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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

İnsan yaşamındaki önemi, bilim ve teknolojinin gelişmesindeki rolünden dolayı, 

matematik bilmek tüm toplumlarda daima değer görmüş bir olgudur. Bu yüzden matematik 

öğretimine ana okulundan başlayarak, ilkokul ve daha sonraki dönemlerde geniş yer 

verilmektedir [1]. Ancak özellikle soyut düşünme becerisinin yeni yeni gelişmekte olduğu 

ilkokul çağlarında birçok öğrenci aritmetik işlemlerde farklı güçlükler yaşamaktadır. Bu 

bulgular ışığında ve ilkokul, ortaokul matematik müfredatı incelendiğinde ilköğretimlerde 

matematik öğretiminin temelinin aritmetik işlemler olduğu görülmektedir [2, 3].   

Öte yandan öğretim süreçlerinde yardımcı materyal veya araç olarak kullanılan 

canlandırma, benzetim ve bilgisayar oyunlarının akademik başarıyı olumlu etkilediği bir çok 

bilimsel çalışmada ortaya konmuştur. Bu noktadan hareketle projemizde temel aritmetik 

işlemleri kavramayı kolaylaştıracak bir bilgisayar oyunu geliştirmeyi amaçlıyoruz. 

Kolaydan zora doğru ilerleyen etkinliklerle özellikle ilkokul öğrencilerinin zorluk yaşadığı 

aritmetik işlemleri farklı algoritmalarla eğlenceli hale getirerek kendi kendine öğrenme 

süreçlerini destekleyecek oyun temelli bir yazılım geliştiriyoruz.  

Proje raporumuzun; Problem-Sorun kısmında matematik öğreniminde karşılaşılan 

zorluklar, nedenleri ve çözüm önerileri hakkında literatür taraması sonuçlarına yer 

verilmiştir. Takım üyelerimizin de içinde bulunduğu aynı sınıf seviylerinde bulunan 

öğrencilerin teknoloji kullanım alışkanlıkları, deneyimledikleri matematikle ilişkili 

bilgisayar oyunları araştırılmış, bu oyunlardaki ilerleme seviyeleri, oyunların eğlenceli ve 

sıkıcı yönleri incelenerek alandaki eksikliklerin tespit edilmesine çalışılmıştır. 

Raporun Çözüm kısmında ilgili sınıf seviyeleri dikkate alınarak müfredat programları 

incelenmiş ve bu yaş grubundaki öğrencilerin edinmesi gereken kazanımlar dikkate alınarak 

uygulamanın amacı vurgulanmaktadır. 

Raporun Yöntem bölümünde geliştirilmekte olan aritmetik oyunun bazı sınıf 

seviyelerinde kullanılan algoritmalara örnekler verilmekte olup uygulamanın kullanıcı 

arayüzlerinin bazı görselleri bulunmaktadır. 

İlerleyen bölümlerde ise sırasıyla projemizin yenilikçi yönlerine, uygulanabilirliğine, 

tahmini maliyet ve iş planına yer verilmiş, son olarak da kısıtlar ve risklere değinilmiştir. 

 

2. Problem/Sorun 

İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin matematik öğrenimine yönelik tutumlarını 

araştıran birçok akademik çalışma yapılmıştır. İncelenen akademik çalışmalarda ortaokul ve 

lise öğrencilerinin matematik dersi başarısızlıklarını ilkokulda aldıkları eksik matematik 

eğitimine, öğrenilen konuların yeterince pekiştirilememiş olmasına, farklı çözüm 

yöntemlerini öğrenmemiş olmalarına bağlamaktadır [4]. Matematik öğretmenleri ise 

öğrencilerin hazır bulunuşluk seviyelerinin düşük olmasına, ilkokulda alınan temel 

matematik eğitiminin eksik kalmış olmasına, öğrencilerin dört işlem becerilerinin yeterince 

gelişmiş olmamasına bağlamaktadır [4].  

Matematik dersi öğretmenlerinin katılımıyla yapılan bir araştırmada, öğretmenlerin 

farklı soru türlerine, alternatif çözüm yollarına ne derece yer verdikleri incelenmiş, 

öğretmenlerin; öğrencilerin zihninde kavramsal anlamayı gerçekleştirmek yerine işlemsel 

anlamanın yerleşmesi yönünde ders işledikleri sonucuna ulaşılmıştır [5].  
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Başka bir araştırmada ise; Matematik öğretiminde yeni teknolojilerin ve matematik 

yazılımlarının işe koşulmasının bir zorunluluk olduğu, bu sebepten ötürü gerek ilk okullarda 

gerek ortaokul ve liselerde matematik yazılımlarının yaygın hale getirilmesi için çaba sarf 

edilmesi gerektiği [6], dile getirilmektedir.  

Günümüzde bilgisayar, internet ve mobil teknolojilerin yaygınlığı, özellikle çocuk ve 

gençlerin teknoloji kullanımları göz önünde bulundurulduğunda mobil ve bilgisayar 

oyunlarının bu yaş gruplarında sıklıkla tercih edildiği su götürmez bir gerçektir. Bu 

bağlamda ilkokul düzeyinde temel aritmetik işlemlerin kavranması, kavramsal anlamanın 

gerçekleşmesi, matematik problemlerinin çözümünde alternatif yöntemlerin 

kullanılabilmesi ve özellikle öğrencilerin matematik dersine karşı olan tutumlarının olumlu 

yönde geliştirilebilmesi için yaş ve sınıf düzeylerine uygun olarak yapılandırılmış, ilgi 

duydukları teknolojilerle kullanabilecekleri bir bilgisayar oyunu uygulamasının, alandaki 

ihtiyaca doğru bir çözüm olabileceği düşünülmektedir. 

Yaptığımız araştırmalarda temel aritmetik işlem becerilerini geliştirebilecek gerek 

mobil cihazlarda gerekse bilgisayarda çalışan birçok matematik temelli oyun olduğu tespit 

edilmiştir. Ancak bu uygulamalar, müfredatta tanımlanmış kazanımlara yönelik olarak değil, 

zorluk seviyeleri daha çok işlem karmaşıklığıyla sağlanmış (örneğin; işleme giren sayıların 

basamakları arttırılarak oluşturulmuş) rastgele belirlenmiş işlemlerin çözülmesi şeklinde 

olduğu gözlenmiştir. Öte yandan oyuncunun bilgi-işlemsel yeteneklerini geliştirmek 

amacıyla öğrenmeyi kolaylaştıracak ipuçları, metodolojiler, çözümlü uygulamalar 

içermedikleri anlaşılmıştır. Dolayısıyla bu uygulamaların öğrenci veya kullanıcıya farklı bir 

yöntem, algoritma öğretmekten uzak oldukları, daha çok kullanıcının var olan bilgisiyle 

ilerlemesi esasına dayandırılmış oldukları da tespit edilmiştir. Kullanıcı bilmediği veya eksik 

bilgi sahibi olduğu bir seviyeye ulaştığında ilerleyememekte, başarma duygusunun verdiği 

motivasyonunu kaybettiğinde ise uygulamayı terk etmektedir.  

 

3. Çözüm 

İlkokul ve ortaokul matematik müfredat programı incelendiğinde, özellikle ilkokul 

seviyesinde zihinden işlem yapabilme becerisinin geliştirilmesini hedefleyen bir çok 

kazanıma yer verilmiş olduğu görülmektedir.  

Örneğin; 

3.sınıf matematik programında; 

- En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 

- İki sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 

- Zihinden toplama işlemi yapar. 

- Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem 

sonucuyla karşılaştırır. 

- Çarpım tablosunu oluşturur. 

- 10 ve 100 ile kısa yoldan çarpma işlemi yapar. 

- Birler basamağı sıfır olan iki basamaklı bir doğal sayıyı 10’a kısa yoldan böler. 

- Bölme işleminde bölünen, bölen, bölüm ve kalan arasındaki ilişkiyi fark eder. 

4.sınıf matematik programında;  

- Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 
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- İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 

- En çok dört basamaklı doğal sayıları 100’ün katlarıyla zihinden toplar. 

- Üç basamaklı doğal sayılardan 10’un katı olan iki basamaklı doğal sayıları ve 100’ün 

katı olan üç basamaklı doğal sayıları zihinden çıkarır. 

- Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem 

sonucuyla karşılaştırır. 

- En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000 ile zihinden çarpar. 

- En çok iki basamaklı bir doğal sayı ile bir basamaklı bir doğal sayının çarpımını tahmin 

eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 

- Bölünen ve bölüm arasındaki basamak sayısı ilişkisi fark ettirilir. 

- Bölme işleminde bölümün basamak sayısını işlem yapmadan belirleyerek işlemin 

doğruluğunun kontrol edilmesi sağlanır. 

- Son üç basamağı sıfır olan en çok beş basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000’e 

zihinden böler. 

- Bir bölme işleminin sonucunu tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 

- Çarpma ve bölme arasındaki ilişkiyi fark eder. 

Müfredat programında yer verilen ve yukarıda bazıları sıralanmış olan 3. ve 4. sınıf 

Matematik dersi kazanımlarına dikkat edildiğinde öğrencilerin zihinden işlem yapabilme 

yetenekleri her sınıf seviyesinde farklı aritmetik işlemler yapılırken başka başka algoritmalar 

uygulanarak desteklenmekte ve geliştirilmeye çalışılmaktadır.Bu tür kazanımlar müfredat 

programında her sınıf seviyesinde bulunmakta olup zihinden işlem yapabilme yeteneği 

öğrenciye gelecek yıllarda karmaşık aritmetik problemlerde pratik hesaplama becerisi ve 

hızlı problem çözme yeteneği kazandırmaktadır. 

 

 
Görsel 1: Kolay Aritmetik Oyunu Giriş Ekranı 
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Aritmetik işlemlerinin kavranması ve tam olarak anlaşılabilmesi için zihinden işlem 

yapabilme, işlem sonucunu tahmin edebilme becerilerinin ve farklı algoritmalar yardımıyla 

pratik çözüm yöntemlerinin öğrenilmiş olmasının öğrencilerin matematik derslerine karşı 

besledikleri önyargıyı ve olumsuz tutumları ortadan kaldıracağı, başarma duygusuyla 

birlikte öz güven sağlayacağı açıktır. Bu bağlamda ilkokul ve ortaokul seviyesinde temel 

aritmetik işlemler için farklı zihinden hesaplama süreçleri de içeren yapılandırılmış 

alıştırmalar ve bu etkinliklerin aşamalı olarak tasarlanmış oyun senaryomuz içerisinde 

uygulanabilmesinin kullanıcıya/öğrenciye sıkılmadan ve eğlenerek öğrenebilme imkanı 

sağlayacağını düşünüyoruz. 

 

Sorun Çözüm Eğitimdeki Katkısı 

Temel aritmetik işlemlerin 

kavranması 

Oyun temelli etkileşimli 

etkinlikler 

Matematik öğretiminde oyun 

temelli bir yaklaşım ortaya 

konmaktadır. 

Farklı çözüm yöntemleri 

geliştirilmesi, farklı bakış 

açısı kazanma 

Alışılagelmiş yöntemlerden 

farklı algoritmaların uygulamalı 

olarak kullanılması 

Problem çözme becerilerinin 

geliştirilmesi sağlanmaktadır. 

Teknolojinin eğitime 

entegre edilmesi 

Öğrencilerin ilgi alanlarına 

yönelik eğitsel bilgisayar 

oyunları 

Teknolojik imkanların istendik 

yönde ve yapılandırılmış eğitim 

modelleriyle daha verimli 

biçimde kullanılması 

sağlanmaktadır. 

 

4. Yöntem 

Projemizde yapılandırılmış öğrenme yaklaşımı benimsenmektedir. Şöyle ki; kullanıcı 

ya da öğrenci önce kullanılması istenen yöntem/algoritma hakkında bilgilendirilecek, 

örnekler yardımıyla algoritmanın uygulanma şekli öğretilecektir. Daha sonra öğrenilen 

yöntemi pratikleştirecek ve pekiştirecek kolaydan zora doğru yapılandırılmış ve seçilmiş 

uygulamalarla bilgi kalıcı hale getirilmeye çalışılacaktır. Tüm bu süreç bir oyun senaryosu 

dahilinde zorluk seviyeleri doğrusal olarak artan aşamalar halinde gerçekleştirilmektedir.  

Temel aritmetik işlemler olan toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerinde 

alışılagelmiş yöntemlerden farklı ve zihinden hesaplama yeteneklerini geliştiren 

algoritmalar kullanacağız. Örneğin toplama işlemi etkinliklerinde onluğa veya yüzlüğe 

tamamlayarak zihinden toplama, gruplandırarak zihinden toplama, sonucu tahmin etme gibi 

yöntemlere yer verilmektedir. Çarpma işleminde katlama yöntemiyle, kafes yöntemiyle 

çarpma gibi algoritmalar öğretilecek daha sonra da oyun senaryosu dahilinde tanımlanmış 

örneklerle yöntemlerin pekiştirilmesi sağlanacaktır. 
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Görsel 2: Aritmetik İşlem Etkinlik Seçim Ekranı 

 

 
Görsel 3: Uygulama Ekranı 
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Uygulama Örneği 1(1.Sınıf Zihinden Toplama Etkinlikleri 1. seviye):  

Öğrenciden 16 dan küçük bir sayı tutması ve bunu oyunun ilk adımında açılan bir 

pencereye kaydetmesi istenecektir. (öğrencinin 6 sayısını belirlediğini varsayalım) 

Sonraki aşamada öğrencinin önüne 3 farklı seçeneğin gelmesi ve her seçenekte gelen 3 

kutucuğun içinde verilen sayıların yalnızca bir tanesinde toplamın öğrencinin tuttuğu sayı 

olması sağlanır ve kullanıcıya hangi seçenekteki sayıların toplamının tuttuğu sayı olacağı 

sorulur. Problemin algoritması “Onluk sayı sistemindeki her sayının 2’nin kuvvetlerinin 

toplamı biçiminde yazılabileceği” teoremi vardır. Seçeneklerde verilecek kutucuklarda 

toplamı oluşturan seçim 2nin kuvvetlerinden oluşturulan seçenek olacaktır. Diğer seçenekler 

ise rastgele seçilmiş ve öğrencinin belirlediği sayının 1,2 fazlası veya 1,2 eksiği şeklinde 

belirlenecektir. Dolayısıyla kullanıcı aslında tuttuğu sayıyı bulabilmek için 2’nin 

kuvvetlerinin uygun olanlarından toplamı oluşturmaya çalışacaktır. Doğru cevap seçeneği; 

0+2+4 toplamı veya bu toplamın kombinasyonları olmaktadır. Bu noktada öğrenciye 

toplamı oluşturan farklı kombinasyonlar da cevap olarak sunulabilecek ve toplama işleminin 

değişme özelliği dolaylı olarak vurgulanabilecektir. 

Uygulamanın bir sonraki seviyesinde öğrenciden 32 den küçük bir sayı belirlemesi 

istenecek, seçeneklerde verilen kartların sayısı ise 4’e çıkartılacaktır. Bu şekilde etkinliğin 

zorluk seviyeleri de ilerledikçe artırılmaktadır.  

 

Uygulama Örneği 2(3.Sınıf Çarpma Algoritmaları 1.seviye): 

Bu uygulama ile öğrenci/kullanıcının çarpım tablosunu pekiştirmesi hedeflenmektedir. 

Öğrenciden her aşamada artan basamak sayısı ile verilen çarpanların çarpımlarını sadece 

çarpım tablosunu kullanarak zihinden yapmaları ve belirlenen süre içerisinde tablodaki 

boşlukları doldurmaları istenecektir.  

Uygulama ilk seviyede 2 basamaklı iki sayının çarpımını yapmakla başlayacaktır. 

Aşağıda modellenen çarpma tablosunda da açıklandığı gibi bulunan her bir çarpım 2 

basamak oluşturacak şekilde her bir kutucuğun içine sol üstten başlanarak yazılacak ve 

çarpımlar tamamlandığında sol alt çaprazda beliren kutucuklara toplamların yazılması 

sağlanacaktır. Bu yöntem Napier’in çarpma yöntemi olarak adlandırılsa da çok daha eski 

zamanlardan beri kullanıldığı ve kafes algoritması olarak bilindiği söylenebilir. 
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Görsel 4: Görsel 3: Kafes Yöntemiyle Çarpma İlk ve Son ekranlar 

Bu etkinlikle birlikte öğrenciye hem çarpım tablosunu pekiştirme hem de çok çok 

basamaklı sayıların çarpımında farklı bir yaklaşım kazandırılmış olacaktır. Oyunun ilerleyen 

seviyelerinde çarpanların basamakları artırılarak ve uygulamayı tamamlama süresi 

kısaltılarak seviyelerin zorluk düzeyi ayarlanmıştır. 

Yukarıda Kolay Aritmetik oyunumuzda kullanılan bazı algoritma ve yöntemler kısaca 

açıklanmıştır. Oyunumuz 1.sınıftan 6.sınıf düzeyine kadar her sınıf düzeyinde 4 temel 

aritmetik işlem (toplama, çıkarma, çarpma ve bölme) için her biri 5 seviye ve her seviyede 

10 ar adet yapılandırılmış problemin yer aldığı bir senaryo bulunmaktadır. Her sınıf seviyesi 

için ayrı ayrı tanımlanan aritmetik işlem bölümünün en iyileri bölüm sonunda yer alan 

şampiyonlar tablosunda takma adlarıyla sıralanabilecektir. Bölüm puanları hesaplanırken 

öğrencinin/kullanıcının bölümü tamamlama süresi saniye türünden hesaplanarak puana 

dönüştürülmektedir. 

 
Görsel 5: Bölüm Sonu Dereceye Girenler Ekranı 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projemizin yenilikçi ve özgün tarafı tasarlayacağımız etkinlikleri yapılandırılmış 

öğrenme modeli benimsenerek seçiyor olmamızdır. Yani etkinlikleri yaparken önce amaca 

yönelik olarak bir öğretme süreci gerçekleştirilecek ardından öğrenci bu bilgiyi kullanarak 

bir oyun sahnesi içinde bulunan veya sahnede gizlenmiş olan tüm örnekleri bulup 

tamamlayacaktır. Bu süreç; kullanıcıya etkinliği tamamlama zamanına bağlı olarak bir puan 

kazandıracak ve oyuncu bir sonraki seviyeye geçiş sağlayacaktır.  

Yaptığımız araştırmalarda tüm aşamalarıyla kazanım odaklı olarak tasarlanan ve 

yapılandırmacı yaklaşımla oyunlaştırma stratejilerinin bir arada kullanıldığı benzer bir 

Matematik oyununa rastlanmamış olup bu alanda ilk olabileceğimizi düşünüyor, bundan 

dolayı da Kolay Aritmetik oyunumuzun ilgi uyandıracağına ve faydalı olacağına inanıyoruz. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Uygulamamız matematik derslerinde tamamlayıcı etkinlik olarak kullanılabileceği gibi 

öğrencilerin, kullanıcıların kendi kendine öğrenmelerini destekleyecek nitelikte bir serbest 

zaman etkinliği olarak da kullanılabilir. Oyunun bölümleri, seviyeleri, sahneleri ve tüm 

etkinliklerini Scratch temelli mBlock adlı blok tabanlı kodlama yazılımıyla 

gerçekleştirilmektedir. Oyunumuzun ilgi görmesi halinde ilerleyen aşamalarda, mobil 

ortamlarda kullanılabilmesi için yazılım geliştirme desteği alınarak mobil versiyonunun da 

oluşturulması planlanmaktadır.  

 

7. Proje Zaman Planlaması ve Tahmini Maliyet 

Proje Çalışma Takvimi 

Görevler Sorumlular 

O
ca

k
 2

2
 

Ş
u
b
at

 2
2

 

M
ar

t 
2
2
 

N
is

an
 2

2
 

M
ay

ıs
 2

2
 

H
az

ir
an

 2
2
 

T
em

m
u
z 

2
2
 

-Problem tespiti için 

araştırma, 

-Proje konusunun 

belirlenmesi, 

-Alan araştırması, veri 

toplanması, benzer örnekler 

-Görev dağılımının yapılması  

H. Zeynep Bodur 

Zülal S. Bodur 

Elif C. Mert 

Tarık K. Mert        

-İhtiyaç analizi ve isterlerin 

belirlenmesi 

-Yarışma başvurusu 

H. Zeynep Bodur 

Elif C. Mert 

 

       

-ÖDR’nin yazılması 

-Proje tanıtım videosunun 

hazırlanması 

-Yazılım geliştirme 

platformunun belirlenmesi 

H. Zeynep Bodur 

Zülal S. Bodur 

Elif C. Mert 

Tarık K. Mert 
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-Uygulama arayüzünün 

tasarlanması 

-Grafiklerin ve ikonların 

hazırlanması 

-Uygulama ekranlarının 

tasarımı  

Elif C. Mert 

Tarık K. Mert 

H. Zeynep Bodur 

 

       

-DTR’nin yazılması 

-Bölüm, senaryo ve 

seviyelerin belirlenmesi 

-Yazılım test süreçleri 

H. Zeynep Bodur 

Elif C. Mert 

Tarık K. Mert 

       

-Test Sonuçlarının Analizi ve 

İyileştirmelerin Yapılması 

H. Zeynep Bodur 

Elif C. Mert 

Zülal S. Bodur 

       

 

Projemiz yazılım temelli bir oyun uygulaması olduğundan ek bir donanım maliyeti 

gerektirmemektedir. Geliştirme ortamı olarak kullandığımız mBlock uygulaması açık 

kaynak ve modüler bir yazılım olduğundan her hangi bir lisanslama maliyeti 

oluşturmamıştır. Öte yandan mBlok uygulaması tablet, telefon gibi mobil cihazlarda da 

çalıştığından geliştirme aşamasında kolaylık ve esneklik sağlamaktadır. Takım olarak 

modüler bir yapıda geliştirilen her bir uygulama aşama aşama senaryoya dahil edilerek oyun 

içeriğinin daha zengin hale gelmesi sağalanabilmektedir. 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

Projemizin hedef kitlesi ilkokul 1,2,3,4.sınıflar ile ortaokul 5 ve 6.sınıflarda bulunan 

tüm öğrenciler olup geliştirdiğimiz oyunun grafikleri bu yaş gruplarına hitap edecek şekilde 

tasarlanmaktadır. Yukarıda belirtilen tüm sınıf seviyelerindeki öğrencilere yönelik olarak 

ayrı ayrı tasarlanmış etkinliklerimiz olduğundan her kullanıcı kendine uygun yarışmalara 

kolaylıkla erişebilecektir. 

 
Görsel 6: Oyun Sınıf Seviyesi Seçim Ekranı 
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9. Riskler 

Görme engelli veya ekran kullanma kısıtı olan öğrencilerin uygulamamızı kullanması 

sorun teşkil edebilir. Bu durumu da göz önünde bulundurarak seçim butonlarını, bilgi ve 

açıklama bölümlerini yazılımın desteklediği en yüksek çözünürlükte ve mümkün olan en 

büyük boyutlarda tasarlamaya özen gösterdik.  

Geliştirme aşamasında karşılaştığımız; oyunda kullanılan algoritmaların gittikçe 

karmaşık hale gelmesiyle mBlok geliştirme ortamının blok tabanlı kodlama arayüzünden 

kaynaklı sınırlılıklarla karşılaşmaktayız. Ancak bu sınırlılıkları modüler kod blokları 

tanımlayarak aşmayı denemekteyiz. Oyunun talep görmesi halinde farklı geliştirme 

platformalarında geliştirme süreçlerine devam etmeyi planlamaktayız. 
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