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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 

Günümüzde teknolojinin ilerlemesi ve eğitime verilen önemin artmasıyla, eğitim 

sorunlarının çözümünde teknolojik olanaklardan yararlanmak kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu 

teknolojik olanaklardan birisi olan bilgisayar kullanımı hızla yaygınlaşan bir araç haline 

gelmiştir. Bilgisayarın mesleki eğitimdeki kullanımını inceleyen bilim insanları, bilgisayarın 

artık çağımızın temel kültür ögelerinden bir tanesi haline geldiği tespitini yapmaktadır. [1] 

Eğitime katkı sağlayan ve eğitsel etkinliklerde değişik biçimlerde kullanılan bilgisayar, 

eğitim-öğretimin her kademesinde büyük önem taşımaktadır. Yürütülen bilimsel çalışmalarda, 

bu yeni yapılanmayla birlikte, eğitim sistemlerinin de bireyi böyle bir dünyaya hazırlamak 

misyonunu üstlenerek, "öğrenen" bireyler yetiştirmeyi hedeflemek zorunda olduğu sonucuna 

ulaşılmaktadır [2]. 

 

Fen eğitiminin istenilen amaçlara ulaşabilmesi, bilimsel okur-yazar öğrencilerin 

yetiştirebilmesi için, fen eğitiminin uygulanmasında teknolojiden ve teknolojik 

materyallerden yararlanılması kaçınılmaz olmuştur. Teknoloji kullanımı, eğitim-öğretim 

sisteminde hedeflenen amaca ulaşmak için önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu sebeple 

eğitim-öğretim ortamı ile teknolojinin birlikte yürütülmesi gerekmektedir [3]. 

 

Oyunumuzda yavru bir Caretta'nın denizdeki yolculuğu simüle edilmektedir. Foto-

realistik bir simülasyon olarak tasarladığımız oyunumuz, gerçek sualtı görüntüleri ile 

kullanıcıyı kaplumbağanın yaşantısının içerisine sokmakta ve insandan kaynaklanan çevre 

kirliliği ve diğer sorunlara karşı etkileyici bir farkındalık yaratmaktadır. Oyunumuz foto-

realistik yapısıyla kendi alanında benzeri olmayan özgün bir üründür. Belgesel-simülasyon 

niteliğindedir. Okullarda örnek uygulama olarak oynatılabilir olması hedeflenmektedir. 

Böylelikle çocuk yaştan başlayarak çevresel konulara ve ekolojik değerlere duyarlı bireyler 

yetiştirilebilir.  

 

Tekrarlı (casual) tarzda tasarlanan oyunumuzda küçük caretta engelleri aşmaya 

çalışarak sularda ilerlemektedir. 

 

Kaplumbağamızın karşısına oyun boyunca insan yapısı çeşitli engeller çıkmaktadır. 

Bu engelleri aşarak ilerleyen kahramanımız ilerledikçe oyuncu puan kazanmaktadır. 

Kaplumbağamız engellere çarptıkça güç kaybetmekte ve gücünü tamamen kaybederse oyun 

sona ermektedir. 
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- Proje Ekran Görüntüsü - 

 

2. Problem / Sorun: 

 

Dünya’ya bakıldığı zaman birçok değişim ve gelişimler görülmektedir. Bu değişim ve 

gelişimlerin en başında, bilgi toplumlarının ortaya çıkışı ile birlikte hiç şüphesiz teknoloji 

gelmektedir. Teknoloji, doğruluğu denenerek elde edilen bilgilerin uygulanmasıdır. 

 

Eğitim ve eğitimde teknoloji kullanımı birbirinden bağımsız düşünülemeyen iki kavram 

olmuştur. Hayat bilgisi de öğrenciye, teknoloji ile ilgili olumlu davranışlar kazandırır. Bu 

nedenle Hayat Bilgisi eğitiminin temel amaçlarından birisi, her an hızla değişen ve gelişen 

çağa ayak uydurabilecek bireyler yetiştirmektir. 

 

İnsanlarımızın çevre bilinci konusundaki duyarsızlıkları eğitim – öğretim dönemindeki 

eksik eğitim materyalleri ve anlatılanların öğrencilerin zihninde canlanmamasından 

kaynaklanmaktadır. Öğrencilere çevre bilinci anlatılırken, görsel kaynakça yerine sözel 

ezberci mantık yöntemi kullanıldığı için, öğrencilerin anlaması ve odaklanması 

zorlaşmaktadır. Eğer çevre bilinci eğitimleri ezberci yöntemlerle öğrencilere aktarılmaya 

çalışılırsa gelecek nesillerin doğaya bakışı yetersiz ve çevreye duyarlılığı da düşük olacaktır. 

 

Belgesel – oyun niteliğindeki bu çalışma deniz kaplumbağalarının insan kaynaklı 

sorunlarına dikkat çekerek çocukluktan itibaren bu konuda bireylerde farkındalık oluşturmak 

ve gönüllü koruma kültürünün gelişmesini sağlamaktadır. 

 

Ürünümüz, ilkokul 3.sınıf Hayat Bilgisi dersinin 6.ünitesi olan Doğada Hayat dersinde 

belgesel-uygulama olarak gösterilecek, eğitim materyali niteliğine sahip bir simülasyondur. 
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Caretta caretta ve Chelonia mydas, Akdeniz kıyılarında düzenli olarak yuvalayan iki tür 

deniz kaplumbağasıdır. Bu nedenle Türkiye, Akdeniz'deki deniz kaplumbağası popu-

lasyonlarının geleceği için önemli bir sorumluluk taşımaktadır. Türkiye'nin Akdeniz kıyı 

kuşağı tarihi ve doğal zenginlikleriyle haklı bir üne kavuşmuş, bununla birlikte kıyı 

bölgelerindeki hızlı nüfus artışı ile bölgenin canlı ve cansız kaynakları üzerindeki baskı da 

artmıştır. Son yıllarda giderek gelişen turizm ile ortaya çıkan yoğun yapılaşma, insanların kıyı 

bölgelerindeki aşırı yığılması, kötü arazi kullanımı, endüstriyel veya tarımsal kaynaklı 

kirleticilerin denize ulaşması kıyı habitatlarının ve ekosistemlerinin farklı ölçeklerde 

bozulması sonucunu doğurmuştur. [4] 

 

Deniz kaplumbağaları yumurtadan çıktıktan sonra yaşam döngüleri boyunca çeşitli 

problemlerle karşılaşmaktadırlar. Bu problemler gerek vahşi hayvanlar gerekse de insanlardan 

kaynaklıdır. İnsanlarımızın çevre bilinci konusundaki duyarsızlıkları deniz kaplumbağalarının 

gün geçtikçe sayılarının azalmasına neden olmaktadır.  

-Plastik atıkların pençesindeki deniz canlıları- 

  

3. Çözüm  

 

Teknolojik gelişmelerin getirdiği birçok yenilik eğitimde de farklı değişimlere yol 

açmıştır. Özellikle pandemiyle beraber uzaktan eğitimin büyük önem kazandığı bu dönemde 

akıllı cihazların varlığı ile birlikte ekrandan öğrenme süresi artmıştır. 

 

Eğitsel dijital oyunların öğrenme süreçlerine önemli katkılarının olduğu ve 

öğrencilerin motivasyonu artırarak öğrenmeyi kalıcı kıldığı birçok araştırmaya konu olmuştur. 

Çalışmalarda araştırmacılar eğitim içerikli dijital oyunların öğrenmeyi hızlandırdığını, hedef 

konu/ders ile ilgili başarıyı arttırdığını, öğrencilerin ilgisini ve dikkatini çektiğini 

savunmaktadır [5]. 
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Tüm bunların ışığında, projedeki hedef kitlemiz olan 3. sınıf öğrencilerinin Hayat 

Bilgisi dersinin 6.ünitesi olan Doğada Hayat konusunu dijital bir oyun üzerinden öğrenmeleri 

öğrencilerin ilgisini artıracak ve öğrenmeyi hızlı ve kalıcı kılacaktır. 

 

Deniz kaplumbağalarının bazı türleri ülkemiz sahillerinde yumurtlamakta ve burada 

yumurtadan çıkan yeni kaplumbağa nesillleri türün devamlılığını sağlamaktadır. Bu türlerin 

devamlılığını koruyabilmek, sadece diğer ülke ve insanlara karşı değil, aynı zamanda gelecek 

nesillerdeki insanlara karşı da sorumluluğumuzdur. Türleri korumak sadece kanun çıkartarak 

sağlanabilecek bir başarı değildir. Ondan daha önemlisi, toplum olarak doğayı koruma bilinci 

ile hareket etmek gerekmektedir. Genç kuşakların bu bilinç ile yetişebilmesi için gerekli 

bilgiler Milli Eğitim müfredatında çeşitli şekillerde verilmektedir. Projemiz ile, müfredatta 

verilen bu önemli konu görselleştirilmekte ve oyunlaştırılmaktadır. Böylece eğitimin 

gençlerimize etkili ve verimli bir şekilde aktarılması öngörülmektedir. 

 

Oyunumuzun tasarımında 2 temel öncelik gözetilmiştir. İlk olarak hedef kitle olan 9-

10 yaşlarındaki 3.sınıf öğrencilerine yönelik bir oyun olması hedeflenmiştir. Bu sebeple bu 

yaş grubundaki çocukların sıklıkla oynadığı, tekrarlı ve yana doğru ilerleme (casual – side 

scroller) türünden bir oyun dizayn edilmiştir. Ayrıca oyunun ana karakteri yetişkin bir deniz 

kaplumbağası yerine daha sevimli küçük bir deniz kaplumbağası olarak tasarlanmıştır. 

 

İkinci öncelik olarak ise, projenin, deniz kaplumbağalarının gerçek hayatta karşı 

karşıya olduğu insandan kaynaklanan sorunların mümkün olduğunca gerçekçi olarak simüle 

edebilmesi arzu edilmiştir. Günümüz gençleri zamanlarının çoğunu dijital oyunlar oynayarak 

geçirmektedir. Ekibimiz tarafından, hedef yaş grubundaki gençlere belgesel film niteliğinde 

bir ürünün oyunlaştırılmış olarak nasıl sunulabileceği üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Bu 

çalışmaların sonucunda, belgesel niteliğinde bir ürün yaratabilmek için, oyun genel 

görünümünün çizimle değil gerçek sualtı görüntüleriyle oluşturulmasına karar verilmiştir. 

 

Tasarım öncelikleri belirlendikten sonra gerçekleştirilen genel oyun tasarımı ile, kendi 

türünde benzersiz bir oyun yaratılmıştır. Fotorealistik su altı görüntülerini içeren bir ilerleme 

oyunu oluşturulmuştur. 

 

Tasarım metodolojimiz, konunun, bir taraftan hedef yaş kitlesine uygun olarak 

sunulmasını sağlarken, diğer taraftan ise azami derecede akılda kalmasını sağlamaktadır. 

Çevre bilincinin, gerçek su altı görüntüleriyle adeta yaşanarak öğrenilmesini mümkün 

kılmaktadır. 
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Sorun Çözüm Eğitimdeki Katkısı 

Geleneksel eğitim 

modelinde öğrenmenin 

kalıcı olmaması 

Teknolojinin katkıları ile eğitsel 

dijital oyunlar ile öğrenmenin 

kalıcı hale getirilmesi için dijital 

oyunlardan yararlanılması 

Öğrencilerin 

motivasyonlarının artması 

ve öğrenmenin kalıcı hale 

gelmesi 

Eksik çevre bilinci 

Erken yaşta eğitim materyali 

olarak dijital oyun kullanılarak 

çocuklarda hem eğlenerek hem de 

öğrenerek çevre bilincinin 

geliştirilmesi 

Hayat Bilgisi dersinin 

6.ünitesi olan Doğada 

Hayat dersinde belgesel-

uygulama olarak 

gösterilmesi 

 

 

4. Yöntem 

 

Öğrencilerin anlatılan konuyu anlayabilmeleri ve içselleştirebilmeleri için eğitimciler 

tarafından kullanılan öğretim yöntemlerine “Öğretme Yöntemleri” denir. Farklı şartlara 

dayanan çok çeşitli öğretme yöntemleri bulunmaktadır. “Sinektik Öğretme Yöntemi” öğretme 

yöntemlerinin en önemlilerinden bir tanesidir. Bu yöntemde, öğrencinin kendini başka bir 

canlı veya nesne yerine koyması analojisiyle konuyu akılda kalıcı bir şekilde öğrenmesi 

hedeflenmektedir. [6] 

 

 Projemiz ile üretilen Küçük Caretta isimli oyunumuz, 9-10 yaşlarındaki 3.sınıf 

öğrencilerine, “Sen bu Küçük Caretta’nın yerinde olsan bu sorunlarla karşılaşmak ister 

miydin?” ana fikri etrafında tasarlanan bir deneyim yaşatmaktadır. Bu sinektik deneyim ile 

öğrenci sadece bir bilgi edinmemekte, aynı zamanda bilgiyi içselleştirmektedir. Hayat Bilgisi 

dersinin sadece öğretim açısından değil, eğitim açısından da anlamlı bilgiler içeren bir ders 

olması göz önüne alındığında, öğrencinin bu sinektik deneyimden her yönden önemli bir 

kazanım elde edeceği açıktır. 

 

 Projemizin öğrencilere sağladığı kazanım, doğayı koruyan ve diğer canlıların 

yaşamasına ve türlerini sürdürmesine saygı gösteren bir birey olarak yetişmesini etkili bir 

şekilde sağlamaktır. 

 

Oyun tasarlandıktan sonra geliştirme çalışmalarına başlanmıştır. Oyun hedef yaş 

grubunun kullanım alışkanlıkları dikkate alınarak başlangıçta Android cihazlara yönelik 

olarak geliştirilmesine karar verilmiştir. Android IDE yazılım geliştirme platformu ve 

NgdroidApp isimli Java dilindeki oyun motoru kullanılmıştır. Bu oyun motorunun 

seçilmesinde birkaç faktör rol oynamıştır. Öncelikle tamamen yerli ve milli bir yazılımdır. 

İkinci olarak açık kaynak kodludur. Son olarak ise, tüm ekip üyelerimizin kullanmayı bildiği 

bir oyun geliştirme yazılımıdır. Adı geçen motorun seçilmesiyle ürünümüz %100 yerli üretim 

olarak üretilmiştir. 
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- Projemizin Yazılım Mimarisi - 

 

 Oyun için NgdroidApp içerisinde GameCanvas isminde bir sınıf oluşturulmuştur. 

Oyun tasarımı aşamasında hazırlanan görseller assets klasörü altına koyulduktan sonra, 

yüklenerek oyun içerisinde kullanılmıştır. 

 

 
- Küçük Caretta karakterimiz – 

 

Rapor yazım tarihimiz itibariyle oyunumuzun tüm ana mekanikleri işler ve oynanabilir 

durumdadır. Grafik ve yazılım çalışmaları devam etmektedir. Görsel arayüz (GUI) çalışmaları 

da devam etmekte olup, butonlar ve diğer kontroller oyun tamamlandıktan sonra tematik 

olarak hazırlanacaktır. Tüm çalışmaların Teknofest finalinden 1 ay kadar önce tamamlanması 

ve son 1 ay boyunca test çalışmaları yapılması hedeflenmektedir. 
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- Oyun Kodlarımız - 

 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

Oyun piyasasının en eski ve en yaygın tülerinden bir tanesi yana doğru ilerleme (side 

scroller) oyunlarıdır. Özellikle mobil uygulama marketlerinde onbinlerce ilerleme oyunu 

bulunmaktadır. Yana doğru ilerleme oyunlarının, platform oyunları gibi alt dalları da göz 

önüne alındığında, tarihten bugüne dijital oyun endüstrisi içerisinde çok büyük bir yer tuttuğu 

görülmektedir. İlk nesil Dr.Mario, Prehistorik gibi oyunlardan günümüzdeki Jetpack Joyride 

gibi oyunlara kadar birçok meşhur oyun yana doğru ilerleme formatında dizayn edilmiştir. 

 

Projemiz kendisine özel bazı eğitsel hedeflere ve bu hedeflerden yol çıkarak 

belirlenmiş inovatif tasarım özelliklerine sahiptir. 

 

Küçük kaplumbağa görsel ve animasyonları için fotorealistik görüntüler kullanılmıştır. 

Karakterimiz gerçek bir küçük kaplumbağanın suda ilerleyişini son derece gerçekçi olarak 

simüle etmektedir. Ayrıca sualtı görüntüleri olarak da gerçek açık deniz su altı görüntüleri 

kullanılmıştır. Fotoğraf işleme programında ekibimiz tarafından işlenen su altı görüntüsü 

döşenebilir(tileable) formata dönüştürülmüştür. Böylece ilerleme oyunlarında ihtiyaç duyulan 

şekilde kullanılabilir hale getirilmiştir. 

 

Bunların yanında kaplumbağanın su altında karşılaşacağı nesnelerin ve diğer canlıların 

görselleri ve animasyonları üzerinde de çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bu öğelerin su altında 

görünür olmasının sağlanması grafiksel olarak çeşitli zorluklar yaratmıştır. Rapor yazım 
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tarihimiz itibariyle bu çalışmalar devam etmektedir. Teknofest finaline kadar tamamlanması 

hedeflenmektedir. 

 

Tüm bu çalışmalar neticesinde ortaya benzersiz bir ürün konulmuştur. İlerleme 

oyunları dijital oyunların en eski ve en yaygın türlerinden bir tanesidir. Dolayısıyla bu kadar 

çok kullanılan bir oyun formatında inovasyon gerçekleştirmek kolay değildir. Ortaokul 

öğrencilerinden oluşan ekibimiz, oyunumuzun özel eğitsel hedeflerinden ve tasarım 

ilkelerinden yola çıkarak bu eski oyun türünde önemli bir inovasyona imza atmıştır.  

 

6. Uygulanabilirlik 

 

Oyunumuz ilkokul 3.sınıf Hayat Bilgisi dersinin 6.ünitesi olan Doğada Hayat dersinde 

belgesel-uygulama olarak gösterilerek öğrencilerin çevre bilincinin kalıcı ve eğlenceli şekilde 

gelişmesi sağlanacaktır. 

 

Bunun yanında oyunumuz telefon, bilgisayar, tablet gibi her tür cihazda 

kullanılabileceği için bilgiye daha hızlı ve daha eğlenceli şekilde ulaşılmasını sağlayacaktır. 

 

Sadece okullarda değil günlük yaşamda herkesin deniz kaplumbağalarının çevresel 

sorunları ile ilgili farkındalığının artmasını sağlayacaktır. 

 

Proje, Java dilinde tasarlanıp kodlandığı için, telefon ve tablet gibi mobil cihazlar 

üzerinde de çalışabilecektir. Oyun tamamlandığında ücretsiz olarak Steam, Google PlayStore 

ve AppStore marketlerine yüklenerek öğrencilerin kullanımı için indirilmeye hazır hale 

getirilecektir. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

7.1. Tahmini Maliyet 

 

Ürün takım üyelerinin ortak çalışmasıyla geliştirilmiştir. Bu nedenle üçüncü taraflara 

herhangi bir bedel ödenmemiştir. projemizin tüm haklarının tamamen kendimize ait olmasını 

sağladık. Geliştirici hakları açısından, hiç kimseye hiçbir bağımlılığımız bulunmamaktadır. 

Yazılımlarda açık kaynak kod (okunabilir halde kamuyla paylaşılması) kullanımı 

tercihimiz sadece ilk maliyetleri değil, takip eden maliyetleri de düşürmektedir. Tüm dünyada 

herkes tarafından kullanılan ve geliştirilen özgür yazılım sistemlerini kullanarak ve bunların 

üzerine kendi kodlarımızı yazarak, gelecekteki maliyetlerin birçoğundan da tasarruf 

etmekteyiz.  

Proje için şu ana kadar doğrudan bir maliyet yapılmamıştır. Yaptığımız maliyetler 

kendi aldığımız bilgisayar programlama eğitimlerine ödenen ücretlerdir. Bunlar da doğrudan 

projeye değil, kendi kişisel gelişimimize yapılan bir yatırımlardır. Sadece bu projeyi değil, 

daha birçok proje geliştirmemizi sağlamaktadır. 
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7.2. Proje Zaman Planlaması 

 

Proje için ilk olarak fikir bulduk. Sonrasında böyle bir oyun daha önceden yapılmış mı 

diye internette araştırma yaptık. Proje kapsamında iki grup olarak çalışmalarımıza başladık. 

Bir grup test modelleriyle kodlamaya diğer grup ise ön yüz tasarımlarına başladı. 

 

Proje Ön Değerlendirme Raporunu hazırladık. Geçtiğimizi öğrenince daha ayrıntılı 

yapmaya ve bir demo sürümü çıkarmaya karar verdik. Demo sürümünü çıkardıktan sonra 

Proje Detay Raporunu hazırladık. 

 

Faaliyet Adı Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz 

Proje Konusunun Belirlenmesi  X          

Literatür Araştırmalarının Yapılması X         

Oyun Tasarımının Yapılması   X 

 

     

Görsellerin Seçilmesi   X 

 

     

Proje Ön Raporu Hazırlanması   X 

 

     

Oyunun Kodlarının Yazılması   X X X X   

Demonun Test Edilmesi     X X X   

Proje Detay Raporunun Hazırlanması       X  

 Ürün Ve Sunum      X 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 

Projemizin konusunu Hayat Bilgisi dersi 3. sınıf 6. ünite doğada hayat adlı konu 

üzerine kurguladık. Bu nedenle projemizin öncelikli hedef kitlesi ilkokul 3. Sınıf 

öğrencileridir. Amacımız ilkokul derecesindeki öğrencilerin doğada hayat adlı konuyu 

eğlenerek ve görerek interaktif bir şekilde öğrenmesidir. 

 

Oyunumuzu ayrıca okul öncesi gruplar da (4-5-6 yaşları) eğlenerek oynayacaktır. Bu 

nedenle oyunumuz aslında tüm yaş grupları için eğitici ve öğretici bir oyun olarak 

tasarlanmıştır. Eğitici yönü çok güçlüdür. 

 

9. Riskler 

 

Projeyi olumsuz yönde etkileyebilecek unsurlar ve riskler aşağıda olasılık ve etki 

matrisinde verilmiştir. 
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-Olasılık ve Etki Matrisi- 

 

 

 

 
-Olasılık ve Etki Matrisi Risklere yönelik Çözüm Önerileri- (B Planı) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

10.  Kaynakça  

 

[1] GÜLLÜOĞLU, S., BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİMİN MESLEKİ GELİŞİMDEKİ ÖNEMİ, 

İstanbul Arel Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, 

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1114496 

 

[2] KORKMAZ, H., KAPTAN, F., FEN EGITIMINDE PROJE TABANLI ÖGRENME 

YAKLAŞIMI, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20: 193-200 [2001], 

http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/933-published.pdf 

 

[3] ÜNAL, B.B., WEB TABANLI UZAKTAN EĞITIMIN FEN BILIMLERI KONULARINDA 

ÖĞRENCI BAŞARISINA ETKISI, Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Yıl/Year:5 

Sayı/Issue:9 Ekim 2017, https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/407377 

 

[4] UYAN, U. T.C. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yüksek Lisans Tezi, 

2013, DENİZ KAPLUMBAĞALARI, TÜRKİYE’DEKİ DENİZ KAPLUMBAĞALARININ (Caretta 

caretta ve Chelonia mydas) YAYILIŞ ALANLARI VE SON DURUM 

 

[5] Dijital Oyunların Olumlu ve Olumsuz Etkileri, https://www.guvenliweb.org.tr/dosya/wXK68.pdf 

 

[6] Arslan M., Öğretim Teknikleri, https://sites.google.com/view/mehtaparslan/öğretim/öğretim-

teknikleri 

 

 

 

 

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1114496
http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/933-published.pdf
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/407377
https://www.guvenliweb.org.tr/dosya/wXK68.pdf

