji, Mantık 

Prof. Dr. Ali ARSLAN Sakarya Üniversitesi İş ve Örgüt Sosyolojisi, 
İletişim Sosyolojisi 

Prof. Dr. Yahya FİDAN İstanbul Ticaret Üniversitesi Yönetim ve Strateji, Stra-
tejik Yönetim 

Doç. Dr. Hanifi PARLAR İstanbul Ticaret Üniversitesi Eğitim Yönetimi 

* Proje danışmanı. 

 
Her bir soru ise 10 uzman tarafından değerlendirilmekte ve Lawshe Tekniği’ne uygun 
olarak kapsam geçerlilik oranlarına (KGO) bakılmaktadır (Yurdugül, 2005). KGO’su 0 
ya da negatif olan sorular elenmektedir.  

 
KGO = !"

!/$
− 1       

 

Güvenilirlik Analizleri 

Güvenilirlik analizleri kapsamında ölçüm araçlarının Cronbach’s α katsayıları incelen-
miştir. Her bir beceriye ilişkin katsayılar incelenerek, ölçüm aracının güvenirliğini dü-
şüren ifadeler soru setlerinden çıkartılmıştır. Tablo 3’te görüleceği üzere değişkenlere 
ilişkin son α katsayıları 0.650 ila 0.862 arasında değişmektedir. Buna göre değişkenlerin 
tamamının kabul edilebilir güvenilirlik oranlarına (Gondoli ve Jacob, 1993) sahip ol-
dukları görülmektedir. Bununla birlikte Erdemlilik en son eklenen becerisine ilişkin he-
nüz yeterli veri olmadığı için analizler gerçekleştirilmemiştir. 
 
 
 

KGO = Kapsam Geçerlik Oranı 
NG= Maddeye gerekli diyen uzman sayısı 
N= Madde hakkında bilgi alınan toplam uzman sayısı 
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Tablo 3. Değerlendirme Kontrol Listesi Test-Tekrar-Test Güvenilirlik Sonuçları  

Değişken ilk a ilk n son a son n 

Açık Fikirlilik 0,596 28 0,793 19 

Bütünü Görme 0,610 21 0,650 14 

Mantık 0,657 25 0,752 19 

Sorgulama 0,834 33 0,862 30 

Proaktiflik 0,710 22 0,749 19 

Kanıta Dayanma 0,746 23 0,811 20 

Özdenetim 0,817 33 0,840 29 

n: ifade sayısı; a: Cronbach’s a katsayısı 

 
Ölçüm araçlarının kararlılık ve iç tutarlılık analizleri için ek olarak test-tekrar-test yön-
temi uygulanmıştır. Yapılan pilot ölçümlerde korelasyon katsayı 0.70’in üzerinde bu-
lunmuş olup, ölçüm aracının güvenilir olduğu (Tavşancıl, 2002) sonucuna varılmıştır.  

Tablo 4. Değerlendirme Kontrol Listesi Test-Tekrar-Test Güvenilirlik Sonuçları  

Uygulama n x̄ s R 

İlk Uygulama 100 0,77 0,17 
0,767* 

İkinci Uygulama 100 0,79 0,18 

*p<0,01     

 
KAD Quiz, web sitesi olarak kullanıma hazır durumdadır. Web sitesi PHP yazılım dili 
ve laravel framework’u kullanılarak hazırlanmıştır (www.kadquiz.com). Bugüne kadar 
web sitesine 2100’den fazla kullanıcı üye olmuş, 8bin’den fazla test çözülmüştür. Aşa-
ğıda yer alan web sitesi kontrol paneli ve Yandex Metrica verilerine ilişkin görseller 
projenin saha performansını yansıtmaktadır. 

 
 

 

Projenin mobil uygulamaya dönüştürülerek daha kullanışlı bir şekilde yaygınlaşması ve 
kullanıcılarla daha iyi etkileşim kurulabilmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla mobil uy-
gulamanın da uluslararası bir tasarım platformu olan Figma’da hazırlanan görsel tasarım 

Görsel 6. Web Sitesi Saha Performans Göstergeleri 
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tamamlanmış olup, yazılım süreci devam etmektedir. Mobil uygulama yazılımının ön-
yüzü (front-end) için Android ve iOS platformlarına uygun yazılım geliştirme imkânı 
sunan hibrit bir sistem olan React Native framework’u, arkayüz (back-end) içinse PHP 
ve laravel framework’u kullanılmaktadır. Demo olarak çalışan mobil uygulamanın gör-
sellerinin bir kısmı üçüncü bölümde paylaşılmıştır.  

Son olarak, KAD Quiz mobil uygulamanın temel özellikleri ve bu özelliklere ilişkin 
görseller şu şekildedir: 

I. Ölçüm 

a. Kullanıcılar 8 farklı düşünme becerisini ölçebilir ve ölçüm sonuçlarını bir 
profil sayfasında görüntüler (Görsel 5). 

b. Sınıf, ekip, şirket gibi özel gruplar kendi arasında test çözebilir ve ölçüm so-
nuçları grup lideri tarafından görüntülenebilir (Görsel 5). 

c. Grup ya da arkadaşlar kendi aralarında özel odada test çözebilir, grup üyeleri 
kendi sıralamalarını görebilir. 

II. Oyunlaştırma 

a. Oyun içerisinde doğru soru cevaplandıkça jeton kazanılır ve bu jetonlarla 
soru çözmeye yardımcı olacak jokerler kullanılır (Görsel 4). 

b. Grup oyunları ve arkadaş düelloları özelliği mevcuttur (Görsel 5). 

c. Liderlik tablosundaki sıralamalar kullanıcıyı daha çok test çözmeye teşvik 
eder. 

d. Grup oyunları özelliği sayesinde okullarda, şirketlerde ve benzer kurumlarda 
topluca oyun ve eğitim imkânı doğar. 

e. Belli başarılar sonucunda elde edilen rozetler (hızlı düşünür, açık fikirli, de-
dektif gibi 11 farklı rozet) içsel motivasyonu arttırır (Görsel 1). 

f. 18 farklı seviye sayesinde kullanıcılar daha çok test çözmek için motive olur-
lar (Görsel 5). 

g. Oyun içerisinde her soruya özel süre sayacı bulunmaktadır.  

h. Klasik hikâye bazlı sorular, film repliklerinden oluşan sorular, görsellerden 
oluşan sorular ve alıntı hikâye bazlı sorular olmak üzere 5 farklı kategoride 
soru bulunmaktadır. Şu an sistemde kayıtlı 200’ün üzerinde soru olmakla be-
raber, halihazırda yayınlanmayı bekleyen 400’den fazla soru bulunmakta ve 
soru üretimi sürekli devam ettirilmektedir. 

III. Eğitim 

a. Uygulamada ve web sitesinde yer alan blog bölümü kullanıcıların düşünme 
becerileri hakkında teorik ve pratik bilgiler elde etmeleri amacıyla hazırlan-
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mıştır. Şimdilik makaleler içeren bu bölümde orta vadede bilgilendirici me-
tinlerin yanında, podcast ve videoların da yayınlanması planlanmaktadır 
(Görsel 3).  

b. Grup oyun formatları sayesinde okullar ya da şirketler kendi öğrenci ve per-
sonellerinin düşünme becerileri konusundaki seviyelerini öğrenebilir ve dü-
şünme konusundaki eksiklerin giderilmesi için gerekli olan çeşitli eğitimler 
planlanabilir. 

IV. Vizyon 

a. KAD Quiz, yakın gelecekte senaryolar haline getirilmiş (aynı test içindeki 
soruların birbiriyle ilişkili bir senaryo/kurgu içinde sunulduğu) soru setleriyle 
oyunlaştırma seviyesini arttırmayı, 

b. Ölçümü yapılan becerilerin danışmanlar tarafından belirlenen alt becerileri-
nin de ölçümünün yapılmasını böylece bireysel kullanıcılara ayrıntılı raporlar 
sunmayı, 

c. Kurumsal ölçümlerde, kurum çalışanlarının düşünme seviyelerini ayrıntılı ra-
porlayabilmeyi, 

d. Ölçümü yapılan beceriler hakkında teorik testler de hazırlayarak, kullanıcıla-
rın teorik bilgilerinin de ölçülmesini ve kullanıcıların bu açıdan da eğitilme-
lerini sağlanmayı, 

e. Özgünlüğünden ödün vermeden hazırlanacak soru setleri sayesinde işe alım-
larda, adayların düşünme beceri seviyesinin ölçümü için bir modül geliştir-
meyi, 

f. Çocuklara özel set ve senaryolar geliştirerek okulöncesi dönem de dahil eği-
tim sistemi içindeki tüm çocuklara düşünme becerileri noktasında katkıda bu-
lunmayı hedeflemektedir. 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Mevcut uygulamalar arasında, iki tür Quiz uygulaması bulunmaktadır. Bunlardan bi-
rinci tür, bilgi yarışmaları, genel kültür yarışmaları gibi uygulamalardır ki amaçları kul-
lanıcıların eğlenceli vakit geçirmeleridir. Çoğunlukla ücretsiz ya da uygulama içi satın 
alma içeren uygulamalardır. Örneğin; TRT Bil Bakalım, Trivia Crack, Quizbie vb. bun-
lar arasında sayılabilir. İkinci tür uygulamalar ise düşünme konusunda ölçümler yapan 
profesyonel testlerdir. Ancak bu testler, çoğunlukla işletmeleri hedef aldıkları için yük-
sek ücretli ve içerikleri de ağır olan akademik testlerdir. Günlük kullanıma ve gençlerin 
diline uygun bir yapısı bulunmamaktadır. Bu tür uygulamalar için de Palindrom, As-
sessment, 123 Test markaları örnek olarak verilebilir. KAD Quiz ise, konuyu akademik 
bir dilden çıkartarak hazırladığı eğlenceli düşünme testleri ve oyunlaştırılmış platformu 
ile başta gençler ve öğrenciler olmak üzere çok daha geniş bir kitleye yaygınlaştırmayı 
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hedeflemektedir. Yapılan araştırmalarda düşünme konusunda yerli ve yabancı benzer 
bir çalışmanın olmadığı görülmüştür.  

Tüm bunlara ek olarak KAD Quiz’in, içerik danışmanları, soru geliştirme ekibi, tasarım 
ve yazılım süreçlerinin tamamı yerli kaynaklardan oluşmaktadır. Bunun yanında proje-
nin, farklı dillerde kullanıma sunularak, yerli ve milli bir ürün olarak yurtdışında ülke-
mizi temsil etme ve gelir getirici bir unsur olabilme özelliği de bir diğer yenilikçi yö-
nünü oluşturmaktadır. 

6. Uygulanabilirlik  

KAD Quiz, hali hazırda, web sitesi üzerinden hizmet vermekte ve 2100’ün üzerinde 
üyeye ulaşmış bulunmaktadır. Üyeler toplamda 8000’in üzerinde test çözmüşlerdir. Bu-
nunla birlikte mobil uygulamanın tasarımı hazırlanmış (Görsel 1-5), yazılım sürecinin 
de %75’i tamamlanmıştır. Mobil uygulama, Apple Store ve Google Play Store’da ya-
yınlandıktan sonra çok geniş bir kitleye ulaşma imkânı elde edecektir. Yaygınlaştırma 
için planlamalar şu şekildedir.  

• Sosyal medya aracılığıyla tanıtım (Instagram, Twitter ve Facebook hesapları ak-
tiftir). 

• Üniversite ve okullara yapılacak tanıtımlar ile öğrencilerin kullanımının artırıl-
ması. 

• Şirketlere yapılacak tanıtımlar ile çalışan kesime ulaşılması. 

Projenin ticari bir ürüne dönüşmesi, mobil uygulamanın yayınlanmasından sonra ger-
çekleştirilecektir. Ticarileşme için geliştirilen iş modelleri şu şekildedir: 

I. Bireysel: 

a. Uygulama içi satın almalar: Jeton satın alma. 

b. Bireysel Ayrıntılı Rapor Satışı: KAD Quiz, ölçüm sonuçlarını özet olarak 
profil sayfasında ücretsiz olarak göstermektedir (Görsel 5). Buna ek olarak, 
alt becerilerin ölçüm sonuçlarını ve kullanıcılara özel eğitim önerileri içeren 
ayrıntılı raporun ücretli satışı planlanmaktadır. 

II. Kurumsal 

a. Kurumsal Ayrıntılı Rapor Satışı: Şirket, üniversite ve okullara yönelik kendi 
çalışan ve öğrencilerinin durumunu gösteren kurumsal ayrıntılı rapor satışı 
planlanmaktadır. 

b. Aday Ölçümü: Yukardaki maddeye ek olarak şirketlerin işe alım süreçle-
rinde, başvuruda bulunan adayların düşünme becerilerinin ölçülmesi hizmeti 
de ticari ürünlerden bir diğeri olarak planlanmıştır. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Aşağıda yer alan Tablo 5 iş paketleri ve zaman planlamasını, Tablo 6 ise bütçe planla-
masını göstermektedir. Planlamalar 2022 yılı için belirtilmiştir. 
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Tablo 5. İş Paketleri ve Zaman Planlaması (2022 yılı planı) 

# İş Paketi İş Tanıtımı Takvim* 

1 
İçerik  
Geliştirme  

Soru ve makale hazırlama süreçlerini içerir. Sürekli devam 
eden bir süreçtir. Danışman ve gönüllü akademisyenler ile 
süreç maliyetsiz bir şekilde ilerletilmektedir. 

Sürekli 

2 Mobil Uygulama 
Yazılımı 

Tasarımı tamamlanan mobil uygulamanın yazılım sürecini 
içerir. Uygulamanın %75’i tamamlanmış olup bu kısmın 
maliyeti karşılanmıştır. Bütçe tablosunda kalan maliyetler 
belirtilmektedir. 

31 Temmuz 
2022 

3 
Uygulamanın  
Yayınlanması  

Uygulamanın Apple ve Google Play mağazalarında yayın-
lanmasını içerir. 

31 Ağustos 
2022 

4 
Tanıtım  
Faaliyetleri 

Projenin sosyal medyadan dijital; üniversite, okul ve şirket-
lere sahada fiziksel olarak pazarlanmasını içerir. Sürekli 

* Paketin tamamlanma tarihini belirtir. 

 
Proje maliyetleri, mümkün olduğunca gönüllülerle ve yerli yazılımcılarla çalışıldığı için 
minimum seviyelerde seyretmektedir. Projenin pilot uygulaması ve altyapı oluşumu öz 
finansman yoluyla karşılanmış olup, soru hazırlama ve değerlendirme aşamasındaki uz-
manlar gönüllü olarak katkı sağlamaktadır. Aşağıda yer alan bütçe planlaması da 2022 
yılı için hazırlanmıştır. 
 
Tablo 6. Tahmini Maliyetler ve Bütçe Planlaması 

İş Paketi 
No Açıklama Maliyet 

1 İçerik üretimi gönüllüler tarafından gerçekleştirildiği için bir mali-
yet oluşmamıştır. - 

2 
Uygulama, freelancer bir yazılımcı tarafından hazırlandığı için ma-
liyetler minimum seviyede tutulmuştur. Şu ana kadar oluşan mali-
yetler karşılanmış olup, kalan tahmini maliyet belirtilmiştir. 

10.000 TL 

3 Uygulamanın mağazalarda yayınlanması için gerekli bütçe kalemi-
dir. 2.000 TL 

4 2022 yılı için belirtilen tarihlerde dijital pazarlama bütçesini içerir.  5.000 TL 

 Toplam 17.000 TL 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar)  

Projenin ana hedef kitlesi gençlerdir. Gençlik ve Spor Bakanlığı 14-29 yaş aralığını genç 
olarak kabul etmektedir (GÇG Raporu, 2018). Hedef kitle, proje konusunun eğitimin 
bir parçası olması ve gençlere yapılacak yatırımın geleceğin şekillenmesinde önemli 
olduğu düşünülerek belirlenmiştir. Gençlerin düşünme becerileri kazanmasının ülke-
mize katma değerinin yüksek olacağı ifade edilebilir. 

İkincil hedef kitle okulöncesinden üniversiteye kadar eğitim görmekte olan öğrenciler-
dir.  



13 

 

Üçüncül hedef kitle ise şirketler ve şirket çalışanlarından oluşmaktadır. 

9. Riskler 

Projeye ilişkin risk değerlendirme tablosu aşağıda gösterilmektedir. Tabloda belirtilen 
verilerden oluşan etki matrisi de Tablo 8’de yer almaktadır. 

Tablo 7. Risk Değerlendirme Tablosu  

R
isk

 N
o  

Risk O
la

sıl
ık

 

Şi
dd

et
 

R
isk

 
Sk

or
u 

R1 Bütçe yetersizlikleri 3 3 9 

R2 Yoğun kullanımlarda server sorunları 4 5 20 

R3 Yazılımın zamanında bitirilememesi 3 3 9 

R4 Yazılımcının iş bırakması 2 2 4 

R5 Yönetsel problemler 3 1 3 

R6 Pazarlama problemleri 4 4 16 

 

 Tablo 8. Etki Matrisi  
Şiddet 

Çok Hafif Hafif Orta Ciddi Çok Ciddi 
Olasılık 

Çok Düşük 
Kabul  

Edilebilir 
Kabul  

Edilebilir 

Kabul  
Edilebilir 

R5 

Kabul  
Edilebilir 

R4 

 
Orta 

 

Düşük 
Kabul  

Edilebilir 
Kabul  

Edilebilir 

 
Orta 

 
Orta Orta 

Orta Kabul  
Edilebilir 

Orta Orta 
R1, R3 

Önemli 
 

Önemli 
 

Yüksek  
Kabul  

Edilebilir Orta Önemli 
 

Önemli 
R6 

 
Çok Önemli 

R2 

Çok Yüksek Orta Orta Önemli Çok Önemli 
 

Çok Önemli 
 

 
Belirlenen risklerden yola çıkılarak hazırlanan risk önleme tablosu ve B planları aşağıda 
yer alan Tablo 9’da gösterilmektedir. 
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Tablo 9. Risk Önleme ve B Planı Tablosu  

R
isk

 N
o 

B Planı Sorumlu Kişi 

R1 (1) Alternatif yarışmalara katılma (2) Kitlesel fonlama projelerine 
dahil olma (3) Takım üyelerinden katkı sağlama Takım Lideri 

R2 (1) Yükleme testlerinin gerçekleştirilmesi ve sorunun önceden ön-
lenmesi (2) Server’ın geliştirilmesi Teknik Sorumlu 

R3 (1) Yazılımcının takibi (2) Ek yazılımcı desteği Teknik Sorumlu 

R4 (1) Alternatif yazılımcıların devreye sokulması Teknik Sorumlu 

R5 (1) Gerekli motivasyonun sağlanması (2) Takımda uyumu bozan 
üyenin uyarılması ve gerekli ise üye değişikliğine gidilmesi Takım Lideri 

R6 (1) Pazarlama faaliyetleri için profesyonel danışmanlık alınması  Tanıtım Sorumlusu 

 
Tablolarda belirtilmeyen, öngörülmeyen ya da B planının başarısız olduğu durumlarda 
takımda bulunan her bir üye kendi sorumlu olduğu alanlarla ilgili çözüm üretecek ve 
projenin devamı için gerekli adımları atacaktır. 
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