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1. Proje Özeti 

3.sınıftan 8.sınıf kademesine kadarki süreçte eğitim alan öğrencilerin Türkçe dersi alanında 

klasik metotlardan uzak soru çözmelerini sağlayan, yenilikçi, teknoloji destekli, sosyal 

etkileşimi artıran, sanal ortamda kaliteli zaman geçirmelerini sağlama gayesiyle yazılım 

teknojisiyle desteklenmiş bir oyun tasarlanmıştır. Ülke genelinde internet destekli, çevrim içi 

olarak takım halinde oynanabilen oyun; belirlenen kurallar çerçevesinde çeşitli platformlarla, 

kodlamalarla desteklenerek hazır hale getirilmiştir. Tespit ettiğimiz sorunların eğitim açısın-

dan önemi üzerine durulmuş ve tasarlanan oyunun bu sorunlara çözümdeki katkısına yer ver-

ilmiştir. Yöntemde oyun kuralları, kodlanması, soru bankası veritabanı ve kullanılan plat-

formlar hakkında kısaca bilgi verilmiştir. Proje, ele alınan konu, tasarım, kodlamalar, 

yazılımlar, kullanılan platformlar açısından oldukça geniş kapsamlı, yenilikçi ve sürdürülebil-

irdir. Proje, ele alınan sorunlara karşı ürettiğimiz çözüm odaklı oyunun, uygulanabilir, eğitim 

ortamlarında kullanılabilir ve ticari amaca dönüştürülebilir olduğu görülmüştür. Projede tah-

mini maliyet olarak ikisi de bir yıllık olmak üzere PHP sunucu kirası ve alan adı kirasına ih-

tiyaç olduğu vurgulanmıştır. Projenin hedef kitlesinin oldukça yüksek olması oldukça dikkat 

çeken bir durumdur. Proje ekibi projenin gerçekleşmesine engel olabilecek muhtemel riskleri 

analiz etmiş ve gerekli tedbirleri, çözümleri belirlemiştir. 

 

2. Problem / Sorun 

İçinde yaşadığımız bilgi çağı ve covid-19 pandemisi süreciyle değişen eğitim-öğretim or-

tamları teknoloji-eğitim bütünleşmesinin çok hızlı gerçekleşmesi gerçeğini doğurmuştur. 21. 

Yüzyılın ilk çeyreği eğitim alanında bazı değişikleri beraberinde getirmiş, daha başarılı ve 

verimli yöntem ve tekniklerin kullanılmasını zorunlu kılmıştır. Geleneksel eğitim yak-

laşımları, teknolojinin etkisiyle her geçen gün farklılaşan bireysel ihtiyaçları karşılamakta 

zorlamaktadır. Bu durum istendik eğitim çıktılarının sağlanabilmesi için bilgi ve iletişim 

teknolojilerinin eğitimde öğrenen, öğreten, içerik ve yöntem açısından ele alınmasını zorunlu 

kılmaktadır(Özbay ve Sarıca, 2019). Ayrıca günümüzde sürükle bırak veya açılır menüler ile 

gelen seçeneklerin seçilmesi yoluyla yapılan blok temelli kodlama programları tercih 

edilmektedir(Grover & Pea, 2013). Dijital öğrenme, çekici ve etkileşimli bir şekilde pake-

tlenmiş hem yazılım hem de donanım kullanımı yoluyla öğrencilere dijital olarak öğrenmeleri 

için uygulanan öğrenme teknolojisinde yeni bir dönüm noktasıdır(Faridah vd. 2020).  

Türkçe Dersi Öğretim Programı (MEB, 2019) ‘yetkinlikler’ bölümünde ‘dijital yetkinlik’ “İş, 

günlük hayat ve iletişim için bilgi iletişim teknolojilerinin güvenli ve eleştirel şekilde 

kullanılmasını kapsar. Özdemir (2017) araştırmasında dijital teknolojilerin eğitime entegre 

edilmesine yönelik çalışmalar ile birlikte dil öğretiminde kullanılabilecek dijital araç ve or-

tamların kullanımının da arttığına fakat Türkçe öğretimi için bakıldığında, bu teknolojik im-

kânların yeterli bir şekilde kullanılamadığına dikkat çekmiştir. Şahin ve arkadaşları (2020) 

dört temel dil becerisinin (okuma-yazma-dinleme ve konuşma) geliştirilmesi üzerine kurulu 

ve uygulama yapmaya oldukça elverişli bir ders olarak kabul edilen Türkçe derslerinde, her 

geçen gün hayatımıza yön veren teknolojik gelişmeleri takip etmemenin ve bilinen klasik me-

totla ders kitaplarına bağlı kalarak öğretim yapmanın doğru bir yaklaşım olmadığını be-

lirtmişlerdir.  

Türkçe dersinde klasik metotlarla soru çözmenin öğrencilerin derse ilgilerini çekmemesi, 

eğitimde görselleştirme eksiklerinin olması, öğrencilerin sanal ağlarda kaliteli zaman 

geçirecekleri ve ders başarılarında kendilerini destekleyici oyunlaştırılmış eğitim ortamıyla 

karşılaşamamaları, yenilikçi eğitim anlayışıyla öğrenci merkezli ve bilgiye ulaşmada farklı 

yolların denenmesi gerekliliği projenin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu doğrultuda etkili bir 

materyal geliştirme ihtiyacı doğmuştur. 
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Piaget, oyun teorisi ile zekâ gelişimi arasında bağ kurmakta ve oyunun zihinsel gelişim 

üzerinde etkili olduğunu savunmaktadır (Ormanoğlu Uluğ, 1997). Oyunla öğretim öğrencil-

erin başarısını da arttırmaktadır (Hanbaba ve Bektaş, 2011). Eğitsel oyunlar öğrenenlerin algı 

düzeylerini, karar verme ve pratik düşünebilme becerilerini geliştirmektedir (Yiğit, 2007). 

Okullarda öğretmenlerin müfredat yetiştirme kaygısı içerisinde olmaları ve bu çalışmanın 

uzun bir zaman alması projemizin hazırlanmasını gerektirmiştir. 

 

3. Çözüm  

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan stratejik plan kapsamında ve mevcut imkânlar 

doğrultusunda eğitim-öğretim sürecinde çağın ihtiyaçları dikkate alınarak bilgi, beceri, tutum 

ve davranışların kazandırılmasına yönelik eğitim ve öğretimin kaliteli olması amaçlanmıştır 

(MEB, 2015). Bu amaçla yazılım projesi şeklinde çevrimiçi bir oyun tasarlanarak problemlere 

yönelik çözüm oluşturulmuştur. Bu kapsamda araştırmamızda 3-8 sınıflar arası Türkçe 

eğitiminde teknolojiyi derse entegre etmek ve tasarlanan oyununun öğrenciler üzerindeki 

etkisini görmek amaçlanmıştır. 

Okuma ve yazma aşamasından sonra dilimizin inceliklerini öğrenmeye geçiş olan 3.sınıftan 

8.sınıfa kadar Türkçe dersine hitap eden oyun; öğrencilere zengin öğrenme olanağı sunmuş, 

merak ve ilgi uyandırarak derse motive etmiş, üst düzey düşünme, odaklanma, imgeleme, 

kuvvetli analiz etme, strateji geliştirme ve problem çözme becerisi kazandırmıştır. Klasik me-

totlarla ders kitaplarına bağlı kalarak ve bireysel çalışılan Türkçe dersi yerine takım arka-

daşıyla sanal ortamda daha zevkli ve kendilerine hitap edecek şekilde bir oyunla eğitim-

öğretim ortamına dahil olan öğrenci; eğlenerek, zevk alarak bilgilerini pekiştirme fırsatını 

yakalamıştır. 

 

Tablo 1. Projenin Sorunlara Getirdiği Çözüm Önerileri ve Eğitime Katkısı 

Sorun Çözüm Eğitimdeki Katkısı 

Öğrencilerin ilgilerini 

çekecek, ders başarılarını 

destekleyecek materyale 

ihtiyaç duymaları. 

Sınıf kademelerine göre soru havuzu 

oluşturulmuş ve çevrimiçi oyun haline 

dönüştürülmüştür. 

Oyun yeni olduğu için 

öğrencilerde merak ve 

istek uyandırmış, ilgileri-

ni çekmiştir. 

Öğrencilerin sanal or-

tamda kaliteli zaman 

geçirecekleri, başarılarını 

destekleyecek ortamın 

olmaması. 

Projede hazırlanan yazılım destekli ve 

kodlama ile oluşturulmuş oyun ile 

öğrenciler sanal ortamda arkadaşları 

ile soru çözme olanağını bulacaktır. 

Öğrencilere farklı bir 

öğrenme ortamı oluştu-

rulmuş, bilgilerini pekiş-

tirebilecekleri olanaklar 

sağlanmıştır. 

Türkçe dersine hitap 

eden klasik metotlardan 

farklı, öğrenci merkezli 

ve sosyal ortamın da 

sağlandığı eğlenerek 

öğrenilecek bir eğitici 

oyuna ihtiyaç duyulması. 

Web ortamında takım arkadaşları edi-

nerek bilgilerini pekiştirebilecekleri 

Soru Bankası veritabanı oluşturulmuş; 

bu sayede hem sosyal etkileşim sağ-

lanmış hem de bilgilerini eğlenerek 

pekiştirebilecekleri oyun tasarlanmış-

tır. 

Öğrencilerin pekiştirilen 

bilgilerin kalıcılığı art-

mış, derse motive etmiş, 

üst düzey düşünme, 

odaklanma, imgeleme, 

kuvvetli analiz etme, stra-

teji geliştirme ve problem 

çözme becerisi kazandır-

mıştır. 

Eğitimde görselleştirme 

eksiklerinin olması. 

Hazırlanan oyunun Görsel Tasarım 

modülünde görsel tasarım öğeleri 

oluşturulmuştur. Bunlar oyun tahtası, 

Görselleştirilen oyun öğ-

rencilerde odaklanmayı 

da artırarak daha ilgi çe-



5 

 

oyunun logo ve simgeleri, oyunun 

senaryo görüntüleri vb. 

kici ve merak uyandırıcı 

bir eğitim ortamı sunmuş-

tur. 

 

4. Yöntem 

Bu oyun bir yazılım projesi şeklinde geliştirilmiştir. Oyun internet üzerinde ve iki kişinin aynı 

oturumda oynayabileceği şekilde kodlanmaktadır. Oyun oluşturulurken mevcut zeka oyun-

larının bazılarından esinlenilmiştir. Aşağıdaki şekil oyunun başlangıç pozisyonunu 

göstermektedir. Öncelikle oyuna ait kurallar belirlenmiştir. Bunlar: 

 
Şekil 1. EngelKıran oyunu başlangıç pozisyonu. 

Her iki oyuncunun da 1 adet oyuncuyu temsil eden pulu ve 10 adet 2 hücreyi kapsayacak uz-

unlukta engel bloğu vardır. Oyuncular karşılıklı olacak şekilde oyun alanının iki tarafına ve 

bulundukları satırın ortasındaki hücreye yerleşerek oyuna başlarlar.  

 

1. Oyun tahtası 9x9 ölçülerindedir. Oyuncuyu temsilen içi renkli bir kare kullanılmıştır.  

2. Oyun 2 kişilik bir oyundur. Oyuncular sıra ile oynarlar. Başlangıcı oturumu ilk açan 

oyuncu yapar.  

3. Oyunda rakibin başlangıç hücresine ilk ulaşan oyuncu, oyunu kazanmış olur.  

4. Oyun sırası kendisine gelen oyuncunun üç seçeneği vardır:  

a. Oyuncuyu bir adım hareket ettirmek. (İleri, Geri, Sola, Sağa) 

b. Sahip olduğu 10 bloktan birini rakip oyuncunun hareket etmesini engelleyecek 

şekilde yatay veya dikey olarak hücreler arasına yerleştirmek. 

c. Bu seçenek oyunumuzun eğitim teknolojisi olarak kullanılabilmesi için oluştu-

rulmuştur ve yarışmadaki ana unsurumuzdur. Bu seçenekte oyuncu varsa raki-

bin daha önceden önüne koyduğu ve hareket etmesini engelleyen engeli kal-

dırmayı seçer. Bunu engelin üzerine çift tıklayarak gerçekleştirecektir. Bu 

adımda kendisine oyunun başında seçtiği sınıf seviyesine ait Türkçe dersi soru 

bankasından rastgele bir soru sorulur ve eğer soruyu bilirse hem engeli kaldırır 

hem de (a) maddesinde belirtildiği şekilde 1 adım hareket etme hakkını elde 

eder. Soruyu bilemezse oyun hakkını kullanmış sayılır ve oyun sırası rakibe 

geçer. 

5. Oyuncular rakibin kendilerinin başlangıç pozisyonuna ulaşmasını imkansız kılacak 

şekilde engel koyamazlar. En az 1 yol kalmalıdır.  
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Şekil 2. Oyunun bilgisayar ortamındaki görüntüsü. 

Oluşturulan bu kuralların dijital bir oyuna nasıl aktarabileceği konusunda algoritma 

geliştirilmeye çalışılmıştır. Dijital oyunun oynanabilir hale gelmesi için 3 farklı modül tasar-

lanmıştır:  

➢ Görsel Tasarım, 

➢ Oyun Kuralları ve Ana İşleyiş,  

➢ Sorubankası için Veritabanı . 

Görsel Tasarım modülünde oyunun görsel tasarım öğeleri oluşturulmuştur. Bunlar oyun 

tahtası, oyunun logo ve simgeleri, oyunun senaryo görüntüleri vb. öğeleri içeren bu kısımlar 

için Adobe Fireworks ve Adobe Photoshop programları kullanılarak görseller işlenerek 

oluşturulmaktadır. Oyun Kuralları ve Ana İşleyiş modülünde oyunun temel mantıksal 

çerçevesi Node Js platformunu kullanarak javascript dili ile oluşturulmaktadır. Bu platformun 

yanı sıra web ortamında kullanılacak oyunumuz için HTML, CSS dillerinde de oyunun oy-

nanması için gerekli olan web ortamı oluşturulacaktır. Oyunda kullanılacak olan soru bankası 

için Veritabanı olarak MySQL veritabanı seçilmiştir. Oyunumuzun teknik unsurları yukarıda 

belirtilen şekilde gerçekleşecektir. 

 
Şekil 3. Oyuna ait kodlardan bir bölüm. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Yaptığımız araştırmalara göre birbirinden bağımsız online soru çözme ortamları bulunmak-

tadır(testlericoz.com, testimiz.com,testicoz.com vs.). Bazı yayınevlerinin de (Tonguç, Aydın, 

Martı Yayınları…) online deneme sınavı düzenledikleri görülmüştür. Yalnız bunlar oyun-

laştırma tekniğinden uzak ve sosyal ortam oluşturmayan tek yönlü soru çözmeye yönlendiren 

platformlardır. Bu projede ise ilk olarak tasarlanan web tabanlı oyunda yer alan soru bankası 
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3.sınıftan 8.sınıfa kadar Türkçe dersini kapsamaktadır. Projemiz bu açıdan oldukça geniş 

kapsamlı ve detaylı bir yapıya sahiptir. 

İkinci olarak; hazırlanan soru bankası, geliştirilen algoritma, kodlama yardımı ile dijital or-

tama taşınmış, web ortamı oluşturulmuştur. Sonrasında belirlenen kurallar çerçevesinde oyun 

tasarlanmıştır. Araştırmalarımızda elde ettiğimiz soru çözme ortamlarındakinin aksine öğren-

ciler karşılıklı takım arkadaşı ile oyuna dahil olmaktadırlar. Üçüncü olarak; tasarlanan oyuna 

görsel tasarım eklenmiştir. 

Bu özellikler açısından tasarlanan oyun; soru çözmeye yönlendirmekle kalmamakta, takım 

arkadaşı edinebileceği sosyal ortam oluşturmakta, görsel içerikleriyle odaklanmayı, oyun ku-

ralları ile strateji geliştirmeyi ve planlamayı da sağlamaktadır. Bu doğrultuda 3-8.sınıf 

aralığındaki öğrenciler için Türkçe dersi konularına göre hazırlanan sorular; eğitim-öğretim 

amaçlı dijital oyun hazırlanması, yazılım ve kodlamalar, oyun kuralları, görselleri tamamen 

özgündür. Çevrimiçi teknolojik bir eğitim oyunu olması yenilikçi yönüdür.  

Araştırmalarımız sonucunda bu alanda, teknik ve görsel içerikli teknolojik bir oyuna 

rastlanmamıştır. Ana dilimiz ve dersimiz Türkçe alanının kullanılması, oyunun internet 

bağlantılı ortamlarda ülkemiz dahilinde ulaşılabilir, kullanılabilir olması milli ve yerli olma 

özelliğini taşır. Projemizin geliştirilmesi için kullanılan temel yazılımlar ve teknolojiler şun-

lardır: 

• Adobe Fireworks, Adobe Photoshop: Oyunun görsel tasarım öğelerinin oluşturul-

ması için kullanılmıştır. 

• NodeJs platformu: Tüm kodlama ortamının temel mantıksal çerçevesinin oluşturul-

masında kullanılmıştır. Bu platform, MVC mimarisi sayesinde Javascript’in doğal ola-

rak sahip olmadığı nesne yönelimli programlama tekniklerine imkân tanıdığı için, ya-

zılım mimarisinin sadeleşmesine imkân verdiği için (Kabakuş, 2014) , kodlayıcının 

oyunun programlanması esnasında tüm kaynakları birleştirip gösterebildiği ve kulla-

nılmasına imkân tanıdığı için tercih edilmiştir. 

• Javascript: Oyun kurallarının kodlanmasında kullanılmaktadır. Oyunun kurallarına 

göre oluşturduğumuz algoritması javascript dilini kullanarak kodlanmaktadır. 

• HTML, PHP ve CSS Dilleri: Oyunun internet üzerinde çalışabilmesi için HTML ve 

PHP dilleri kullanılmaktadır. İnternet ortamında oyun ekranının görsel olarak düzen-

lenmesi için ise CSS dili kullanılmaktadır. 

• MySQL veritabanı: Soru bankası veritabanını oluşturmak için kullanılmıştır. Aynı 

zamanda MySQL veritabanı; oyuncuların oturum açabilmeleri ve programın iki kulla-

nıcı tarafından aynı oyunun oynanabilmesi ve çok kullanıcı tarafından aynı anda oyun 

oturumları açılabilmesi için kullanılmaktadır.  

6. Uygulanabilirlik 

Projemiz prototip olarak çalışır halde bulunmakta olup birçok kullanıcı tarafından deneyim-

lenmiştir. Web tabanlı olarak internet ağı olan cihazlarda (Bilgisayar, tablet, telefon…) 

çalışacaktır. Gelen dönütler doğrultusunda ürünün uygulanabilir ve yaygınlaşabilir olduğu 

görülmüştür. Takımımız tarafından oluşturulan oyunumuz, okullarda ve farklı eğitim or-

tamlarında oynanabilir. Milli Eğitim Bakanlığımız bünyesinde EBA üzerinden oyun, dijital 

olarak öğrencilerin kullanımına sunulabilir. Oyun, yazılımı yapılmış bir proje olduğu için 

ticari bir ürüne dönüştürülmesi mümkündür. Oyun için patent / faydalı model başvurusu da 

yapılmaktadır. Oyunun geliştirilebilir yönleri bulunmaktadır. Bunlar oyunda kullanılan 

derslerin çeşitlendirilmesi olabilir. Şu anda Türkçe dersi için kullanılan oyun; diğer tüm 

dersler için de soru bankalarının veritabanına aktarılması ve başlangıçta ders seçimi yapılması 
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sayesinde tüm dersleri kapsayacak şekilde geliştirilebilir. İkincisi ise oyunun mobil cihazlarda 

çalışabilecek bir uygulamaya dönüştürülmesidir. Oyunumuz Teknofest yarışması için tasar-

landığından yeterli vakit kalması durumunda takımımız tarafından bu geliştirme faaliyetle-

rinin de gerçekleştirilmesi için çalışılacaktır. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Tablo 2. Tahmini Maliyet ve Gerekçeleri 

Ürün Adı Gerekçe 
Tahmini 

Fiyat 
Adet Toplam Tarih 

PHP Sunucu 

Kirası (1 Yıllık) 

Oyunun internet ortamında 

çalışabilmesi için gereklidir. 

610 TL 1 610 TL 11.05.2022 

Alan Adı(1 

Yıllık Domain 

Kirası) 

Oyuna ait internet sitesinin adresini 

oluşturmaktadır. 

190 TL 1 190 TL 11.05.2022 

Maliyetler 15 Mayıs 2022 tarihinde güncellenmiştir. Gelecekte Amerikan dolarına endeksli 

olarak değişkenlik gösterebilmektedir. 

Tablo 3. Zaman Planlamasına İlişkin İş Paketleri ve Süreçler 

NO 
İŞ PAKETİ 

ADI 
İŞ TANITIMI TARİHLER 

1 Literatür Ta-

raması 

Proje detay raporu yazımı ve geliştirilen oyun için 

kaynak raması yapılacak ve elde edilen bilgiler değer-

lendirilerek rapora eklenecektir. 

13 Nisan-16 

Mayıs 2022 

2 Proje Detay 

Raporu Yazımı 

Geliştirilen oyun ve elde edilen bilgiler doğrultusunda 

detay raporu yazılıp başvuru tamamlanacaktır. 

13 Nisan-16 

Mayıs 2022 

3 Soru Bankası 

Oluşturulması 

Oyunda ihtiyaç duyulan sorular kategorize edilmiş 

şekilde veritabanına kaydedilecektir. 

28 Şubat-30 

Temmuz 

4 Oyun Ko-

dlarının 

Yazılması 

Oyunun algoritması oluşturulacak ve kodları uygun 

platformlarda ve belirtilen proglamlama dillerinde 

yazılacaktır. 

13 Nisan-30 

Temmuz 2022 

5 Geliştirilen 

oyunun cihaz-

larda denen-

mesi. 

Bu aşamada gerekli düzeltmeler ve revizyonlar 

yapılacaktır.Akademik danışman tarafından verilen 

dönütler değerlendirilerek son düzeltmeler tamamlan-

acaktır. 

16 Mayıs -30 

Temmuz 2022 

6 Görsel tasarım 

modülünün 

tamamlanması 

Görsel tasarım için gerekli oyun tahtası, oyun logo ve 

simgeleri, oyunun senaryo görüntülerinin aktarılması 

ve işleyişinin denenmesi sürecini kapsayacaktır. 

13 Nisan-30 

Temmuz 2022 

7 Hata ayıklama 

işlemleri 

3, 4, 5. Basamaklardaki faaliyetler gerçekleştirilirken 

ortaya çıkan probler ve hatalar için geliştirilen bir 

prosedürdür. Bu prosedür tamamlandığında 3. Basa-

maktan tekrar başlanır. 

13 Nisan-30 

Temmuz 2022 

8 Geri Dönütlere 

Göre İyileştir-

melerin 

Yapılması 

Oyunun test edilmesi sırasında ortaya çıkan istek, 

öneri ve ihtiyaçlar doğrultusunda kodlamada iyileştir-

meler yapılacaktır. 

20 Haziran- 30 

Temmuz 2022 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

Projenin amacı; öğrencilerin Türkçe dersi başarılarını destekleyecek, sosyal etkileşimi de 

olumlu etkileyecek takım halinde soru çözme imkanı sunan sanal ortamda teknolojik destekli 

bir oyun tasarlamak olduğundan dolayı ülkemizde öğrenim gören ve dilimizin inceliklerini 

öğrenme kademesi olarak kabul edilen 3. sınıftan 8. sınıfa kadar tüm öğrenciler projenin 

potansiyel kullanıcıları olacaktır. Okullarımızda yer alan bilişim sınıflarından yararlanıldığı 

düşünülürse LGS sınavına girecek yaklaşık 1milyon 38 bin (URL1) öğrenci bulunduğu ve 

dolayısıyla 3.sınıftan itibaren öğrenci sayısı ile birlikte tahminen 8 milyon 28 bin öğrencinin 

projeden yaralanabileceği düşünülmektedir. Gelecekteki ana hedef kitlemiz ise tüm                   

kademelerdeki öğrenciler ve tüm derslerdir. 

 

9. Riskler 

Proje takımı, proje sürecinde ortaya çıkabilecek riskleri değerlendirerek bunları pu-

anlandırmışlardır. Ortaya çıkan Risk Puanı üzerinden önem derecesine göre yüksek olanlara 

bazı önlemler almayı kararlaştırmışlardır. Risk puanı hesaplarken, Olasılık Değeri ve Etki 

değerlerinin çarpımını kullanmışlardır. Olasılık değeri hesabında, riskin gerçekleşme olasılığı 

çok küçük olan durumlara 1 puan, küçük olan durumlara 2 puan, orta derecede olan du-

rumlara 3 puan, yüksek olan durumlara 4 puan, çok yüksek olan durumara 5 puan ver-

mişlerdir. Etki değeri hesabında, risk gerçekleşmesi durumunda etkisi çok hafif görülenlere 1 

puan, hafif olarak görülenlere 2 puan, orta derece görülenlere 3 puan, yüksek olarak görülen-

lere 4 puan, çok yüksek olarak görülenlere 5 puan verilmiştir. Belirlenen olasılık değerleri ile 

etki değerleri çarpılarak Risk Puanı bulunmuştur. Düşük Risk Puanları: 1,2,3,4,5,6; Orta Risk 

Puanları : 8,9,10,12; Yüksek Seviye Risk Puanları: 15,16,20; ve Çok Yüksek Seviye Risk 

Puanları: 25 olarak belirlenmiştir. Belirlenen bütün risk puanları için tedbir, çözüm önerileri 

ve sorumlular belirlenmiştir. 

 

Tablo 4. Risk Puanı Hesaplanması 

Risk 

No 

Belirlenmiş Risk Potansiyel Etki Olasılık Etki Risk 

Puanı 

R1 Ürünün başarısız 

olarak nitelenmesi 

Projenin sunumunu 

gerçekleştiremez,etkililiğini ortaya ko-

yamaz. 

2 5 10 

R2 Doğal afetler Proje sürecinin tamamlanmasını en-

gelleyebilir. 

1 5 5 

R3 Takım içi yönetim 

değişiklikleri 

Takımın kendi içerisinde yeni bir 

yönetici seçmesi gerekebilir. 

2 1 2 

R4 Takım içi iletişim 

kopuklukları 

Projenin zamanında ve eksiksiz 

tamamlanmasını engelleyebilir. 

1 2 2 

R5 Yazılımsal hatalar Projenin amaçlarına ulaşmasını en-

gelleyebilir. 

5 5 25 

R6 Proje takımının 

yapmış olduğu 
çalışmaların 

silinmesi 

Projenin gidişatını olumsuz etkiler, za-

man kaybına sebep olur. Projenin za-
manında tamamlanmasına engel 

olabilir. 

1 5 5 

R7 Proje sunumunda 

ihtiyaç duyulan 

bilgisayarın temin 

edilememesi 

Sunumun etkili yapılmasını  

engelleyebilir. Proje kendini yeteri ka-

dar gösteremez. 

1 3 3 

R8 Proje sunumunda Sunumun etkili yapılmasını  1 3 3 
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ihtiyaç duyulan 

internet 

bağlantısının te-

min edilememesi 

engelleyebilir. Proje kendini yeteri ka-

dar gösteremez. 

 

Tablo 5. Olasılık-Etki Tablosu 

 
 

Tablo 6. Projedeki muhtemel problemlere yönelik tedbirler, çözüm önerileri (B Planı) 

Risk 

No 

Risk Tanımı Tedbirler ve Çözüm Önerileri 

R1 Ürünün başarısız olarak 

nitelenmesi 

Gerekli itirazlar yapılacak; projenin başarısız olduğu yönler 

incelenerek geliştirilmesi sağlanacak. 

R2 Doğal afetler Böyle bir durumda proje tarihinin ileriki bir tarihe ertelenmesi 

düşünülmektedir. 

R3 Takım içi yönetim 

değişiklikleri 

Yönetim değişikli olsa dahi proje eksiksiz tamamlanacaktır. 

R4 Takım içi iletişim 

kopuklukları 

Gerekli iletişim bilgileri temin edilmiştir, kordineli çalışma 

sağlanacaktır. 

R5 Yazılımsal hatalar Projenin işlevselliği sürekli kontrol edilecek, hatalar gerekli 

tarihlerden önce düzeltilecek ve uygulamaya geçecektir. 

R6 Proje takımının yapmış 

olduğu çalışmaların 

silinmesi 

Yedekleme yapılarak ve çalışmalar google drive gibi plat-

formlara kaydedilerek bu risk önlenecektir. 

R7 Proje sunumunda ihtiyaç 

duyulan bilgisayarın te-

min edilememesi 

Ekip tarafından yedek bilgisayar bulundurulacak ve öncesinde 

eksiklikler giderilecek. 

R8 Proje sunumunda ihtiyaç 

duyulan internet 

bağlantısının temin 

edilememesi 

Ekip üyelerine ait mobil internet bağlantılarından birisi 

kullanılacaktır.  

 

 

 

 

 



11 

 

10. Kaynakça 

Farıdah, I. vd. (2020). Effect digital learning on student motivation during covid-19. The 8th 

International Conference on Cyber and IT Service Management. October 23-24. 

 

Grover, S., & Pea, R. (2013). Computational thinking in K–12 a review of the state of the 

field. Educational Researcher, 42(1), 38-43. 

 

Hanbaba, B. (2011). Oyunla öğretim yönteminin hayat bilgisi dersi başarısı ve tutumuna etki-

si (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 

Sakarya. 

 

MEB(2015). Stratejik Plan. 

 

MEB (2019). Türkçe öğretim programı. Ankara. 

 

Ormanlıoğlu Uluğ, M. (1997). Niçin Oyun?, Göçebe Yayınları, İstanbul. 

 

Özbay, Ö. ve Sarıca, R. (2019). Ters yüz sınıfa yönelik gerçekleştirilen çalışmaların eğilim-

leri: Bir sistematik alanyazın taraması. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Dergisi, 5(2), 332-348. doi:10.31592/aeusbed.595036. 

Özdemir, O. (2017). Türkçe öğretiminde dijital teknolojilerin kullanımı ve bir web uygula-

ması örneği. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turk-

ish or Turkic, 12(4), 427-444. 

Şahı̇n, A , Başbayrak, M , Çı̇ftçı̇, B . (2020). Teknoloji destekli türkçe eğitimi tezlerinin 

eğilimleri. Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6 (2) , 98-114 . DOI: 

10.47714/uebt.737997 

URL 1: https://yeniegitimdergisi.com/lgs-2022ye-kac-kisi-girecek/ 

 

Yiğit, A. (2007). İlköğretim 2. Sınıf seviyesinde bilgisayar destekli eğitici matematik oyun-

larının başarıya ve kalıcılığa etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Çukurova Üniversitesi, Adana. 

 

Kabakuş, A.T.(2014). JavaScript için nesne yönelimli programlama yaklaşımları, Erciyes 

Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 30(2): 141-149 

 

 

 

https://yeniegitimdergisi.com/lgs-2022ye-kac-kisi-girecek/

