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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte öğrencilerin boş vakitlerini bazen de vakitle-

rinin çoğunu, bilgisayar başında dijital oyunlar oynayarak geçirdiklerini görmekteyiz. Dijital 

oyunlar her ne kadar önce bir tür hobi olarak görülse de ilerleyen zamanlarda oyunlar eğitsel 

amaçla da kullanılmış ve bu durum giderek yaygınlaşmıştır. “Dijital eğitsel oyunlar, öğrenci-

lere teknolojinin yardımı ile eğitimsel hedeflere yönelik bilişsel, davranışsal ve sosyal yete-

neklerini ortaya çıkartmakta ve eğlenerek öğretmeyi amaçlamaktadır. Oyunların eğitime diğer 

bir katkısı ise öğrencilerin oyun oynarken psikolojik olarak rahatlamaları ve ders dışı bir et-

kinlikle farkında olmadan öğrenmeleridir. Aksakallı, G.( 2019, Nisan 25)” Bu nedenle Z ku-

şağı çocuklarının teknolojiye ve dijital oyunlara olan ilgisini göz önünde bulundurarak deyim-

lerimizin öğretimini sağlamak amacıyla hazırladığımız 2d platform oyunumuzun Türkçe der-

sinde ve ders dışı etkinliklerde öğretim materyali olarak kullanılması durumunda deyimlerin 

öğrenilmesinin başarılı bir şekilde gerçekleşebileceği varsayımından hareketle böyle bir proje 

yapmaya karar verdik.  

Türkçe Dersi Öğretim Programına yönelik hazırlanan Türkçe ders kitapları incelendi-

ğinde deyimlerin öğretimiyle ilgili çok fazla etkinliğin ve bu etkinliklerin uygulanmasına yö-

nelik yöntemlerin bulunmadığı görülmektedir (Yaman ve Gülcan, 2009). Özellikle deyimlerle 

ilgili etkinliklerin daha çok sözlük çalışması başlığı altında okunan metinde geçen deyimlerin 

cümle içinde kullanımı ve anlamını tahmin etmeye yönelik olduğu görülmektedir. Öğrencile-

rin günlük yaşamda uygun durumlarda deyimleri kullanarak anlatımlarını zenginleştirebilme-

leri açısından deyimlerin öğretiminde farklı yöntem veya tekniklerin kullanılması gerekmek-

tedir. Biz de dijital bir oyun hazırlayarak deyim öğretimine yenilikçi bir yaklaşım kazandır-

mak istedik.   

Deyimlerin öğretimini sağlamak amacıyla hazırladığımız bu çalışma ile öğrencilerin 

deyimleri duyduklarını; fakat anlamlarını bilmediklerini gördük. Bu bağlamda amacımız, de-

yimlerimizin eğlenceli bir şekilde öğrenilmesine katkı sağlamaktır. Bu çalışmada öncelikli 

olarak farklı yayınevlerine ait “Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü” tarayarak görselleri çizilebi-

lecek, soyut kavrama düzeyi zor olan 35 adet birinci ve ikinci derece deyim belirledik. Hazır-

ladığımız iki ayrı ön test ile öğrencilerin bu deyimleri ne kadar bildiklerini ölçtük. Tespit edi-

len eksiklikler üzerine bu deyimlerin öğrenilmesi ve bilinenlerin de pekiştirilmesi amacıyla 

Canva web 2 aracıyla deyimlerin, görsellerinin ve anlamlarının eşleştirildiği her deyim için üç 
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parçadan oluşan yapbozlar hazırladık.  Bu yapbozları GameMaker Studio 2 programıyla tasar-

layıp hazırladığımız blok kodlama ve yazılım içeren 2d platform oyununun içine yerleştirerek 

oyunumuzu hayata geçirdik. Böylelikle öğrencilerin boş vakitlerinde oynamaktan büyük zevk 

aldıkları türde bir bilgisayar oyununu eğitim materyali olarak hazırlanmış olduk.  

2d platform oyunumuzu öğrencilere oynattıktan sonra yaptığımız son testler ve değer-

lendirme anketi sonucunda öğrencilerin deyimleri ve anlamlarını öğrendiklerini, oyunla öğ-

renmekten hoşnut kaldıklarını gördük. 

2. Problem/Sorun: 

Bireylerin toplumdaki diğer bireylerle iletişimini sağlayan önemli bir kültür ögesi olan 

dil, geçmiş ile gelecek arasında irtibatı sağlayan, sürekli kılan, millî kültürümüzün gelecek 

nesillere aktarılmasında aktif rol alan birleştirici ve kaynaştırıcı bir kültür unsurudur (Bulut, 

2013:562).  

Deyimler, dilin kültürel boyutunu oluşturan ve yürüten önemli unsurlardan biridir. 

Aksan (2000), bir dilin söz varlığının önemli bir bölümünü oluşturan ve çeşitli özelliklerini 

yansıtan deyimler öğrenilmedikçe, dil öğrenimi çabasının eksik kalacağını belirtmektedir. Bir 

dili etkili kullanabilmek için deyimlerin öğrenilmesi ve bilinmesi, dilin kültürel boyutunun 

devamlılığının sağlanabilmesi için de gelecek nesillere aktarılması gerekmektedir. 

“Türkçe Dersi Öğretim Programı” incelendiğinde 5,6,7 ve 8. Sınıf düzeylerinde oku-

ma becerisi alanında “3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının 

anlamını tahmin eder.  a) Öğrencilerin tahmin ettikleri kelime ve kelime gruplarını öğrenmek 

için sözlük atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. araçları kullanmaları sağlanır. 3.6. Deyim ve 

atasözlerinin metne katkısını belirler.”, yazma becerisi alanında “4.7. Yazılarını zenginleştir-

mek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. (MEB, 2019)” kazanımlarının yer aldığı 

görülmektedir. Türkçe ders kitaplarında yer alan deyim öğretimiyle ilgili kazanımlara yönelik 

etkinliklerin hep aynı tarzda olduğu,  günümüz çocuklarının ilgisine yönelik olmadığı ve bu 

tür tekdüze etkinliklerle kalıcı öğrenmenin sağlanamadığı görülmektedir. Bu kazanımların 

kalıcı ve eğlenceli olabilmesi için etkinliklerin Z kuşağı öğrencilerinin ilgi ve beğenilerine 

uygun dijital içerikli eğitim materyalleriyle zenginleştirilmesi ve desteklenmesi gerekmekte-

dir.  

3. Çözüm  

Türkçe ders kitaplarında deyim öğretimi sadece sözlük çalışması etkinlikleriyle kal-

mamalı, farklı etkinliklerle çeşitlendirilmelidir. Öğrencilere ne kadar çok deyim öğretebilirsek 

o kadar çok anlatımlarını zenginleştirmiş oluruz, aynı zamanda dilimizin kültürel boyutunu 

oluşturan deyimlerimizi gelecek kuşaklara aktarma imkânı buluruz. Çağımızın şartları göz 

önüne alınarak klasik yöntemlerden çok Z kuşağının ilgi ve beğenisine uygun dijital içerikli 

eğitim materyalleri kullanarak öğrencilerin eğlenerek öğrenmelerini sağlayabiliriz.  

Biz projemizde öğrencilerin ilgi duydukları tarzda oyunları gözlemleyerek öğretmeyi 

amaçladığımız ders içeriğini 2d platform oyunumuzun içine yerleştirdik; çünkü öğrencilerin 

oynamaktan hoşlanacakları ve oynarken de öğrenecekleri eğlenceli bir dijital eğitim materyali 

hazırlamak istedik. Bunun için de günümüz teknolojilerinin her alanında artık vazgeçilmez 
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olan yazılım ve kodlama uygulamalarından faydalanarak blok kod ve yazılım tabanlı bir prog-

ramla projemizi hayata geçirdik.  

Uyguladığımız ön test ve son test sonuçlarını karşılaştırdığımızda hazırladığımız oyu-

nun, deyimlerin öğretimi konusunda öğrenciler üstünde oldukça etkili olduğunu gördük. Ay-

rıca öğrencilerin oyunu tekrar tekrar oynamak istediklerini de gözlemledik. 

 

 Sorun  Çözüm  Eğitimdeki Katkısı 

Türkçe ders kitaplarında de-

yim öğretimi ile ilgili etkin-

liklerin yetersiz ve tekdüze 

olması, teknolojinin sözel 

derslere yeterince entegre 

edilememesi. 

  

Dijital içerikli eğitim mater-

yallerinin ders içi/ ders dışı 

etkinliklerde kullanılması 

  

 Öğrenciler eğlenerek öğ-

renirler ve kalıcı öğrenme sü-

reci geçekleşmiş olur. 

 

4. Yöntem 

Bu çalışmada öncelikli olarak farklı yayınevlerine ait “Atasözleri ve Deyimler Sözlü-

ğü” tarayarak görselleri çizilebilecek, soyut kavrama düzeyi zor olan birinci ve ikinci derece 

35 deyim belirledik. Google forms ile hazırladığımız iki ayrı ön test ile öğrencilerin bu de-

yimleri ne kadar bildiklerini ölçtük. Ön test sonuçlarına göre öğrencilerimizin deyimleri duy-

duklarını; fakat anlamlarını bilmediklerini gördük. 

Projemizin hazırlanma aşamaları aşağıdaki gibidir: 

İlk olarak oyunumuzu tasarladık ve oyunumuzda kullanmak üzere belirlediğimiz 35 

deyimin tek tek görselini çizdik. 

  

Resim 1. Görsellerini Çizdiğimiz Deyimler 
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İkinci aşamada Canva web 2.0 aracıyla deyimlerin, görsellerinin ve anlamlarının eşleşti-

rildiği her deyim için üç parçadan oluşan yapbozlar hazırladık. 

 

Resim 2. Canva Web 2 Aracıyla Yaptığımız Deyim Yapbozları 

Üçüncü aşamada ise hazırladığımız yapbozları GameMaker Studio 2 programıyla tasar-

layıp hazırladığımız blok kodlama ve yazılım içeren 2d platform oyununun içine yerleştirerek 

öğrencilerin boş vakitlerinde oynamaktan büyük zevk aldıkları türde bir bilgisayar oyununu 

eğitim materyali olarak hazırladık. 

 

Resim 3. GameMaker Studio 2 Programı ile Tasarladığımız Oyunumuzun Etapları 
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Oyunumuz beş etaptan oluşmaktadır. Oyunumuzun her etabında yedi deyimin karışık 

verilen yapboz parçalarının eksiksiz toplanması ve etap sonundaki yapbozun doğru tamam-

lanması gerekmektedir. Böylelikle bir sonraki etaba geçilirken oyunun sonunda çözülmesi 

gereken şifre için bir de harf kazanılmaktadır. Beşinci etap sonunda şifrenin çözülmesiyle 

oyun sona ermektedir.  

Oyunumuzun her etabını farklı arka plan, zemin, kutu, yapboz parçası, tuzak ve düş-

man görselleri kullanarak, eğlenceli olmasına da özen göstererek tasarladık. 

 

Resim 4. Etap Tasarımı 

Ninja Kurbağa karakterimizin yerçekimi animasyonu, sağa sola hareketi, zıplaması, kutu-

ları toplayınca yapboz kazanması ve düşmanlara değince yanıp etap başına dönmesi gibi işleri 

yapabilmesi için blok kodlama yaptık. 

 

Resim 5. Oyuncu Çarpışma Kodlaması 
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Resim 6. Oyuncu Yerçekimi Kodlaması 

 

 

Resim 7. Oyuncu Klavye Kontrol (Sağ, Sol, Zıplama) Kodlaması 

 Oyuncu, her etabın sonunda topladığı yapboz parçalarını doğru şekilde birleştirebilirse 

hem gizli bir harf kazanıyor hem de bir sonraki etaba geçme hakkını kazanıyor. Oyuncu, tüm 

etapları tamamladıktan sonra beş adet gizli harf toplamış ve bu harflerden oluşan şifreyi bu-

lunca da oyunu tamamlamış oluyor.  
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Resim 8. Etap Sonu Yapboz Birleştirme Tasarımı 

 

 

Resim 9. Yapboz Birleştirme Kontrolü Yazılımı 
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Resim 10. Sıradaki Etaba Geçiş Tasarımı 

 

Resim 11. Oyun Sonu Tasarımı 

2d platform oyunumuzu https://tinyurl.com/deyimlerbilsem bağlantı adresiyle öğrenci-

lerimize sunduk. Oyunumuzun öğrencilerin isteğine bağlı olarak bir ya da birkaç kez oynatıl-

masının ardından, çalışmanın başında uyguladığımız iki ön testimizi son test olarak uygulaya-

rak oyunumuzun etkinliği test ettik. Bunlara ek olarak öğrencilerimize “Dijital Oyun Değer-

lendirme Anket Formu” uygulayarak hazırladığımız dijital oyunun, öğrenciler tarafından de-
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ğerlendirilebilmesini sağladık. 

Uygulama öncesi ön test ve son test sonuçlarımız aşağıda yer alan tablodaki gibidir: 

 

DEYİM 

 

ÖN TEST 

 

SON TEST 

 

ÖN TEST 

 

SON TEST 

D Y D Y D D 

Cadı kazanı 7 8 15 0 %46.7 %100 

Ayaklı kütüphane   11 4 15 0 %73.3 %100 

Eli uzun   0 15 15 0 %0 %100 

Ayakları geri geri gitmek   10 5 15 0 %66.6 %100 

Çiçeği burnunda   4 11 12 3 %26.7 %80 

Leyleği havada görmek   4 11 13 2 %26.7 %86.7 

 Aslan payı 11 4 15 0 %73.3 %100 

Bıçak kemiğe dayanmak  11 4 15 0 %73.3 %100 

 Örümcek kafalı  6 9 14 1 %40 %93.3 

Kaleminden kan damlamak   11 4 15 0 %73.3 %100 

İple çekmek   8 7 14 1 %53.3 %93.3 

 Külahları değişmek  6 9 15 0 %40 %100 

 Ağzını bıçak açmamak  11 4 15 0 %73.3 %100 

 Başına çorap örmek  6 9 15 0 %40 %100 

 Aralarına kara kedi girmek 11 4 15 0 %73.3 %100 

 Ağzının suyu akmak 11 4 14 0 %73.3 %100 

Ateşle oynamak  5 10 15 0 %35.7 %100 

 Turnayı gözünden vurmak  7 8 14 1 %46.7 %93.3 

 Göz boyamak  10 5 14 0 %66.7 %100 

 Baltayı taşa vurmak  10 4 15 0 %71.4 %100 

 Kafası kazan gibi olmak  11 4 15 0 %73.3 %100 

Başına devlet kuşu konmak  5 10 11 4 %33.3 %73.3 

 Bir kulağından girip diğerinden çıkmak 10 5 15 0 %66.6 %100 

 Avucunu yalamak 5 10 14 1 %33.3 %93.3 

 Kulağına küpe olmak 10 5 14 1 %66.7 %93.3 

 İki ayağını bir pabuca sokmak 4 11 15 0 %26.7 %100 

 Ayağını kesmek 5 9 14 0 %35.7 %100 

 Burnu büyümek  10 5 15 0 %66.6 %100 

Ağzı yanmak  10 5 15 0 %66.6 %100 

 Kabak başına patlamak 4 11 15 0 %26.7 %100 

 Ağzıyla kuş tutmak 10 5 14 0 %66.6 %100 

 Kaşıkla verip kepçeyle almak 3 12 15 0 %20 %100 

 Kafa kafaya vermek  10 5 15 0 %66.7 %100 

Ağzından bal damlamak   9 6 13 2 %60 %86.7 

Kendini dev aynasında görmek   9 6 15 0 %60 %100 

 

Tablo 1. Ön Test ve Son Test Sonuçlarının Karşılaştırılması 
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Tabloya göre GameMaker Studio 2 programıyla tasarlayıp hazırladığımız 2d platform 

oyunuyla deyimlerin öğretiminde büyük başarı sağladığımız görülmüştür. Soyut kavrama 

düzeyi zor olan birinci ve ikinci derece 26 deyimin %100, 5 deyimin %93.3, 2 deyimin 

%86.7,  2 farklı deyimin % 80 ve %73.3 oranında öğrenilmesi oyunumuzun deyimlerin öğre-

nilmesi konusunda ne denli etkili olduğunu göstermektedir. 

 

 

Grafik 1. Dijital Oyun Değerlendirme Anket Sonuçları 

Projemiz kapsamında deyimlerimizi öğrencilerimize öğretmek amacıyla hazırladı-

ğımız dijital oyunumuzun, araştırmamızda uyguladığımız testler sonucunda amacına hizmet 

konusunda son derece başarılı olduğu görülürken, yine araştırma kapsamında uyguladığımız 

değerlendirme anketi sonuç yüzdelerine göre öğrencilerin ilgi ve isteklerine uygun bir eği-

tim materyali olduğu çok açıktır. 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü  

Yaptığımız araştırmalarda piyasada deyim öğretimiyle ilgili pek çok sözlük, deyim ki-

tabı, kutu oyunu vb. yazılı ve basılı eğitim materyali bulunduğunu gördük. Konuyla ilgili lite-

ratür taraması yaparken deyim öğretimi konusunda web 2 araçlarıyla hazır şablonlar kullana-

rak hazırlanmış basit oyunların var olduğunu tespit ettik. Biz de oyunumuzun içeriğini oluştu-

rurken web 2 araçlarından faydalandık; ancak asıl oyunumuzu blok kodlama ve yazılım içeren 

bir programla 2 boyutlu olarak gerçekleştirdik. 

 Projemiz özgündür; çünkü projemizin her aşamasını biz gerçekleştirdik. Oyun fikrinin 

geliştirilmesi ve tasarlanması, oyun içerisinde yer alan görsellerin tasarımı ve çizimi, yapboz 

parçalarının tasarımı ve oluşturulması GameMaker Studio2 programı ile oluşturduğumuz 

oyunumuzun tasarımı, kodlaması ve yazılımı tamamen bize aittir.  

Dijital içerikler; pedagojik yaklaşımı kuvvetli, kavramsal derinliği önde tutan, konu 

bütünlüğü taşıyan, yüksek etkileşimli materyallerdir. 2023 Eğitim vizyonun hedeflerinden biri 

de dijital içeriğin eğitim öğretim kurumlarında araç olarak kullanılmasıdır(MEB.,2018). ilke-
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sinden de yola çıkarak dijital içeriklerin eğitim materyali olarak kullanıldığında yararlılığını 

ve etkinliğini ortaya koymak açısından projemiz önemlidir. Projemiz, Z kuşağı öğrencilerinin 

ilgi ve zevklerine hitap etmesi,  2d platform oyunuyla deyim öğretimine farklı bir yaklaşımla 

katkı sağlaması açısından yenilikçidir. 

6. Uygulanabilirlik 

Projemiz hâlihazırda tamamlanmış, uygulanmış, etkinliği ve yararı test edilmiştir. Pro-

jemiz her okulda rahatlıkla uygulanabilir, https://tinyurl.com/deyimlerbilsem bağlantı adresi 

tıklanarak kişisel bilgisayarlara ve akıllı tahtalara indirilip oynanabilir.  

Oyunumuz GameMaker Studio 2 programından mobil için derlenerek, Google Play ve 

App Store mağazalarına yüklenebilir. Böylece isteyen herkes telefonuna ya da tabletine indi-

rip mobil oyun olarak oynayabilir. Ayrıca bu formuyla EBA’ya ya da eğitim sitelerine eğitim 

materyali olarak yüklenebilir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Oyunumuzu GameMaker Studio 2 programında hazırladık ve oyunu bilgisayar ve 

akıllı tahtalara yükleyebilmek için bir defaya mahsus olmak üzere 5 $ kullanım ücreti ödedik. 

Bunun dışında ekstra bir gideri olmamakla birlikte hedef kitle için herhangi bir kullanım ücre-

ti gerekmemektedir.  

 Projemize eylül ayında başladık. Eylül ve ekim ayında geniş bir literatür çalışması 

yaparak bu konuyla ilgili daha önce hangi çalışmaların ve araştırmaların yapıldığını inceledik. 

Aynı zamanda çalışma alanımızı 5. Sınıf düzeyinde öğrenim gören öğrenciler olarak belirle-

diğimiz için 5. Sınıf Türkçe ders ve çalışma kitaplarını inceledik. Farklı yayınevlerine ait 

sözlükleri inceleyerek deyimlerimizi belirledik ve hazırladığımız ön testleri uyguladık. Kasım 

ayında deyim görsellerini çizdik ve Canva web 2 aracıyla deyim yapbozlarımızı hazırladık. 

Aralık ve ocak aylarında yazılım ve kodlama eğitimi eşliğinde GameMaker Studio 2 progra-

mıyla tasarladığımız oyunumuzu yapmaya başladık. Şubat ayında oyunumuzu öğrencilere 

oynattık. Mart ayında öğrencilere son testimizi ve dijital oyun değerlendirme anketimizi uy-

guladık ve elde ettiğimiz verilerin analizini yaptık. Nisan ve mayıs aylarında proje raporumu-

zu yazdık. 

 

Proje İş-Zaman Çizelgesi 

 AYLAR 
İşin 

Tanımı 

Eyl

ül 

Ekim Kası

m 

Aralı

k 

Oca

k 

Şuba

t 

Mart Nisan Mayıs  
Literatür 

Taraması 
* *        

Ön testlerin 

uygulanması 
 *        

Projenin 

Hazırlanması 
  * * *     

Projenin 

Uygulanması 
     *    

Verilerin 

Toplanması ve 

Analizi 

      *   

Proje Raporu 

Yazımı        * * 

https://tinyurl.com/deyimlerbilsem
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

 

Projemizin hedef kitlesi ortaokul öğrencileri ve öğretmenlerdir. 

İlköğretim 5. sınıf öğrencileri bilişsel gelişim olarak soyut kavrama döneminin başında 

değerlendirilirler. Bu dönem deyimlerin öğretilmesi, öğrencilerin kalıcı söz varlığına kazandı-

rılması için ideal zamandır. Bu nedenle araştırmamız ve projemiz, 2021-2022 Eğitim-Öğretim 

yılında Ordu Dr. Mehmet Hilmi Güler Bilim ve Sanat Merkezinde 5. sınıf düzeyinde öğrenim 

gören ve çalışmamıza katılmayı kabul eden 15 öğrenci üzerinde uygulanmıştır. 

Uygulama alanımız 5. Sınıflar düzeyinde oldu; ancak deyimlerin öğretimi konusunda 

bir sınıflama olmadığı için projemiz ortaokulda her sınıf seviyesinde uygulanabilir. Yine pro-

jemiz soyut kavrama düzeyi daha basit deyimlerle ilkokul, daha zor deyimlerle lise öğrencile-

rinin seviyesine göre kolayca uyarlanabilir.  

9. Riskler 

Projemizi okul ortamında uyguladığımızda gerekli teknik imkânları sağladığımız için 

herhangi bir riskle karşılaşmadık; ancak okul dışı uygulamalarda bilgisayar, tablet, akıllı tahta 

ve internet bağlantısına erişim sıkıntısı yaşanması projenin uygulanabilirliğini olumsuz etki-

leyebilir. 
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