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1. Proje Özeti (Proje Tanımı) 

Tarihte Orta çağ genellikle karanlık çağ olarak bilinmektedir. Ancak günümüzde kul- 

lanılan birçok icat ve buluşun temelinin oldukça eskilere dayandığı görülmektedir. bi- 

linenin aksine İslam medeniyeti ise bu çağda Altın Çağ’ını yaşamaktadır. Bu değişimin 

başlangıcı; otomatik kapılar, kuyulardan motorsuz su çeken aletler, saatler bu buluşla- 

rın temeli yüzyıllar öncesine dayanmaktadır (Kuzu, 2013). İslam’ın Altın Çağındaki bi- 

lim insanlarımıza ait bilgiler literatür taraması yapıldıktan sonra pdf dosyasına ve QR 

koda dönüştürülmüş ve mıknatıslı kartlar hazırlanmıştır. Metal içerikli bir levha üzeri- 

ne veya akıllı tahta üzerinde tarih sırasına göre öğrencinin dizeceği kartlardan istediğini 

tablet veya telefonundaki uygulamayla karttaki bilim insanıyla ilgili bilgiye, QR kodu 

okutarak ulaşacaktır. Bu şekilde dijital çağda yetişen genç nesle bu değerli bilim 

insanlarımıza ait bilgileri onların ilgilerini çekebilecek şekilde verip olumlu öğrenme 

ortamları oluşturulmuş ve öğrenciler eğlenerek öğrenirken bilginin kalıcılığı ve 

etkililiği artırılmıştır. Ayrıca Unity oyun geliştirme uygulamasında Altın Çağın 

Değerleri isimli oyun yapılmış ve öğrencilerin oynaması sağlanmıştır. Bu şekilde dijital 

çağda yetişmiş genç nesle onların ilgilerini çekecek şekilde Bilim insanlarımıza ait 

bilgiler verilmiştir. 5. Sınıf öğrencilerinden oluşan 60 kişiye eğitim ortamlarında 

mıknatıslı kartlar ve dijital oyun ile uygulama yapıldıktan sonra açık uçlu soru ile 

görüşleri alınmış, görüşler betimsel analizle kategorize edilerek yorumlanmıştır. 

Öğrenciler daha önce adını dahi duymadıklarını bilim insanlarını bu çalışma ile 

tanıdıklarını ifade etmişlerdir. 
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2. Problem/Sorun: 

 

Orta Çağ özellikle Avrupa da bilimin ve buluşların yapılmadığı Karanlık çağ olarak 

bilinmektedir. Ancak İslam medeniyeti aynı çağda Altın Çağını yaşamaktadır. Günü- 

müzde kullandığımız birçok buluşun temelinin bu dönemde İslam bilim İnsanları tara- 

fından atıldığı ne yazık ki günümüz öğrencileri tarafından bilinmemektedir. Fuat Sez- 

gin Hoca’nın yapmaya çalıştığı, İslam medeniyetinin göz kamaştıran birikimini ve 

dünya bilimine katkılarını, bunun farkında olmayan dünyaya tanıtmaktı (Turan, 2019). 

Tarih dersleri yalnızca okunarak öğrenilmesi gereken bir ders gibi algılanmakta bu da 

birçok öğrenciye sıkıcı gelmektedir. Dijital çağda artık eğitimin verilme şeklinin de- 

ğişmesi gerekmektedir. 

 

3. Çözüm 

 

Günümüzün dijital dönüşümü yaşadığını düşünürsek eğitim teknolojilerindeki fark- 

lılaşmaları göz ardı edemeyiz. İslam’ın Altın Çağında yaşamış bilim insanlarını QR 

kodla günümüz öğrencilerine daha kolay öğretebilmek için eğitim materyali hazır- 

lanmıştır. Mıknatıslı levha veya tahta üzerine tarih sırasına göre, QR kodla hazırlanmış 

bilim insanına ait kartlar dizilecek ve öğrencinin dizdiği kartlardan istediğini tablet 

veya telefonundaki uygulamayla okuttuğunda O, bilim insanına ait bilgiye ulaşmış 

olacaktır. “Karekod destekli öğrenme ortamlarındaki öğrencilerin erişi ve kalıcılık 

ortalamaları daha yüksek bulunmuştur” (Akın, 2014).Böylece kalıcı öğrenme 

gerçekleşirken aynı zamanda öğrencilerin ilgilerini çeken materyallerle öğrenme 

eğlenceli hale getirilmiştir. Unity oyun geliştirme uygulamasında Altın Çağın 

Değerleri isimli oyun yapılmış ve öğrencilerin oynaması sağlanmıştır. Bu şekilde 

dijital çağda yetişmiş genç nesle onların ilgilerini çekecek şekilde Bilim insanlarımıza 

ait bilgiler verilmiştir. 5. Sınıf öğrencilerinden oluşan 60 kişiye eğitim ortamlarında 

mıknatıslı kartlar ve dijital oyun ile uygulama yapıldıktan sonra açık uçlu soru ile 

görüşleri alınmış, görüşler betimsel analizle kategorize edilerek yorumlanmıştır.  

Uygulamamızdan yorumlar ve görseller: 

Bilim İnsanlarımızdan bir kısmına  ait QR Kodlar 
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İslam medeniyetine yüzyıllar boyunca Altın Çağ’ını yaşatan bilim insanlarımızı günümüzle 

buluşturmayı amaçlayan projemizde uygulamalarımız sonucunda öğrencilerimizde bu dönemle ilgili 

farkındalık oluşturulurken bu süreci olağan üstü yönleriyle tanıma fırsatı bulduk. Yapılan uygulama 

sonrası alınan yazılı cevaplar betimsel analizle yorumlanarak kategorize edilmiştir. Altın Çağ’da yaşamış 

bilim insanlarından 20 tanesine ait bilgiler için QR kod oluşturulmuş ve mıknatıslı kartlarla öğrenciler 

sınıf ortamında küçük gruplarla uygulamalar yapmışlardır. Öğrenciler bu süreçte oldukça meraklı ve kalıcı 

bir öğrenme ortamında çalışmalar yapmışlardır. Bilim insanlarına ait QR kodlar aşağıda yer almaktadır. 

Uygulamada okutulduğunda o bilim insanına ait bilgiye erişilmektedir. Bu açıdan bakıldığında öğrenciler 

için eğlenceli ve dikkat çekicidir.  

 

Çalışma size ne kazandırdı şeklindeki açık uçlu soruya verilen cevaplara göre 4 kategori 

oluşturulmuştur.  Öğrencilerin görüşlerine göre oluşturulan kategoriler: 

1. Bilimsel çalışmaların batıda yapıldığı ve buluşlarında daha çok buralarda yapıldığı. 

2. Altın Çağ kavramını öğrenmekten ve bu çağı tanımaktan mutlu oldukları. 

3. Bilim inanlarının daha çok Avrupalı olduklarını düşündükleri. 

4. Çalışma ile adını hiç duymadıkları bilim insanı ve icatlarla tanıştıkları. 

 

 

 Bazı öğrenci yorumları: 

 

Ö-21: Bilmediğim bilim insanlarını tanıdım ve yaptıkları buluşları öğrendim ve ayrıca eğlenceli 

şekilde bilim insanlarını tanıdım. 

       Ö-25: Karanlık çağın aslında karanlık olmadığını, en çok icadın yapıldığı Altın Çağ olduğunu 

öğrendim. 

       Ö-43: Bence bu etkinlik çok güzel hem tarihimizi daha iyi tanımış oluyoruz, QR kod ile de hakkında 

bilgi sahibi oluyoruz. Ben çok sevdim. 

       Ö-30: Çok beğendim, iyi ki bulmuşlar onlar olmasaydı ne haldeydik, kat küt ismine takıldım, daha 

farklı bir isim bulamamışlar mı, El Cezeri’ ye bayıldım. 
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UYGULAMA GÖRSELLERİMİZ: 

 

 
 

ÖĞRENCİ YORUMLARIMIZ: 
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Dijital oyun uygulamamız: 

 

 
 

 

 

 
 



 

Sorun Çözüm Eğitimdeki Katkısı 

Tarih dersi öğrencilere sıkı- 

cı gelmekte ve buluşların 

çoğunun temelinin İslam 

medeniyetinde atıldığı bilin- 

memektedir. 

İslam Medeniyetine Altın 

Çağını yaşatan bilim insanla- 

rına ait bilgiler QR Koda 

dönüştürülmüş ve kartlar 

tasarlanmıştır. Dijital oyun 

yapılmıştır. 

Dijital dönüşümle bilim tari- 

hinin daha kolay eğlenceli ve 

kalıcı öğrenilmesi sağlanabi- 

lir. Varlığından çogğu kişinin 

haberdar olmadığı bilim 

insanlarımız bu şekilde 

tanıtılabilir. 

 

 

 

4. Yöntem 

 

Araştırma problemi belirlenmiş literatür taraması yapılmıştır. ‘‘Literatür taraması, 

sadece akademik çalışmalarda değil, yenilikçi her alanda başvurulması gereken ilk 

adımlardan biridir.” (Köroğlu; 2015). İslam’ın Altın Çağı olarak bilinen dönemde ya- 

şamış bilim insanları ile ilgili hazırlanan dosyalar pdf dosyasına çevrilmiş ve internette 

uygulama üzerinden QR kodlar oluşturulmuştur. Kare kod ile oluşturulan kartlar levha  

üzerine modüler bir şekilde tarih sırasına göre öğrenciler tarafından dizilmiş tablet ve 

telefonlarla QR kodlarını okuttuklarında bilim insanının bilgilerine ulaşmışlardır. 60  

5. Sınıf öğrencisi ile uygulama yapılmıştır.  Öğrencilerle görüşmeler yapılmış ve ve 

sonuçlar betimsel analizle kategorize edilmiştir. Öğrenciler bu şekilde öğrenmenin 

eğlenceli ve kalıcı olduğunu belirtmişlerdir. Unıty oyun uygulamasında tarih şeridi 

şeklinde oyun geliştirilmiş ve öğrencilerin bilim insanlarını tarih sırasına koyarak 

eğlenceli bir şekilde farkındalık oluşturulmaya çalışılmıştır. 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

Teknolojinin etkileşimli kullanılmasına paralel olarak öğretimde kalıcılık art- 

maktadır. Eğitim materyalimizdeki kartların modüler oluşu ve öğrencinin tarihleri ken- 

disinin sıralıyor olması oldukça merak uyandırıcıdır. Bilim insanlarına ait bilgilerin 

QR kodla veriliyor olması 21.Yüzyıl becerilerinin ön plana çıktığı günümüz eğitim sis- 

teminde dijital destekli eğitime katkı sağlayacak olması projemizin yenilikçi yönüdür. 

Herhangi bir cep telefonuna veya tablete ücretsiz olarak indirilen uygulama ile öğren- 

ciler bilim insanına ait bilgiye ilgi çekici şekilde ulaşacaklardır. 

Bunun yanında tasarlanmış Unıty oyun uygulamasında geliştirdiğimiz oyun fikri ve 

oyun yapımı tamamen bize aittir ve öğrencilere dijital ortamda kalıcı ve eğlenceli 

öğrenme fırsatı sunmaktadır. Bu şekilde dijital ortamda kitaptan okuyarak ulaşacakları 

bilgilere dijital çağın getirisi olan araçlarla ulaşmaları çalışmayı farklı kılmaktadır. 

 

                  Muhteşem mirası yeni nesil ile buluşturma çabamız 

 

 



 

6. Uygulanabilirlik 

 
Projemizle yaptığımız çalışmamız reklamcılarda baskısı yapılmış hali hazırda eğitim 

materyali olarak kullanıma hazırdır. Okullarda, dersliklerde eğlenceli bir şekilde rahat- 

lıkla kullanılabilir. Metal içerikli her panoda ve tahtada kartların kullanılması 

mümkündür. İstenildiği takdirde kartlar çoğaltılarak yarışma panoları dahi 

oluşturulabilir. Satılabilmesi amacıyla çoğaltılması da mümkündür. UNİTY oyun 

uygulama ile yaptığımız oyunumuz bilginin  eğlenceli şekilde öğrenilmesini 

sağlamaktadır. 

 
 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 
Kartlarımızın adet olarak maliyeti 3 TL toplamda 20 adet kart 60 Tl olmuştur. Metal 

levha 40 Tl dir. Toplam maliyeti 100 TL dir. QR kodların okutulmasında herhangi bir 

ücretli uygulama gerekmemesi ise projemizin pozitif yönüdür. Kartların kalıcı olarak 

kullanılabileceği düşünüldüğünde ise projemizin maliyetinin oldukça düşük olduğu 

görülmektedir. 

Proje Takvimi: 

 

Faaliyetler Ocak Şubat Mart Nisan  Mayıs Haziran 

Alan yazın tarama x x     

QR kodların 

hazırlanması 

 x x    

Oyun  

hazırlanması 

 x x    

Uygulama    x x x  

Yaygınlaştırma    x x x 

Raporlama   x x x  

 

 
8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

 
Ortaokul hedef kitlemizi oluşturmaktadır. Dijital Çağda yaşayan çocuklar için 

anlatıma dayalı dersler sıkıcı ve yetersiz gelmektedir. Öğrenciler eğlenceli 

materyallerle zenginleştirilmiş görsel odaklı derslere ihtiyaç duymaktadırlar. Bu 

dönemde öğrenciler okumaktan uzaklaşmakla birlikte dijital materyallere oyunlara 

olan ilgileri ise artmaktadır. Tarihimizle ilgili yanlış algıları düzeltip bu kuşağa en 

doğru ve kalıcı haliyle aynı zamanda eğlenceli ve dikkat çekici bir şekilde verilmesi 

gerekmektedir. 
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9. Riskler 

Tablet ve telefonların sürekli kullanımı gözler açısından yorucu olabilir. Uzun süre 

kullanmaları dikkatleri üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir. İnternet bağlantısının 

olmaması materyalin kullanımını olumsuz etkileyebilir. Kartların modüler oluşu kaybol- 

ma ihtimalini getirebilir ancak yedek kart yapılarak bu riskin önüne geçilebilir. 

 

 

Riskler    B planı 

Tablet ve telefonların sürekli kullanımı 

gözler açısından yorucu olabilir. 

Veliler ve öğretmenler süre açısından 

sınırlandırma getirebilirler. 

Dijital oyun içeriği ile öğrenciler dijital 

ortamda çok vakit geçirmeleri olumsuzluk 

oluşturabilir. 

Öğrenciler kontrol edilebilir, bununla 

birlikte ileri düzeyde oyun merakı olan 

çocuklar en azından faydalı içerikle 

buluşacaktır. 

İnternet bağlantısının olmaması materyalin 

kullanımını olumsuz etkileyebilir. 

Günümüzde internet erişimi oldukça 

yaygındır, kopma durumunda tekrar 

bağlanma sağlanabilir. 

QR kodlu kartların basım maaliyeti artabilir. QR kodlu kartlar fotokopi ile çoğaltılabilir. 
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