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1. Proje Özeti (Proje Tanımı) 

Öğrencilerin özellikle bazı kelimelerin yazımında zorluk çektikleri ve sık sık hata yaptık-

ları görülmektedir. Bu durum, Türkçenin ses özelliklerine aykırı olan sözcüklerin var olma-

sından kaynaklandığı gibi, Türkçe kökenli olduğu hâlde bazı yazım kurallarının içselleştirile-

memesinden de kaynaklanan bir yanlış olabilmektedir. Sözcükleri doğru yazmak, Türk dilinin 

kurallar bilgisini öğrenmiş olmayı göstermekten daha ciddi bir tutumu ortaya koyar.  

Mobil teknolojiler gün içerisinde kullandığımız mobil uygulamalarla günlük hayatımızı 

düzenlememizi ve yönlendirmemizi sağlayabilmektedir. Mobil cihazlarda kullanılabilen bu 

uygulamalardan biri de artırılmış gerçeklik teknolojisidir. Mobil cihazlar üzerinde artırılmış 

gerçeklik teknolojisinin kullanılmasını sağlayan uygulamalar, kullanıcıya sundukları iki ve üç 

boyutlu görsel destekleri, video oynatabilme, dış web sayfası bağlantısı gibi etkileşimli 

imkânlar sağlamaktadır. Bu imkanlar sayesinde eğitimde yapılan çalışmalarda kullanılan artı-

rılmış gerçeklik uygulamaları soyut kavramları somutlaştırarak öğrencilerin bilişsel gelişimle-

rine destek olmaktadır. 

Bu bağlamda yaptığımız araştırma, özellikle ilkokul ve ortaokul kademelerinde Türkçe 

eğitiminde mobil uygulama içerisine entegre edilmiş artırılmış gerçeklik platformu ile öğren-

cilerin kelimelerin doğru yazımına yardımcı olmaktır. Ayrıca mobil uygulama, uygulama içe-

risinde bulunan artırılmış gerçekliği, Türkçe kelimler ile entegre ederek, kelime oyunu tertip-

lenmiş ve bu sayede soyut anlamları somutlaştırarak öğrencilerde yazım yanlışlarını düzeltme 

kabiliyeti oluşturmasını sağlamaktadır. Ayrıca programımız sayesinde Türkçe kelimelerin 

doğru yazılışlarının öğrenilmesi dilde yozlaşmanın da önüne geçmesini sağlayacaktır. 

 

2. Problem/Sorun: 

Konuşma ve dinleme becerisini birey öğrenim hayatından önce edinirken okuma ve yaz-

ma becerisini ilkokul döneminde belirli bir program dahilinde kazanmaktadır. Okuma beceri-

sinin ediniminde bilişsel faktörler etkili iken yazma becerisinin ediniminde bilişsel faktörlerin 

yanı sıra el-göz koordinasyonu, küçük kas becerilerinin gelişimi gibi fiziksel faktörler de etki-

lidir. Aynı zamanda birey zihinde oluşturduğu anlamı yazılı olarak ifade edebiliyor mu, doğru 

sembolleri kullanabiliyor mu, düşüncelerini belirli bir plan dahilinde şekillendirebiliyor mu? 

Bu tür sorular ilkokul öğretmenlerinin öğrencilerin yazma becerisine ilişkin kazanımlara 

ulaşmaları açısından yoğun çaba gösterdikleri konulardan bazılarıdır. Konuşan, dinleyen, 

okuyabilen fakat yazamayan öğrenci profili ilkokul döneminde karşılaştığımız öğrenci profil-

lerinden birisidir(Ulu,2019). Bu konuda Özbay (2006) her konuşanın kendisini yazılı olarak 

ifade edemeyeceğini belirterek konuşmayı kısmen öğrenerek okula gelen çocuklara yazma 

öğretildiğini ve yazılı anlatım çalışmaları yaptırıldığını ifade etmektedir. Bu beceri birçok 

becerinin işe koşulmasını gerektirdiğinden araştırmacılar tarafından da farklı boyutlarda ele 

alınmıştır.  

Çeşitli teorik araştırma geleneklerini (bilişsel, gelişimsel, nöropsikolojik ve eğitim) sen-

tezleyen basit yazı görüşüne göre yazma becerisini geliştirmede transkripsiyon ve metin üre-

timi olmak üzere iki bileşen vardır (Berninger ve Swanson, 1994, Akt. Berninger vd., 2002).  

Metin üretimi, hem fikir üretmeye hem de bu fikirlerin çalışma belleğindeki dil temsillerine 

çevrilmesine dayanır. Transkripsiyon becerisi, yazarın bu dil gösterimlerini kalem veya klav-

ye kullanarak ortografik simgelere çevirmesini sağlar. Transkripsiyon becerilerindeki eksik-
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likler veya transkripsiyonla ilişkili nörogelişimsel süreçler, metin oluşturma bileşeninin geli-

şimine etki edebilir (Berninger, 1994). Bu ifadelerde yazma becerisinin kodlama ve düşünce-

lerin sembollerle yazıya aktarılmasına vurgu yapıldığı anlaşılmaktadır. Akbaba ve Yalçın‟a 

(2016: 1321) göre yazma “duygu ve düşüncelerin bir kâğıda aktarılmasıdır”. Aydın-Yılmaz‟a 

(2007: 97) göre yazma “beyinde yapılandırılmış bilgilerin gözden geçirilip yazıya dökülmesi 

işlemidir”. Seçilen bilgiler çeşitli zihinsel işlemlerden geçirilerek yazılmaktadır. Kavcar, 

Oğuzkan ve Hasırcı‟ya (2016: 83) göre yazılı anlatım “öğrencinin kendi gördüğünü, duydu-

ğunu, düşündüğünü ve yaşadığını anlatmasıdır”. Akyol (2012:107) ise kodlama ve zihinde 

yapılandırma aşamalarını kazanım ve geliştirme aşaması olarak ifade etmektedir. Kazanım 

aşaması sembollerin nasıl yazılacağıyla ilgili iken gelişim aşaması öğrenilen bilgi ve becerile-

rin yazılı anlatımda nasıl kullanılacağı ile ilgilidir. Yapılan tanımlardan hareketle yazma bece-

risi “bireyin deneyimlerine ve bilgi birimine dayalı olarak bir konuya ilişkin zihninde yapı-

landırdığı anlamı birtakım süreçlerden (sınıflama, karşılaştırma, ilişkilendirme, planlama, 

düzenleme vb.) geçirerek basılı materyallere ya da dijital ortama sembollerle aktarma eylemi 

“olarak belirtilebilir. Yazma becerisine yönelik araştırmacıların ele aldığı boyutlardan diğeri 

de bu becerinin psikolojik ve fiziksel açıdan hazırlık aşamalarını içermesidir. Coşkun (2016) 

okula gitme isteksizliği ya da okul korkusunun psikolojik boyut, Taşkaya ve Yetkin (2015) 

yazma kurallarının bilinmemesinin bilişsel boyut ve motor becerilerin gelişmemiş olmasının 

fiziksel boyut açısından engel teşkil edeceğini belirtmiştir. Kurtlu ve Korucu‟ya (2015) göre 

yazma eğitiminde bilişsel, psikomotor ve duyuşsal davranışlarla birlikte bu becerinin gelişti-

rilmesi nitelikli eğitimi gerekli kılmaktadır. Güneş (2017) de benzer biçimde yazma becerisi-

nin işlem olarak zihinde başlayan ve harflerin yazılmasına kadar süren bir süreç olduğunu 

ifade etmektedir. Bu açıdan yazma becerisinin ediniminde ve geliştirilmesinde bilişsel, duyuş-

sal ve psikolojik boyutlar birlikte ele alınmalıdır. 

Bu bağlamda yaptığımız araştırmada, özellikle ilkokul ve ortaokul kademelerinde öğrenci-

lerin kelimelerin yazımını yanlış öğrenmelerinden dolayı doğan yazım yanlışları büyük bir 

problem olarak göze çarpmaktadır. İlkokul ve ortaokul kademelerinde başlayan problemin bu 

kademede veya daha sonraki öğrenim kademelerinde de düzeltilmediğinde, ilerleyen süreç ile 

birlikte yabancı dilden kelimelerin kullanımını arttırmakta ve Türkçede yozlaşma meydana 

getirmektedir. 

Daha önce kelimelerin yanlış yazımı ile ilgili yapılan çalışmaların izine Tübitak 2204 B 

Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri yarışmasında rastlıyoruz. Bu çalışmalar "Kelime 

Mangalası" ve “Karekod Destekli Yazımı Karıştırılan Sözcükler Kutusu” adlı çalışmalar. Ke-

lime Mangalası, öğrencilerin kelime oluşturma çalışması ve oyunuyla kelime hazinelerini 

geliştirmeyi planlayan oyun olarak, Karekod Destekli Yazımı Karıştırılan Sözcükler Kutusu, 

öğrencilerin QR kodlar vasıtasıyla kelimelerin doğru yazımını öğrenmesi amaçlanmıştır.   

  

3. Çözüm  

Günümüzde teknolojik araç ve uygulamaların boyutları giderek küçülürken insanlar 

üzerindeki etkileri ve sağladıkları faydalar artmaktadır. Teknolojik araçlardaki küçülme önce-

likle bilgisayarların küçülerek taşınabilir hale gelmesini sonrasında ise telefon ve tabletlerin 

bilgisayar özellikleri taşıdığı mobil cihazların oluşmasını sağlamıştır. Gelişen teknoloji ile 

birlikte mobil cihazlar üretim sonrasında gömülü olarak gelen yazılımların kullanıldığı ortam-

lar olmaktan çıkıp bilgisayarlarda bulunan programların benzerlerinin ya da mobil cihazlar 
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için özel olarak geliştirilmiş uygulamaların çalıştığı ortamlar haline gelmiştir (Tatlı ve Üncü, 

2014).  

Mobil artırılmış gerçeklik uygulamaları akıllı telefonlar, tablet bilgisayarlar ve akıllı göz-

lüklerde de kullanılmaktadır. Mobil cihazlarda kullanılan artırılmış gerçeklik uygulamaları 

temel olarak aynı mantık üzerinde şekillenmiş olmalarına rağmen kendi içlerinde sundukları 

farklı özellikler de bulunmaktadır. Mobil artırılmış gerçeklik uygulamalarının sahip olduğu bu 

özelliklerin bazılarının eğitim çalışmalarında kullanılabilecek niteliklere sahip olduğu düşü-

nülmektedir (Specht, Ternier ve Greller, 2011).  

Artırılmış gerçeklik temel olarak verilmek istenen mesajın, görsel ve işitsel yöntemlerle 

3D olarak görselleştirilmesi suretiyle sanal ve gerçek dünyanın birleştirilmesi prensibinde 

yeni bir dünya inşasını mümkün kılmaktadır (Uğur, 2014: 145).  

Bu bağlamda özellikle artırılmış gerçeklik teknolojisi, sanal gözlük gibi insanı tamamen 

gerçek dünyadan soyutlamadan, hemen her ortama uyarlanabilir ve kullanılabilir olma özelli-

ğiyle derslerde kolaylık sağlayabilecek bir teknolojidir. Bu teknolojiyi kullanarak mobil uygu-

lama içerisinde bulunan artırılmış gerçeklik ile Türkçe kelimeler entegre edilerek, bireylerin 

bilişsel becerileri geliştirilebilir.  

Çalışmamızda, mobil uygulama ve artırılmış gerçeklik teknolojisinin potansiyelini ortaya 

koyarak, Türkçe eğitiminde öğrencilerin kelimeleri kullanma kabiliyetlerinin açığa çıkarılma-

sı, geliştirilmesinde ve yanlış kullanım ile gelen anlatım bozukluklarında artırılmış gerçeklik 

uygulamalarının ve oyunun uygulanabilirliğinin belirlenmesi hedeflenmiştir. 

Daha önce yapılan çalışmalarda, sadece QR kod desteğine bağlı yazım desteği sunuluyor 

olması yapmış olduğumuz çalışmanın, daha avantajlı olduğunu göstermektedir; 

 

 Sorun  Çözüm  Eğitimdeki Katkısı 

Kelimelerin Yanlış Yazılma-

sı 

Artırılmış gerçeklik teknolo-

jisi ile Kelime oyununun 

birleştirilmesi. 

Kelimelerin doğru yazımı. 

Türkçe de yozlaşma Artırılmış gerçeklik teknolo-

jisi ile Kelime oyununun 

birleştirilmesi. 

Yabancı kelimeler yerine 

Türkçe kelimelerin kullanıl-

ması. 

  

4. Yöntem 

Çalışmada örneklem seçim yöntemi olarak uygun örnekleme, seçim yöntemlerinden ise 

ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Uygun örneklemeyi "Zaman, para ve işgücü açısın-

dan var olan sınırlılıklar nedeniyle örneklemin kolay ulaşılabilir ve uygulama yapılabilir bi-

rimlerden seçilmesidir.” şeklinde tanımlamıştır. Uygun örneklemede araştırmacı, maliyet, 

zaman ve ulaşılabilirlik açısından erişilmesi kolay bir grubu örneklem olarak seçer. Ölçüt 

örnekleme ise örneklemin problemle ilgili olarak belirlenen niteliklere sahip kişiler, olaylar, 

nesneler ya da durumlardan oluşturulmasıdır (Büyüköztürk vd. 2013).  

Bu çalışma da mekân olarak Erzincan İli Vali Metin İlyas Ortaokulu belirlenmiştir. Ça-

lışma kapsamına alınacak çalışma grubu Ortaokul 5. ve 6. sınıf kademesine ait 50 öğrenciden 

oluşmaktadır. Bireylere yönelik cinsiyet ve yaş dağılımı Çizelge 4.1‟de verilmiştir.  
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Çizelge 4.1 Tablo 

 

Çalışmanın kuramsal boyutunun oluşturulması esnasında yapılan alan yazın taraması so-

nucunda, araştırma problemini cevaplamak için ihtiyaç duyulan verilerin; yarı yapılandırılmış 

görüşmeler, gözlem, gözlem notları teknikleri kullanılarak toplanabileceği düşünülmüştür. 

Bireyler ile yapılacak görüşmeler için yarı yapılandırılmış görüşme formları araştırmacı tara-

fından hazırlanmıştır. Görüşme tekniğinde veriler yarı yapılandırılmış görüşme Ek1 formuna 

dayalı olarak toplanmıştır. İhtiyaç duyulan verilere yönelik hazırlanan yarı yapılandırılmış 

görüşme formlarında sorular önceden belirlenmiş olmasına rağmen daha detaylı bilgi alabil-

mek için ek sorular sorularak esnetilebilmektedir. 

4.1 Uygulama Materyalleri  

 

Bu bölümde çalışma kapsamında kullanılmış olan fiziksel ve dijital ortam materyallerinden 

bahsedilmiştir.  

 

4.1.1 Fiziksel Materyaller  

 

Uygulama süreci kapsamında yapılan etkinliklere ilişkin bir takım fiziksel materyaller kulla-

nılmıştır. Kullanılan bu materyaller etkinlik için gerekli olan artırılmış gerçeklik kartları, zar, 

oyun alanıdır. Kartlara artırılmış gerçeklik QR kodlar eklenmiştir. Materyaller yalnızca kağıtlar-

dan oluşmuş, karton kapak kullanılmamıştır. Materyallere ait örnek görseller Resim 4.1 ve 4.2 „de 

sunulmuştur.  

   
Resim 4.1 Materyaller 1 

Cinsi-

yet/Sınıf 

Sınıf sınıf         N         % 

KIZ 10 15 25 50 

ERKEK 16 9 25 50 

TOPLAM 26 24 50 100 
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Resim 4.2 Materyaller 2 

 

4.1.2 Dijital Öğrenme Materyalleri “ Kelimeler Programı”  

 

Kelimeler Programı, 2021 yılında Erzincan İli Vali Metin İlyas Aksoy Ortaokulu Tekno-

loji ve Tasarım Öğretmeni Abdullah LALE, Erzincan İli Vali Metin İlyas Aksoy Ortaokulu 

öğrencisi Yaren Ece YILDIRIM, Hayrunnisa Karadağ ve İrem YILDIZ tarafından, Unity 

Technologies firmasına ait olan video oyunları ve simülasyonları geliştirmek için kullanılan 

UNITY adlı programda geliştirilmiştir. Kelimeler Programı, öğrencilerde Türkçe dil ve an-

lamlandırma kabiliyetini artırmak için olup IOS ve Adroid sürümleri mevcuttur. Artırılmış 

gerçeklik teknolojisini barından Kelimeler Programı ile özellikle kullanıcılara 2B ve 3B bir 

ortamı aynı anda sunmaktır. Programı‟nı kullanmak için üyelik gerekmemekle birlikte kulla-

nıcıya internet ortamı olmaksızın, ücretsiz olarak görsellere ulaşma imkanı vermektedir. Uy-

gulamanın özellikleri;  

 Artırılmış gerçeklik teknolojisi ile birlikte dilde yozlaşmanın önüne geçilmesini sağlar.  

 Artırılmış gerçeklik teknolojisi ile birlikte öğretim sırasında somutlaştırma sağlar.  

 Artırılmış gerçeklik teknolojisi ile birlikte öğrencilerde dil gelişimini sağlar.  

 Her sayfa ile ilişkili farklı ses efektleri sunar.  

 Bir düğmeye dokunarak basit, etkili ve kullanımı kolaydır.  

 

Çeşitli etkileşimli görseller sunan Kelimeler Programı‟nı kullanabilmek için etkinlik kart-

larının üzerinde bulunan QR kodlara mobil uygulama için tercih edilen teknolojik aracın ka-

merasına tutulması yeterlidir. Kelimeler Programı‟nın uygulamasının Appstore ya da Playsto-

re üzerinden telefon veya tablete yüklenmesi gerekmektedir.  

Kelime Programı bir oyun olup en az kişi ile oynanmaktadır. Cihaza yüklenen uygulama 

açıldıktan sonra 1. oyuncu tarafından zar atılır, atılan zar sonucunda gelen rakam doğrultu-

sunda kart seçilir. Örneğin zar atıldığında 6 numara gelirse, 6 numaralı kartlardan seçim yapı-

lır. Her kart gurubunda 10 adet toplam 60 adet kart bulunmaktadır. Seçilen kartın arka yüze-

yindeki QR koda cihazın kamerası tutulduğunda, kart üzerindeki QR kod uygulama tarafından 

algılanır. 2B olan görsel, uygulama yardımıyla kullanıcının ekranında canlanarak 3B haline 

gelmektedir. Görüntüde bir kelimeye ait birkaç farklı yazılım yer almaktadır. Resim 4.3 ve 

4.4‟de gösterilmiştir. Oyuncu ekranda doğru yazılmış olan seçeneği seçerse ekranda “Doğru” 

kelimesi çıkar oyuna devam eder ve zarı tekrar atar. Zarda gelen numaraya göre oyun alanın-

da belirlenen ok yönünde ilerleme yapar ve oyun diğer oyuncuya geçer. Resim 4.5‟de göste-

rilmiştir. Eğer kelimenin yazımı konusunda yanlış seçim yapılmış ise ekranda yanlış seçeneği 

seçtiğine dair görsel “Yanlış” çıkacak ve oyun diğer oyuncuya geçecektir. Resim 4.6‟da gös-
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terilmiştir. Oyun alanında bir başlangıç ve bir bitiş bulunmakta olup bitiş noktasına en erken 

ulaşan oyuncu oyunu kazanır.  

 

 

          
Resim 4.3 Mobil Uygulama Görüntüsü            Resim 4.4 Mobil Uygulama Görüntüsü  

       
Resim 4.5 Mobil Uygulama Görüntüsü          Resim   4.6 Mobil Uygulama Görüntüsü  
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Fiziksel ve dijital dünyayı birleştiren Kelimeler Programı öğrencilere eğlenceli deneyim-

ler sunmakla birlikte bireylere, Artırılmış Gerçeklik teknolojisi ile üç boyutlu bir şekilde, yol 

gösterici, eğlenceli anlar yaşamalarına yardımcı olacaktır. Ayrıca Kelimeler Programı neyin 

“doğru” neyin “yanlış” olduğuna dair bireysel norm ve tavırların, doğal gelişimini göz önünde 

bulundurarak, gelişimine destek sağlayacak yaşantıları aktararak, öz bakımını destek almadan 

yapabilme becerisini kazandırmada bireye yardımcı olacaktır.  

4.2 Etkinlik Planı GeliĢtirme ve uygulama süreci  

Etkinlik planı hazırlanırken Türkçe dersi görmekte olan 5. ve 6. sınıfların tercih edilmesi 

planlanmıştır. Bu sınıfların seçilmesindeki maksat, yazım bilgisinin geliştirilmesi ve bu ka-

demelerde soyut kavramanın tam anlamıyla yerleşmemiş olması sebebiyle konuyu somut ve-

rilerle işlemenin önemini görmek, program ile birlikte öğretmenin yazım bilgisi ünitesini ta-

mamlanmasının sağlanmasıdır.  

Etkinlik planının yapılacağı tarih ve süre, öğretmenin müfredata göre planlaması sebebiy-

le 2 aylık süre içerisinde etkinliklerin tamamlanması düşünülmüştür. Bireylere etkinlik öncesi 

mobil cihazlarına Kelimeler Programı uygulaması yüklenmiş olup uygulama sürecinde her 

bireyle farklı zamanlarda etkinlik yapılmış ve öğrenciler tarafından yazımı yanlış bilinen ke-

limeler, Kelimeler Programı kullanılarak kendilerine gerekli bilgi ve beceri kazandırılmıştır. 

Uygulama sonrası etkinlik formları doldurulmuş ve bireylerde gözlem yapılmıştır. Ayrıca 

bireylerle artırılmış gerçeklik ve uygulama hakkındaki görüşleri de alınmıştır.  

4.3 Verilerin Analizi  

Durum çalışmalarında standartlaştırılmış bir veri analizi yöntemi bulunmamaktadır. Veri 

analizi, çalışmanın amacına hizmet eden uygulamaların ya da sürecin anlaşılır hale gelmesini 

sağlamaktadır. Araştırmacının, toplanan verileri analiz ederken hangi yöntemi izleyeceği, 

araştırmanın amacına ve eldeki verilerin derinliğine bağlıdır (Enginer, 2006). 

Çalışmada bireyler yapılan yarı yapılandırılmış görüşmelere ait formlar analiz edilmiştir. Ya-

pılan analiz sonucu elde edilen kavram ve temalar görüşme verileri ile beraber yorumlanmıştır. 

Tematik çerçeveye uygun analizi sağlanan veriler düzenlenerek ve yorumlanarak çalışmanın bul-

gularına ulaşılmıştır. 

 

5. Yenilikçi (Ġnovatif) Yönü 

Kelimeler Programı, öğrencilerde Türkçe dil ve anlamlandırma kabiliyetini artırmak için 

olup IOS ve Adroid sürümleri mevcuttur. Artırılmış gerçeklik teknolojisini barından Kelime-

ler Programı ile özellikle kullanıcılara 2B ve 3B bir ortamı aynı anda sunmaktır. Programı‟nı 

kullanmak için üyelik gerekmemekle birlikte kullanıcıya internet ortamı olmaksızın, ücretsiz 

olarak görsellere ulaşma imkanı vermektedir. 

Daha önce kelimelerin yanlış yazımı ile ilgili yapılan "Kelime Mangalası" ve “Karekod 

Destekli Yazımı Karıştırılan Sözcükler Kutusu” adlı çalışmalara göre Artırılmış gerçeklik ile 

2B ve 3B bir ortamı aynı anda sunan çalışmamızın aşağıdaki özellikler ile daha avantajlı ol-

duğu görülmektedir.  

 Sadece QR kod desteğine bağlı yazım desteği değil  iki ve üç boyutlu görsel destek 

sunuyor olması. 

 Özellikle Z kuşağının dijitale olan merakı ve ilgisini kullanarak, Z kuşağının Türkçe 

kelimeler yerine yabancı kelimler kullanmasının önüne geçmesi. 
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 Oyunumuzda kullanılan görüntülerin öğrencilerin görsel hafızasında yer ediniyor ol-

ması. 

 Uygulamayı kullanırken internet bağlantısına gerek duymaması.  

 Materyallerde değişiklik yapmadan uygulamada güncelleme yaparak değişiklik yapma 

imkanı sunması. 

6. Uygulanabilirlik  

Artırılmış Gerçeklik teknolojisine bireylerin ne şekilde tepkiler verdiğine yönelik yapılan 

gözlem ve görüşmeler neticesinde Artırılmış Gerçeklik teknolojisine karşı verdiği tepkiler, ses 

etkisi, etkileşim, öğrenme isteği, animasyon etkisi, ilişkiler kurma, yazma becerisi geliştirme, 

öğretim sırasında somutlaştırma ve dilsel gelişim gözlendi. Artırılmış Gerçeklik teknoloji kulla-

nımının etkinlik sürecine olumlu yönde katkılarının; çocuğun etkinliğe istekli katılım sağlaması, 

etkinliğin işleyişine uyması, ilgisini çekmesi ve dikkatlerini tek bir yerde toplaması yönünde ol-

duğu görülmektedir. Bu gözlemlere dayanarak materyalimiz ilkokul ve ortaokul düzeyinde Türk-

çe dersi etkinliklerinde rahatlıkla kullanılabilir olduğu söylenebilmektedir. Oyunumuza ait mater-

yaller aşağıdaki linklerden indirilerek tüm Türkiye‟ de Türkçe dersinde etkinlik esnasında kullanı-

labilir. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığına ait Eğitim Bilişim Ağı sisteminde bulanan içerik üretimi 

bölümünde paylaşılarak Türkiye genelinde kullanımını yaygınlaştırılabilir. 

Okul Linki; 

https://valimetinilyasaksoy.meb.k12.tr/icerikler/tubitak-arastirma-yarismasi-

projedosyalari_12700922.html 

Program Linki; 

https://drive.google.com/file/d/16B_9w1MsIX79xnoye3twqpgSA7uG_bpf/view?usp=sharing 

Materyal Linki; 

https://drive.google.com/file/d/1vWVPlF79RkIbN8JYWis6DLC3lKFQBtHM/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1D7KvF2RAy2zWE6xfFwvjXvXx-jZRjUhq/view?usp=sharing 

 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Aylar 

ĠĢin Tanımı Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak ġubat Mart Nisan  Mayıs 

Literatür Taraması √ √        

Materyallerin Hazırlanması   √ √ √     

Arazi ÇalıĢması      √    

Verilerin Toplanması       √   

Proje Raporu Yazımı        √ √ 

https://valimetinilyasaksoy.meb.k12.tr/icerikler/tubitak-arastirma-yarismasi-proje-dosyalari_12700922.html
https://valimetinilyasaksoy.meb.k12.tr/icerikler/tubitak-arastirma-yarismasi-proje-dosyalari_12700922.html
https://valimetinilyasaksoy.meb.k12.tr/icerikler/tubitak-arastirma-yarismasi-proje-dosyalari_12700922.html
https://drive.google.com/file/d/16B_9w1MsIX79xnoye3twqpgSA7uG_bpf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16B_9w1MsIX79xnoye3twqpgSA7uG_bpf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16B_9w1MsIX79xnoye3twqpgSA7uG_bpf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vWVPlF79RkIbN8JYWis6DLC3lKFQBtHM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vWVPlF79RkIbN8JYWis6DLC3lKFQBtHM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D7KvF2RAy2zWE6xfFwvjXvXx-jZRjUhq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D7KvF2RAy2zWE6xfFwvjXvXx-jZRjUhq/view?usp=sharing
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“Mobil Mezar Taşı Kimlik Programı”, 2021 Unity Technologies firmasına ait olan video 

oyunları ve simülasyonları geliştirmek için kullanılan UNITY adlı programda geliştirilmiştir.  

Mobil Uygulama geliştirme, oluşturma ve oyun materyalleri grafik işlemleri kendi ekibimiz tara-

fından yapıldığından dolayı mobil programa, grafik tasarım ve verilerin analizi kısmında herhangi 

bir ücret ödenmemiştir. Sadece takvimde belirtilen zaman içerisinde Arazi çalışması, verilerin 

toplanması ve materyallerin yapılması esnasında kullanılan materyallerinin basımı ve kırtasiye 

malzemeleri projemizin maliyetini ortaya çıkarmaktadır. 

 

Maliyet 

S.No Cinsi  FĠyat 

1 1 Paket A4 Kağıdı (100 Adet) 16,00 TL 

2 KurĢun Kalem (12 Adet) 20,00 TL 

3 5 Adet 200 gr A4 Kağıt ve Renkli Çıktı iĢlemleri   20,00 TL 

4 1 Adet 250 gr A3 Kağıt ve Çıktı ĠĢlemleri 15,00 TL 

5 4 Adet AhĢap Kukla  40,00 TL 

6 1 Adet Zar 5,00 TL 

Toplam 116,00 TL 

 

 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 Yaptığımız araştırma, özellikle ilkokul ve ortaokul kademelerinde Türkçe eğitiminde mobil 

uygulama içerisine entegre edilmiş artırılmış gerçeklik platformu ile öğrencilerin kelimelerin doğ-

ru yazımına yardımcı olmaktır. 

 

9. Riskler 

 Artırılmış Gerçeklik teknoloji kullanımının etkinlik sürecinde, teknolojiye odaklanmadan 

dolayı olumsuz yönlerinin ortaya çıktığı görülmektedir. Özellikle ortaokul eğitimde Artırılmış 

Gerçeklik teknolojisi kullanılırken bir takım karşılaşılan sorunlar verilmiştir. Artırılmış Ger-

çeklik teknolojisi kullanılırken yaşanılan kullanım sorunları tabletin ağırlığı, bekleme süresi, 

el-göz koordinasyonu ve teknik sıkıntılar alt temaları altında toplanmıştır. Ortaokul kademe-

sinde karşılaşılan bu sorunların uygulama esnasında çocukların tableti uzun süreli olarak elle-

rinde tutmasından kaynaklanan el yorulması, her iki kademede de kitapçık üzerine ışık yan-
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sımasından dolayı kameranın kitapçığı algılamada güçlük çekmesi ve çocukların el-göz koor-

dinasyonunu sağlayamamasından ötürü kamerayı eliyle kapatma veya kitapçık üzerine tuta-

mama gibi nedenlerden kaynaklandığı görülmektedir. 

 Artırılmış Gerçeklik teknolojilerinin, okul öncesi ve ilköğretim kademelerinde kalabalık 

sınıflarda kullanılmasının, sınıf ve zaman yönetimi konularında problemler oluşturabileceği ve 

Artırılmış Gerçeklik teknolojileri için kullanılan cihazların güncel ve teknik yapıdan (kamera ve 

hız) ileri seviye cihazlar olmaları gerektiği sonucuna varılmıştır. 
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