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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Teknolojinin gelişmesi insan hayatında olumlu veya olumsuz etkiler yapabilmekte; top-

lumların yıllardır süregelen alışkanlıklarını değiştirebilmektedir. Yakın zamana kadar 

akranlarıyla parklarda, sokaklarda, evlerde oyun ortamlarını paylaşan çocuklar artık 

tablet, telefon, televizyon gibi elektronik cihazlarla çok fazla zaman geçirir hale gelmiş-

tir. Bu durum birçok alanda kritik dönemlerini yaşayan çocukların gelişimlerini olum-

suz yönde etkilemektedir. Bunlardan biri de dil ve düşünme gelişimidir. Son yıllarda 

yapılan araştırmalar çocukların dil gelişim, düşünme ve problem çözme becerilerinde 

yaşanan sorunların arttığını göstermektedir (Gündüz, 2021).  

 

Proje kapsamında çocukların dil gelişimlerini destekleyen, düşünme ve problem çözme 

becerilerini geliştiren, çocuklara yeni kelime öğreten ve kelimelerin doğru telaffuz edil-

mesini sağlayan web tabanlı bilmece uygulaması geliştirilmiştir. Hedef kitlesi okul ön-

cesi ve ilköğretim öğrencileri olan bu uygulamada çocukların seviyesine uygun olarak 

seçilen bilmeceler ve bilmecelere ait seçenekler gelmektedir. Çoklu Ortam Tasarım İl-

kelerine (Veyis, 2015) göre geliştirilen uygulamada bilmeceler seslendirilmekte, bilme-

cenin seçenekleri ise hem görsel hem de sesli olarak ifade edilmektedir. Bilmeceler sa-

yesinde çocuk yeni kelimeler öğrenmekte, bilmecenin cevabını bulmak için analitik, 

eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini kullanmaktadır. Bilmecelere ait seçeneklerin 

hem yazıyla hem görselle hem de sesle ifade edilmesi ise çocukların bu üç kavram ara-

sında bağlantı kurmasını sağlamakta yani çocukların yeni kelime öğrenmelerine katkı 

sunulmaktadır. 

 

Proje kapsamında geliştirilen uygulama Adobe Photoshop programı ile tasarlanmış; 

HTML, CSS ve JavaScript kullanılarak kodlanmıştır. Uygulamanın farklı ekran çözü-

nürlüklerine sahip cihazlarda sorunsuz çalışabilmesi için(responsive) Bootstrap fra-

mework’ü (Er, 2020) kullanılmıştır. Web adresi üzerinden öğretmen, öğrenci ve velile-

rin erişimine açılacak olan uygulama site üzerinden indirilebilecektir. Bu sayede inter-

net erişim olmayan kesimlerin dezavantajlı duruma düşmesinin önüne geçilecektir.  
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Şekil 1: Uygulama Geliştirme Ortamı 

2. Problem/Sorun 

Son yıllarda yapılan araştırmalar okul öncesi ve ilkokul dönemindeki çocuklarda dü-

şünme, problem çözme ve dil gelişim sorunlarının giderek arttığını göstermektedir 

(Gündüz, 2021). Buna bağlı olarak çocukların düşünme ve kendilerini ifade etme nok-

tasında sorun yaşadıkları belirtilmektedir. 

 

Proje kapsamında okul öncesi ve ilköğretim kademelerinde görev yapan çok sayıda öğ-

retmenin konuyla ilgili görüşlerine başvurulmuştur. Öğretmenler, son yıllarda dil geli-

şim sorunu yaşayan çocukların sayısında artış olduğunu gözlemlediklerini; pandemi ko-

şullarının da bu sorunu daha kritik bir hale getirdiğini belirtmişlerdir.  

 

3. Çözüm 

Çocuklarda dil gelişimi doğduktan sonra başlamakta ve ömür boyu devam etmektedir. 

Dil gelişimi üzerine çalışmalar yapan otoriteler dil gelişiminde ilk 10 yaşın özellikle de 

okul öncesi dönemin kritik dönem olduğu konusunda birleşmektedirler. Bu nedenle uz-

manlar okul öncesi ve ilköğretimin ilk yıllarında dil gelişimine önem verilmesi ve dil 

gelişimini destekleyici öğrenme ortamlarının hazırlanması gerektiğini savunmaktadırlar 

(Senemoğlu, 1989). 

 

Çocukların dil gelişimini etkileyen ve destekleyen çok fazla etken bulunmaktadır. Bil-

meceler de bunlardan biridir. Bilmecelerin dil gelişimi, düşünme ve problem çözme sü-

reçlerine etkisi aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

 

▪ Sözcüklerin doğru telaffuz edilmesine katkı sunar 

▪ Çocukların kelime haznelerini zenginleştirir 

▪ Nesne veya varlıkların benzer ve farklılıklarını sunar 

▪ İmgeler yoluyla zihinde somutlaştırmaya imkân tanır 
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▪ Anahtar sözcükler yoluyla ilişkilendirmeyi kolaylaştırır 

▪ Cevabı bulmada tümevarım yönteminin kullanılmasını sağlar 

▪ Yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirir 

 

Ayrıca bilmeceler çocukların oyun ortamlarını sınıfa taşımalarını, hoşça vakit geçirme-

lerini ve artık unutulmaya yüz tutan kültürel mirasın canlı tutulmasını ve nesilden nesile 

aktarılmasını da sağlar (Balta, 2013).  

 

Proje kapsamında çocukların dil gelişimlerini destekleyen, yeni kelime öğrenmelerini 

ve kelimeleri düzgün telaffuz etmelerini sağlayan, onların düşünme ve problem çözme 

becerilerine katkı sunan web tabanlı bilmece uygulaması geliştirilmiştir. Bu uygulama 

okul öncesi ve ilköğretim dönemi öğrencileri için iki farklı seviyede bilmece içermek-

tedir. Uygulama, öğrencinin seviyesine uygun olarak bilmeceleri ekrana getirmekte; bil-

mece ve bilmeceye ait seçenekler görsel ve sesli olarak ifade edilmektedir. Ardından 

dokunma yoluyla çocuğun cevap vermesi beklenmekte ve cevaba göre çocuğa geribil-

dirimde bulunulmaktadır. 

 

Web tabanlı olarak geliştirilen bu proje akıllı tahta, bilgisayar, telefon, tablet ve akıllı 

televizyon gibi cihazlarda çalışmaktadır. Bu sayede uygulama, sınıflarda eğitim-öğre-

tim materyali olarak kullanılabileceği gibi okul dışı zamanlarda ebeveynler tarafından 

tercih edilebilecektir. Telefon ve tablet gibi cihazlarla çok fazla zaman geçiren ve yaş-

larına uygun olup olmadığı bilinmeyen hatta kendileri için zararlı olan oyunları oynayan 

çocukların kendi gelişimlerini olumlu yönde destekleyen bir uygulama/oyun ile zaman 

geçirmeleri de sağlanmış olacaktır.  

 

Sorun Çözüm Eğitimdeki Katkısı 

Çocuklarda dil gelişim, 

düşünme ve problem 

çözme becerilerinde yaşa-

nan sorunların artması 

Bilmecelerden faydalanıl-

ması 

Dil gelişiminin; analitik, 

yaratıcı ve eleştirel düşün-

menin desteklenmesi, kül-

türel mirasın yaşatılması 

Bilmece kitapları, uygu-

lama ve web sitelerinde 

çoklu tasarım ilkelerine 

yeteri kadar dikkat edil-

memesi 

Bilmeceler ve bilmecelere 

ait seçeneklerin görsel ve 

sesler ile desteklenmesi 

Görüntü ve sesin eşleştiri-

lerek yeni kelimeler öğre-

nilmesi, öğrenmenin kalıcı 

hale getirilmesi 

Kelime telaffuzunda yaşa-

nan sıkıntılar 

Bilmecelerin ve seçenek-

lerin seslendirilmesi 

Kelimelerin doğru telaffuz 

edilmesine katkı sunulması 
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4. Yöntem  

Bilmece uygulaması web tabanlı bir proje olarak geliştirilmiştir. Bu sayede uygulama 

telefon, tablet, bilgisayar, akıllı tahta ve akıllı televizyon gibi hem öğrencilerin sürekli 

kullandıkları hem de öğretmenlerin eğitim-öğretim ortamında faydalandığı tüm cihaz-

larda çalışmaktadır. Uygulama geliştirilirken HTML, CSS, JavaScript gibi işaret ve be-

tik dilleri kullanılmıştır. Ayrıca uygulamanın farklı ekran çözünürlüklerine sahip cihaz-

larda sorunsuz çalışabilmesi için Bootstrap framework’ü tercih edilmiştir. Uygulamanın 

geliştirilmesi için kullanılan bu yapıların tamamı ücretsizdir ve lisans kısıtlaması içer-

memektedir.  

 

Uygulamanın görsel tasarımı için Adobe Photoshop programı kullanılmıştır. Uygulama 

ve bilmeceler için gerekli olan görsel materyaller freepik.com adlı siteden ücretsiz ola-

rak temin edilmiştir. 

 

Gerek uygulama içinde yer alan menüler ve diğer ifadeler gerekse bilmeceler ve bilme-

celerin seçenekleri proje ekibinde yer alan öğrenciler tarafından seslendirilmiştir. Sesler 

mp3 dosya formatında kaydedilmiştir. Uygulamanın farklı sayfalarında çalan sesler ise 

bensound.com adlı siteden temin edilmiştir. Bu site, kendi adının yazılması koşuluyla 

birçok ses dosyasını projelerde ücretsiz olarak kullanmaya izin vermektedir. 

 

Uygulama içi bölümler, metinler, bilmeceler, görseller ve seslerle ilgili her türlü bilgi 

JSON dosyası içinde tutulmuştur. JSON, platform bağımsız veri paylaşımı sağlayan ha-

fif ve hızlı bir dosya formatıdır (Albayrak, Koçer, & Uslu, 2013).  

 

 
Şekil 2: Uygulama Verilerinin Saklandığı JSON Dosyası 

 

Uygulama bir web sitesi ile internet üzerinden erişime açılacaktır. İnternet erişimi ol-

mayan öğretmen, öğrenci ve velilerin dezavantajlı duruma düşmemesi için uygulama, 
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web sitesi üzerinden indirilebilecektir. Bu sayede öğretmen ve öğrenciler uygulamayı 

bir kereye mahsus olmak üzere indirerek internet bağlantısı olmadan da kullanabilecek-

tir. Uygulama Chrome, Firefox, Edge, Opera gibi herhangi bir tarayıcı ile açılmakta 

olup; bunun dışına herhangi bir uygulama ve eklenti yüklenmesine ihtiyaç duymamak-

tadır. 

 

Bilmeceler seçilirken ve uygulama geliştirilirken çocukların pedagojik gelişimleri göz 

önünde bulundurulmuştur. Bilmeceler proje ekibinde yer alan Çocuk Gelişimi Bölümü 

öğrencileri tarafından belirlenmiş olup; aynı bölümün öğretmenleri ile gerekli istişareler 

sonucunda netleştirilmiştir. Ayrıca bu konuda üniversitelerde görev yapan akademis-

yenlerle iletişime geçilip hem bilmecelerin hem de uygulama ara yüzünün çocukların 

gelişim özelliklerine uygunluğu açısından onay alınacaktır. Bu konuda çalışmalar de-

vam etmektedir. 

 

Uygulama, Çoklu Ortam Tasarım İlkeleri’ne (Veyis, 2015) dikkat edilerek geliştirilmiş-

tir. Tasarım aşamasında dikkat edilen ilkeler şunlardır: 

 

▪ Tutarlılık İlkesi: Konu dışı materyaller uygulama dışında bırakılmıştır.  

▪ Dikkat Çekme İlkesi: Önem arz eden görsel ve metinler vurgulanmıştır. 

▪ Konumsal Yakınlık İlkesi: Birbiriyle ilişkili olan öğeler yakın konumlandırıl-

mıştır. Örneğin; bilmecelerdeki seçeneklere ait metin, görsel ve sesler birbirine 

yakın konumlara yerleştirilmiştir. 

▪ Zamansal Yakınlık İlkesi: Birbiriyle ilişkili öğeler aynı zaman diliminde sunul-

muştur. 

▪ Çoklu Ortam İlkesi: Resim ve yazılar birlikte kullanılarak öğrenme ortamının 

başarısı arttırılmıştır.  

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Piyasada çok sayıda bilmece kitabı bulunmaktadır. Bazı kitaplar ise bilmecelerin ya-

nında bulmacaları da içermektedir. Ancak bu kitaplar çoklu tasarım ilkelerine yeteri 

kadar uymamaktadır. Kitaplarda bilmeceler metin olarak verilmekte; bilmecenin altında 

ya da kitabın arka kısmında bilmecenin cevabı yer almaktadır. Bu kitaplar bilmecelere 

ait ses veya görsel içermemektedir (Şekil 1). Proje kapsamında geliştirilen uygulamada 

bilmeceler ve seçenekler seslendirilmekte; bilmeceye ait seçeneklerde görsel de yer al-

maktadır (Şekil 2). Bilmece ve seçeneklerin seslendirilmesi ile çocuk yeni kelime ve 

kavramlar öğrenmektedir. Pediatri Profesörü Dana Suskind yaptığı Otuz Milyon Kelime 

Deneyi ile çocuklukta daha fazla kelime duyan çocukların daha fazla kavram öğrendi-

ğini; bu durumun dil gelişiminden akademik hayata kadar birçok konuda etkili oldu-

ğunu kanıtlamıştır (Özenç, 2020). Ayrıca bilmeceye ait seçeneklerin verilmesi çocuğun 

görsel-metin-ses arasında bağlantı kurmasını sağlamakta yani yeni kelime öğrenme ger-

çekleşmekte, çocuğun bir kavrama veya tanıma ait benzer ya da farklı öğeleri gruplama 

yeteneğini geliştirmektedir.  
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Şekil 3: Piyasadaki Bilmece Kitaplarına Örnek (Yıldırım, 2003) 

 

 
Şekil 4: Proje Kapsamında Geliştirilen Web Tabanlı Uygulama 

 

Kitapların dışında bilmecelerle ilgili çok fazla mobil uygulama ve internet sitesi yer 

almaktadır. Mobil uygulama ve internet sitelerinde yer alan durum da kitaplardan farklı 

değildir. Bu yazılımlarda bilmece sadece metin olarak belirtilmekte; bilmece ve bilme-

ceye ait ses ve görsel bulunmamaktadır (Şekil 3). Bu da yine çoklu tasarım ilkelerine 

yeteri kadar uyulmadığını göstermektedir (Şekil 4).  
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Şekil 4: Play Store’da Bulunan Bir Bilmece Uygulaması (5000 Bilmece) 

 

 
Şekil 6: Bilmece İçeren Bir Web Sitesi (guvenlicocuk.org.tr/bilmece) 

 

Özetle; proje kapsamında geliştirilen uygulama, bilmecelerle ilgili piyasada bulunan 

kitaplar, uygulamalar ve web sitelerine kıyasla dil gelişimini daha fazla destekle-

mekte; görsel ve ses gibi farklı medya türlerinin kullanılmasıyla daha kalıcı öğrenme 

sağlamakta, bilmeceye ait seçeneklerin sunulmasıyla çocuğun bilmece ile seçenekler 

arasında ilişki kurması ya da farklı yönleri bulması sağlanmaktadır. Uygulama saye-

sinde çocuğun problem çözme, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi gelişim süreç-

leri mevcut çözümlere kıyasla daha fazla desteklenmektedir. 

 

6. Uygulanabilirlik 

Proje fikri, web tabanlı bir uygulama hazırlanarak hayata geçirilmiştir. Ülkemizde faa-

liyet gösteren ve KVKK’ya uygun olarak hizmet veren hosting(web sunucu) firmala-

rından alan adı(domain) ve hosting hizmeti alınarak 30 dakika gibi kısa bir süre içinde 

tüm öğretmen ve öğrencilerin erişimine açılacaktır.  

 

Uygulama, test işlemi için gerek ilçemizde gerekse ülkemizin değişik yerlerinde görev 

yapan öğretmenlerin kullanımına sunulmuştur. Öğretmenlerin geribildirimleri 

doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Uygulamanın kullanımının 

yaygınlaştırılması için web adresi, sosyal medya platformlarında okul öncesi ve 

ilköğretim ile alakalı sayfa ve gruplarda paylaşılacaktır. Ayrıca okulumuzun mail hesabı 
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ile diğer okullara mail gönderilerek olabildiğince fazla okulun uygulamadan haberdar 

olması sağlanacaktır.  

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Uygulama geliştirme sürecinde herhangi bir malzeme kullanılmamış veya hizmet satın 

alınmamıştır. Bu açıdan proje için sıfır maliyetli ifadesi kullanılabilir. Proje Google 

Drive, One Drive gibi dosya paylaşım sitelerine yüklenerek öğretmen ve öğrencilerle 

paylaşılabilir. Bu durumda proje için herhangi bir maliyet çıkmayacaktır. Ancak uygu-

lamanın daha kolay ulaşılabilir ve kullanılabilir olması için alan adı(domain) ve hos-

ting(web sunucu) hizmeti gerekmektedir.  

 

Ürün/Hizmet Adı Fiyat Adet Toplam 

.com uzantılı alan adı(1 Yıl) 135 TL 1 Adet 135 TL 

Linux Web Hosting (1 Yıl) 90 TL 1 Adet 90 TL 

Toplam Maliyet (1 Yıl) 225 TL 

 

Projenin zaman planlaması ise aşağıdaki gibidir.  

 

İş/İşlem Mart Nisan Mayıs Haziran 

Literatür Taraması x    

Bilmecelerin Tespiti, Görsellerin Hazırlan-

ması, Seslendirme İşlemleri 
 x   

Uygulamanın Geliştirilmesi  x x  

Uygulamanın Test Edilmesi ve Raporlama   x x 

Uygulamanın Web Adresi Üzerinden Her-

kesin Kullanımına Açılması 
   x 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

Projenin hedef kitlesi okul öncesi ve ilköğretim çağındaki çocuklardır. Çünkü ilk 10 yaş 

çocuklar için dil gelişimi açısından kritik dönemdir. Kritik dönem; bireylerin belirli be-

cerileri kazanma ve öğrenme konusunda avantajlı olduğu dönemlerdir. Birey kritik dö-

nemde ilgili davranışı kazanamadığı zaman hayatının geri kalan döneminde bunu telafi 

edemez (Kritik Dönem, 2011). Ayrıca hem yapılan araştırma sonuçları hem de bu eği-

tim seviyelerinde görev yapan öğretmenler bu yaşlardaki çocuklarda dil gelişimi prob-

lemlerinin giderek arttığını ifade etmektedir. 
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9. Riskler 

Tamamlanan uygulama, öğretmen ve öğrencilerin kullanımına bir web adresi üzerinden 

sunulacaktır. Gerek alan adı(domain) gerekse uygulamaya ait dosyaları barındıracak 

olan hosting(web sunucusu) hizmetleri zaman zaman servis dışı kalabilmektedir. Günü-

müzde firmalar %99,9 gibi büyük oranla bu hizmetlerin çalışması için garanti verebil-

mektedir. Ancak çok nadir de olsa bu hizmetlerde sorun oluşabilmektedir. Yaşanacak 

böyle bir sorunda uygulama kullanım dışı kalacaktır. Bu durum Düşük Olasılık-Yüksek 

Etki Risk Grubu’na alınabilir. Ancak uygulamayı daha önce cihazlarına indirenler böyle 

bir durumdan hiçbir zaman etkilenmeyeceklerdir.  

 

Eğer öğrenciler bu uygulamayı çok fazla kullanırlarsa zamanla bilmeceleri ve cevapla-

rını ezberleyebilirler. Bu durum çocuklardaki düşünme sürecini devre dışı bırakacaktır. 

Bu durum Orta Olasılık-Yüksek Etki Risk Grubu’na dahil edilebilir. Ancak bilmece 

sayısının arttırılması risk etkisini düşürecektir.  
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