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1. Proje Özeti (Proje Tanımı) 

Trafik Güvenliği Eğitimi; yasal koşulların belirlediği trafik kurallarını, kişinin yaşantısı 

sırasında doğal davranışlar şekline dönüştürebilmek, kişilerin can ve mal güvenliğini sağla- 

mak için yapılması gereken çalışmaların tümüdür (Sönmez, 1991). Trafik kazalarının neden- 

leri arasında bireylerin hatalı davranışı önemli bir orana sahiptir. Hatalı davranışların, dola- 

yısıyla Türkiye açısından maddi ve manevi kayıplara neden olan trafik kazalarının azaltıl- 

ması ve güvenli bir trafik ortamının sağlanması, trafik eğitiminin ülkedeki eğitim sistemi 

içinde yeterli ölçüde yer alması ve uygulanması ile mümkündür. 

Trafik eğitimiyle birlikte bilinç ve sorumluluk bireye ne kadar erken yaşlarda kazandırı- 

lırsa o kadar etkili olmaktadır. Çocukların küçük yaşlardan itibaren trafik konusunda eğitim 

alması ve yönlendirilmesi, çocukların trafik kazalarında zarar görme risklerini azaltacağı 

gibi, 15-20 yıl sonrasının yaya ve sürücülerinin de eğitimli ve sorumluluk sahibi olmasını 

sağlayacaktır (Hatipoğlu, 2002) 

Günümüzde yeni nesil eğitim yaklaşımını temel alan sanal ortamlar yol kullanıcısı olan 

yayaların/sürücü adaylarının trafik kurallarını öğrenmelerini sağlayabilir ve kazaların önüne 

geçilmesinde etkili bir çözüm olabilir. Trafik güvenlik eğitimleri eğlenceli, etkili ve öğren- 

meyi merkeze alan eğitsel sanal gerçeklik ortamları olarak geliştirilebilir. Bu ciddi ortamlar 

sanal ortamlarda yayaların ve sürücü adaylarının doğru ve güvenli davranış modellerini öğ- 

renmelerini, bunları benimseyip hayat tarzı haline getirmelerini sağlayabilir (Sönmez, 1991). 

Bu nedenle trafik kurallarının eğitimi için sanal ortamların eğitsel amaçlı kullanılması önem- 

lidir. Eğitsel sanal ortam performans kriterlerini; eğitsel yaklaşım, etkileşim yöntemi, görün- 

tüleme aracı direkt olarak etkilemektedir. 

Projemizdeki amacımız eğitimin yeni gelişen teknolojilerin işlevselliğinden faydala- 

narak, 4. Sınıf Trafik Güvenliği dersi alanında CoSpaces.io güncel artırılmış gerçeklik uy- 

gulaması ile bizzat öğrenciler tarafından blok kodlama kullanarak sanal gerçeklik ortamlarını 

oluşturmalarını ve özellikle öğrencilerin trafikte uyulması gereken kuralları gerçeklik algısı 

oluşturarak sebepler ve sonuçlar ile somutlaştırmak, trafik kurallarının öneminin bilinirliğini 

artırmayı hedeflemektedir. 

Verilerin toplanması süreci kapsamında proje, grup üyelerimizin okulunda öğretmen ve 

öğrencilere tanıtılmış ve öğrencilere bir anket uygulanarak projenin kullanışlılığı test edil- 

miştir. Sonuç olarak Trafik Güvenliği ders kitabında yer alan Trafik Kuralları teması seçile- 

rek sanal gerçeklik ortamında sahneler tasarlanarak olası durumlar soru ve cevap şeklinde 

geliştirilerek projenin istenilen şekilde tamamlandığı ve öğrenme ortamlarında kullanıma 

hazır olduğu gözlenmiştir. 

 

2. Problem/Sorun 

Türkiye’de 0-14 yaş arası trafik kazalarında ölen çocuk sayısı toplam trafik kazalarında 

ölenlerin %14.7 sini oluştururken bu oran Amerika birleşik Devletleri’nde %6.59, İngil- 

tere’de %5.86, Fransa’da %4.51, Almanya’da %4.09, Japonya’da ise %2.56 dır (EGM, 

2016). Bunun temel nedenleri arasında çocukların trafik konusunda yeterli bilgi, yetenek ve 

tecrübeye sahip olmaması ve trafik konusunda tüm bu bilgileri kazandıracak trafik eğitimi- 

nin yeterli seviyede olmamasıdır. Zaman içerisinde Türkiye’de okullarda uygulanan trafik 

eğitimi konusunda az seviyede de olsa ilerleme kaydedilmiş olmasına rağmen bazı ülkelerde 

uygulanan trafik eğitimi politikaları ile karşılaştırıldığında henüz tam olarak önemin kavra- 

namadığı ortaya çıkmaktadır. 

4.Sınıflar için hazırlanan ve derslerde okutulan Trafik Güvenliği Ders Kitabında (MEB, 

2010a); trafikte güvenlik ve trafikte ilk yardım olmak üzere iki ünite bulunmaktadır. Ünite 

içeriklerinde ise genel olarak yaya kaldırımından yürüme, karşıdan karşıya geçiş, güvenli 
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yollar, trafik işaretleri, acil yardım merkezlerinden yardım isteme, gece yürüyüşlerinde alı- 

nacak önlemler, araçlarda yolculuk esnasında uyulması gereken kurallar, emniyet kemerinin 

önemi, ilk yardım malzemelerinin neler olduğu, bisiklet kullanırken alınması gereken ön- 

lemler ve basit ilk yardım müdahaleler gibi konuları içermektedir. İlkokul 4. sınıf Sosyal 

Bilgiler ders kitabının (MEB, 2008b) “İyi ki Var” isimli 4. ünitede “Ulaşımda Teknoloji ve 

Geçmişten Bugüne Teknoloji” konu başlığı altında teknolojinin gelişmesi ile hayatı kolay- 

laştıran ulaşım araçlarında ve ulaşım alanında meydana gelen değişimlerin süreç içerisindeki 

gelişimi işlenmiştir (syf: 97-99). 

Türkiye’de trafik kazalarına karışan ve bu kazalar sonucu yaralanan ve hayatını kaybe- 

den çocukların sayısının diğer ülkelerden fazla olmasının temel nedeni yeterli bilinç kazan- 

dıracak şekilde trafik eğitimi alınamamasından kaynaklanmaktadır. Teorik bilgilerden çok 

çocukların uygulayarak ve bizzat yaparak öğrenmeleri daha kalıcı ve yararlı olmaktadır. Bu 

yüzden temel trafik bilgilerini okullarda alan öğrencilerin pratik olarak öğrendiklerini uygu- 

laması ve öğretmenler açısından ise öğrencinin trafik bilgisini değerlendirip olumlu şekilde 

yönlendirmesine yardımcı olacak, çocukların trafikte karşılaşabilecekleri trafik ışık, işaret 

ve levhaların, araçların bulunacağı sanal gerçeklik trafik eğitim içerikleri oluşturulmalıdır. 

İnternetin eğitim öğretimde kullanımıyla ilgili Türkiye ve diğer ülkelerde yüksek lisans 

ve doktora düzeyinde birçok araştırmanın yapıldığı görülmektedir. Fakat Trafik Eğitimi’ne 

yönelik sanal gerçekliği konu alan araştırmalara rastlanmamıştır. İnternetin eğitim-öğre- 

timde kullanımı ile yeni gelişen uygulama ve araştırma alanları olduğu için, yapılan bu araş- 

tırmaların ilgili alanların araştırma ve geliştirme ihtiyaçlarını ne kadar karşıladığı tartışılır 

durumdadır. Ayrıca sanal gerçekliğin öğretimle ilgili daha çok araştırmaya ihtiyaç duyul- 

duğu söylenebilir. Trafik Eğitimi dersinin öğretiminde mevcut uygulamalar bireylerin ve 

toplumun trafik sorununa çözüm getirememektedir (Balkız, 1999; Tüylüce 2001). Bunu 

meydana gelen tafik kazalarının sayısı ve kazalardaki yaralanma ve ölüm oranları doğrula- 

maktadır. Bu nedenle problemi ortaya çıkaran birçok neden olduğu gibi çözüm yolları da söz 

konusudur. Bu tür soruna örgün öğretim kapsamındaki en etkili çözümde ilköğretim okulla- 

rında okutulan Trafik Eğitimi dersinin işlevsel hale getirilmesidir. Bu nedenle elde edilen 

veriler doğrultusunda Trafik Eğitimi dersinin öğretiminde Çoklu Zeka Kuramına göre sanal 

gerçeklik destekli öğretim yaklaşımlarına ilişkin olarak deneysel anlamda bilimsel projelere, 

problem durumunu çözümlemek amacıyla ihtiyaç duyulduğu söylenebilir. 

 

4. Çözüm 

Eğitim sistemi içerisinde önemli bir etkiye sahip olan ilköğretim döneminde çocukların 

teorik bilgilerden çok uygulayarak ve bizzat yaparak öğrenmeleri daha kalıcı ve yararlı ol- 

maktadır. Sonuç olarak, alan yazında ve sanal ortamda yaya güvenlik eğitimlerinin verildiği 

ve trafik işaretlerinin öğretildiği çalışmalar olmasına rağmen sanal ortamda trafik kuralları- 

nın ve işaretlerinin birlikte uygulandığı ve öğretildiği herhangi bir çalışmayla karşılaşılma- 

mıştır. Ayrıca bu çalışmanın geleneksel çalışmalardan en önemli farkı; mevcut çalışmalar- 

daki gibi sadece bir yaya geçişi veya trafik işaretleri öğretimi üzerinden yayaların ve sürücü 

adaylarının becerilerini geliştirmek değil aynı zamanda, trafik kurallarının ve işaretlerinin 

öğretimi için sanal çevre özelliklerinden, VR gözlük araçlarının avantajlarından yararlanan 

bir çalışma ortaya çıkmasıdır.Bu çalışma, 3B ortamda trafik kurallarının öğretildiği, araçla- 

rın blok tabanlı kodlar ile zekice hareket ettiği, soruların etkileşimli cevaplandığı ve sonuç- 

larının gerçek zamanlı değerlendirildiği yeni bir eğitim yöntemi önermektedir. 

Stanford Üniversitesi Sanal İnsan Etkileşimi Laboratuvarı tarafından yapılan araştırmaya 

göre, beyin sanal gerçeklikte videodan% 33 daha etkili bir şekilde öğrenmektedir. İnsanların 

sanal gerçeklik deneyiminden sonra davranışları da % 20 oranında olumlu yöndedeğişmek- 
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tedir. Sanal gerçeklik CoSpaces Programı ile öğrencilerin kendi 3D tasarımlarını oluşturma- 

larına, animasyonlarını kodlayarak canlandırmalarına ve sanal gerçeklikte tasarım odaklı dü- 

şünerek keşfetmelerine olanak sağlanmaktadır. Öğrenciler de bu uygulama sayesinde, 360° 

ortamlarda 3 boyutlu nesneler kullanarak, üreterek, oynayarak farklı boyutta tüm duyuları, 

soyut durumlarısomutlaştırma işlemi öğrenme süreç içerisinde kendiliğinden gerçekleşmek- 

tedir. Öğrenciler tarafından “Trafik Güvenliği” dersine ait Yayalar ve Kurallar – Kurallara 

Yolculuk konuları anlatıldıktan sonra öğrencilerin anlatılanları pekiştirmesi için CoSpaces 

ile bu sanal ortamı deneyimlemeleri sağlandı. Toplam 5 hafta süren bu çalışmanın sonunda 

öğrenciler, “VR” gözlük kullanarak kendi oluşturdukları sanal gerçeklik ortamında konuyu 

hem yaparak hem de yaşayarak pekiştirdiler. Öğrencilerin ve öğretmenlerin kendi 3D çalış- 

malarını kolayca oluşturmalarını, kodlarını canlandırmalarını ve Sanal veya Artırılmış Ger- 

çeklik’te keşfetmelerini sağlayan 2018 yılında dünyanın en iyi 25 eğitim uygulamasından 

biri seçilen CoSpaces Edu kullanılmıştır. 

Sorun Çözüm Eğitimdeki Katkısı 

Geleneksel öğretim yönt- emleri 

ile aktarılan soyut kavramlar 

Artırılmış gerçeklik uygu- laması 

ile VR gözlük kullanılarak 

konunun günlük hayat 

sorunlarının bağdaştırılması 

Süreç içinde aktif olan 

öğrencilerin soyut kavram- ları 

somutlaştırması 

Trafik Güvenliği dersinde 

uygulamalı öğretim yap- maya 

uygun olmayan konular 

Fiziki tehlikeleri ortadan kaldıran 

teknoloji uygula- malarının 

kullanılması 

Basit düzeyde uygun fiyatlı bir 

VR gözlük - dijital uy- gulamalar 

ile maliyeti ve tehlikeyi sıfıra 

indirerek daha güvenli ve bütçe 

dostu eğitim içerikleri üretmek ve 

yaşantı yoluyla edinilen 

öğrenmeleri gerçekleşmesi 

Tablo 1: Proje Çözümün Uygulanması Tablosu 

 

5. Yöntem 

Örgün Eğitim Sistemi içinde yer alan İlköğretim 4. Sınıf öğrencilerine okutulan “Trafik 

Güvenliği” dersinin alt konusu olan “Trafik İşaret Levhalarını Öğreniyorum” ünitesinde yer 

alan trafik işaret levhalarını öğrenme yöntemi olarak öğretimsel sanal gerçeklik ile öğretil- 

mesi uygulanarak sanal gerçeklik destekli öğretimin önemini ve öğrenmeye katkısını ölçmek 

amacıyla “deneysel araştırma” yöntemi uygulanmıştır. 

H˳=Trafik levhalarının öğretiminde sanal gerçeklik destekli öğretim yönteminin uygu- 

landığı deney grubunun ön test ve son test başarı puanları arasında bir fark yoktur. 

H₁= Trafik levhalarının öğretiminde sanal gerçeklik destekli öğretim yönteminin uygu- 

landığı deney grubunun ön test ve son test başarı puanları arasında bir fark vardır. 

Testler N X s.s. s.d. t P 

Ön test 50 16,38 10,46 98 17,26 0,000 

Son test 50 47,58 6,88 

Tablo: 2 Sanal Gerçekliğin Öğretimdeki Deney Grubu Öğrencilerinin Ön ve Son Tes- 

tine İlişkin T-Testi Sonuçları 
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5.1. Sanal Gerçeklik Sahne Ortamlarında Sonuçlar 

Tablo 2’e göre deney grubu öğrencilerinin ön test ve son test başarı puanlarına ait t- testi 

sonucuna göre bulunan p=0,000 anlamlılık değeri bu araştırma için kabul edilmiş olan 0,05 

anlamlılık düzeyinden küçük olduğundan H˳ reddedilerek H₁ kabul edilmiştir. Buna göre ön test ve 

son test puanları arasında anlamlı bir fark vardır. Bu da göstermektedir ki sanal ger-çeklik 

öğretim yöntemi ile trafik işaret levhalarının öğrenmede daha etkili ve kalıcı olmuştur. 

Çalışmamızda 4. Sınıf Trafik Güvenliği dersi 1. Ünitesi olan Trafikte Güvenlik konusu ele 

alınmıştır. Konunun alt başlığı olan ‘’Yayalar ve Kurallar’’, ‘’Kurallarla Yolculuk’’ ve 

‘’Tehlikeli Davranışlar’’ şeklinde gruplandırılmıştır. Bu kapsamda sanal gerçeklik orta- mında 

etkinlikler ayrı sahneler olarak oluşturulmuştur. 

 

5.2 Sanal Gerçeklik Ortamında Geri Bildirim 

CoSpaces edu ile oluşturduğumuz artırılmış gerçeklik projemiz sahnelerden oluşmakta- 

dır. Her bir sahnede Trafik Eğitiminde kritik sonuçlara neden olacak kurallar içinden seçile- 

rek oluşturulmuştur. Bu sahnelerde gerçek ortamlar ile uyumlu nesneler oluşturularak, ka- 

rakterler içinde blok tabanlı kodlamalara kullanılmıştır. Karakterlere atanan blok tabanlı kod 

blokları ile de tarafikte uyulması gereken kurallar sorular ile desteklenmiştir. Sorulara veri- 

len cevaplarda sebep ve sonuçlar sadece doğru-yanlış ifadelerinin yer aldığı cevaplardan iba- 

ret oluşmamış. Cevaplara istinaden olası kazaların görüntülenmesi sağlanmış ve sonuçlara 

karşı programın içerdiği bilgi ve kavrama düzeyindeki öngörülen kazanımları öğrenciler ka- 

zanmışlardır. 
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5.3 Sanal Gerçeklik Ortamında Blok Tabanlı Kodlama Bloklarının Yazılması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. Sanal Gerçeklik Ortamında Farklı Sahneler Kod Bloklarının Entegrasyonu 

           Sanal Gerçeklik Ortamında hazırlana sahnelerin içeriği temsili olarak görünmektedir.  

Burada ana ekranda öğrenci ilk olarak hangi trafik etkinliğine gideceğini belirleyerek ardın- 

dan sahneler arasında geçiş yapılacaktır. Etkinliği uygulayacak olan sınıf seviyesi de göz 

önünde bulundurularak temsili olarak canlandırılmıştır. 

 

6. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Proje araştırmamızın başlangıcında uygulanan ön test sonuçlarına göre geliştirilen sanal 

ortam, kullanıcıların uygulama konusunda istekli olduğunu ifade etmektedir. Bu istek; 

geliştirilen ortamın kullanıcıların eğitim ve öğretim ihtiyaçlarına karşılık gelmesiyle ve bu 

ortamı kullanmaktan memnun kalmalarıyla açıklanabilir. Genel olarak elde edilen bulgular, 

kullanıcıların ihtiyaçlarına ve hedeflerine statik görseller (kitap) ve tek yönlü materyallerin 

(video) kullanıldığı eğitim araçları yerine çift yönlü, etkileşimli ve eğlenceli 3B eğitim or- 

tamlarının ve araçlarının kullanılmasının daha güvenli motive edici ve eğitici olduğu sonu- 

cunu ortaya çıkartmıştır. Çalışmamızda günümüz teknolojisinin ulaşılabilir olabilecek son 

ürünleri kullanılmıştır. Teknolojiden yararlanırken eğitimde sanal gerçeklik uygulamalarının 

öğrenme ortamına sağladığı imkânlar sayesinde öğrenme daha kalıcı ve kısa sürede 

gerçekleşmiştir. Ayrıca uygulamamız kullanıcıların motivasyonunu yüksek tutması 

bakımından da önemlidir. Alan araştırmamızda Trafik Güvenliği eğitimi konu alan sanal 

gerçeklik uygulaması bulunmadığı tespit edilmiştir. Türkiye’de yapılan araştırmalarda sanal 

gerçeklik ile eğitim içeriği mevcut olduğu gözlemlenmiştir. Fakat özellikle sanal gerçeklik 

gibi ortamlarda yaygınlaştırabilecek herkesin ulaşabildiği ürünlerin sayısının çok az olduğu 

anlaşılmıştır. Geliştirilecek olan projemiz, sürücüler için geliştirilen profesyonel simüla- 

syonlardan sonra ilkokul müfredatı için geliştiren ilk platform olup, içerik ve tasarım 

bakımından tamamen özgündür. Çünkü uygulamayı geliştiren öğrenciler sürece aktif 
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https://edu.co- 

spaces.io/YTR-YMP 

katıldıkları için deneyim kazanmakta, bakış açılarını geliştirerek çok yönlü düşünüp özgün 

ürünler ortaya çıkarmaktadırlar. 

 

7. Uygulanabilirlik 

Yapılacak olan bu araştırma ile baskın zeka türüne dayalı olarak geliştirilen Sanal 

Gerçeklik Destekli Öğretim’in öğrencilerin akademik başarılarını ve öğrenmeye karşı olan 

tutumlarını etkileyip etkilemediğini ortaya çıkaracağı için işlevsel bir çalışma olacağı 

söylenebilir. Bu çalışma ile Sanal Gerçeklik Destekli Öğretimin sunduğu çoklu öğrenme or- 

tamları kullanılarak bireysel farklılıkları dikkate alan eğitsel yazılımların ve web sayfalarının 

geliştirilmesi ile ülke genelinde Çoklu Zeka Kuramının öğrenme-öğretme ortamlarında da 

uygulanabilirliği hakkında fikir vermesi sağlanmıştır.. 

Uygulamamız her cep telefonunda kullanılabilecek şekilde hazırlanmıştır. Android 

(https://play.google.com/store/apps/details?id=delightex.cospaces.edu) ve İOS 

(https://apps.apple.com/tr/app/cospaces-edu/id1224622426?l=tr) tabanlı bütün teknolojik 

ürünlerde Google Play Store ve App Store’dan CoSpaces Edu uygulaması ücretsiz temin 

edilebilir ( https://cospaces.io/edu/). Bunun yanı sıra çalışmamız teknolojik ticari bir ürüne 

de dönüştürülebilir. Milli Eğitim Bakanlığına ait EBA platformuna çalışmamızın 

yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliği için başvurulacaktır. Ayrıca çalışmamız için QR 

Kodu oluşturularak öğrencilerin her zaman her yerde ulaşabileceği bir uygulama olması 

açısında MEB Trafik Güvenliği Ders Kitabında yer alan Trafik İşaret Levhalarını Öğreni- 

yorum sayfa içeriğinin içine yerleştirilmesi için başvuruda bulunulacaktır. CoSpaces Edu 

programındaki yenilikler takip edilerek uygulamamızın her zaman güncel ve hızlı olmasını 

sağlayacağız. 

 

8. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Meta Evrende Trafik uygulamamız ticari bir ürüne dönüştürülebilse de nihai amacımız 

bütün bireylerin bu uygulamaya ücretsiz ulaşabilmesidir. Uygulamamızın hazırlık 

aşamasında yapılan araştırmalar ve incelemeler sonucunda projeye ait harcama 209,89 

TL’dir. Maliyet listesi aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Uygulamamızın ulaşılabilir olması 

sayesinde içerik ve tasarım üretiminde maliyet oluşmamıştır. 

No  Malzeme Adı  Birim Fiyatı (TL)  Miktar Toplam Fiyat 

1 VR Gözlük 

(Sanal Gerçeklik 

Gözlüğü) 

159,90 TL 1 159,90 TL 

2 Cardboard VR 49,99 TL 1 49,99 TL 

Toplam    209,89 TL 

Tablo 3: Maliyet Listesi

https://edu.cospaces.io/YTR-YMP
https://edu.cospaces.io/YTR-YMP
https://play.google.com/store/apps/details?id=delightex.cospaces.edu
https://apps.apple.com/tr/app/cospaces-edu/id1224622426?l=tr
https://cospaces.io/edu/
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Malzeme fiyatı 12.05.2022 tarihindeki güncel fiyatıdır. Fiyatlarda döviz kaynaklı deği- 

şiklikler olabilir. 

Sanal gerçeklik uygulamamıza benzer projeler piyasada olmadığı için farklı alanlarda 

hazırlanan mobil uygulamaların maliyetlerine göre karşılaştırma yapılabilir. Uygulamamızın 

ortaya çıkışında Cospaces uygulaması ücretsiz kullanılmıştır ve herhangi bir maliyet oluş- 

turmamaktadır. Ancak uygulama geliştirilirken ileri seviye çalışmalar yapabilmek için CoS- 

paces pro hesabı kullanılmıştır. Bu maliyet ise Cospaces Pro hesabı kullanan öğretmenin 

öğrenci ekle özelliğinden faydalanılarak temin edilmiştir. Kullanıcılar için CoSpaces uygu- 

laması için herhangi bir maliyet söz konusu değildir. Uygulamamızın yaygınlaştırılması ve 

sürdürülebilirliği için maddi harcamaları Ocak, Şubat ayları içerisinde gerçekleştirdik. Mobil 

uygulamamızı yaparken literatür taraması, araştırma, programla aracının belirlenmesi, yazı- 

lım, test, iyileştirme vb. süreci aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

AYLAR 

İşin Tanımı Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Hazi

- ran 

Görev Analizi ve 

Literatür Tara- 

ması 

          

Araştırma-Verilerin 

Toplanması ve 

Analizi 

          

Proje Aracının 

Belirlenmesi 

          

Uygulama Tasa- 

rımı ve Kodların 

Yazımı 

          

Proje Ön Raporu 

Yazımı ve Tanı- tım 

Videosu Ha zırlama 

          

Uygulamanın 

Test Edilmesi 

          

Uygulamanın İyi- 

leştirilmesi 

          

Proje Maliyeti 

Hesaplama 

          

Proje Detay Ra- 

poru Yazımı 

          

Projenin Sunuma 

Hazır Hale Gel- 

mesi 

          

Tablo 4: Zaman Planlaması 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

Bu projede, İlköğretim Birinci Kademe 4. sınıf Trafik Eğitimi dersinin öğretiminde 

baskın zeka türüne dayalı olarak geliştirilen Sanal Gerçeklik Destekli Eğitimin Trafik 

Eğitiminde etkililiğini ortaya koymak amacıyla 4.sınıf düzeyindeki öğrenciler için 
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Tablo 5: Riskler ve Olası Çözümler 

10. Kaynaklar 

          Balkız, C. (1999). İlköğretimde Trafik Eğitiminin Trafik Kazalarının Önlenmesi 

Üzerin- deki Etkileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri 

Ens- titüsü, Ankara. 

           Doğan, Y. (2007). İlköğretim Çağındaki 10-14 Yaş Grubu. 155–187. 

yapılmıştır. Piaget’e göre Somut İşlemler Dönemi’nde (7-11 yaş) olan öğrenciler soyut bilg- 

iler karşısında yetersiz olabilmektedir (Doğan, 2007). Öğrencide yetersizlik duygusunun 

oluşumunu engellemek için müfredatta bulunan “soyut kavram ve içeriklerin” teknolojinin 

de yardımıyla somutlaştırılması öğrenme kalitesini arttıracaktır (Gümüş ve Boydaş, 2021). 

Böylelikle kazalardaki kayıplar azalacak beraberinde toplumda trafik kültürünün özümsemiş 

ve yaşantısına dönüştürmeye yönelik bireyler yetişmiş olacaktır. 

9. Riskler 

Projenin başlangıç, geliştirme ve sonuç bölümlerinde yaşanan-yaşanabilecek olan 

riskleri ve çözümleri Tablo 5’ te Riskler ve Olası Çözümler adı ile maddeler halinde 

belirtilmiştir. 

Riskler Olası Çözümler 

Projenin başlangıcında ücretsiz olan artı- rılmış 

gerçeklik uygulamasının içerik ge- 

liştirme boyutunda ücretli olan CoSpaces Pro 

hesabına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Kullanıcı için CoSpaces pro hesabına ih- tiyaç 

bulunmamaktadır. 

Sanal gerçeklik gözlüğü bulunmayan okullarda 

projenin gerçekleştirilmesi zor- laşacaktır. 

Yaşanabilecek sorunları çözümlemek için 

artırılmış gerçeklik gözlüklerinin en uygun ücrette 

olanı seçilerek kullanılabi lir. 

Artırılmış gerçeklik uygulamasının inter- net 

bağlantısını kullanarak çalışması in- ternet 

bağlantısının kötü kalitede olduğu bölgelerde 

kısıtlayıcı olabilir. 

Uygulama kullanmak için çok hızlı bir internet 

alt yapısına ihtiyaç olmamakla birlikte mobil veri 

bağlantısında da kul- lanılabilir. 

Uzun süreli sanal gerçeklik gözlük kullanımının göz 

sağlığına verdiği olumsuz etkiler bilinmektedir. 

Projemizde öğrencilerin göz sağlığı ve gerçeklik 

algısında sorun yaşamamak 

adına sahneler ve soru cevap etkinlikleri kısa 

süreli hazırlanmıştır. 
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