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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Günümüzde karmaşıklaşan bilgi ve becerileri kazanabilen ve bu becerilerin 
değişimine hızlıca ayak uydurabilen bireylere ihtiyaç duyulmaktadır. Eğitim 
teknolojileri alanında lider konumda bulunan ISTE (The International Society for Tech-
nology in Education) 2020 yılında yayınlamış olduğu öğrenci standartları ile günümüz 
öğrencilerinin sahip olduğu/olması gerektiği özellikleri belirlemiştir. Şekil 1’de bu özel-
liklere yer verilmiştir. 

 
Şekil 1. ISTE 2020; Öğrenci standartları. 

 
İçinde bulunduğumuz yüzyıl becerilerinde teknolojinin etkilerinin oldukça fazla 

olmasından dolayı bilişim teknolojilerinin eğitimi desteklemek amacıyla nasıl kullanıla-
bileceği sorusu, eğitim ve eğitim teknolojileri alanındaki çalışmalara yön vermektedir 
(Somyürek, 2014). Alandaki yapılan çalışmalarla gelişen eğitim teknolojileriyle beraber 
öğretmenler, ezbere bilgi depolamayı sağlayan uygulamalar yerine yaparak yaşayarak 
aktif bir şekilde öğrenmeyi sağlayacak etkinlikler tercih etmelidir (Saraçoğlu ve Aldan 
Karademir, 2009). Öğrencilerin aktif katılımını sağlayan öğretim yöntemlerinden biri 
de eğitsel oyunlardır (Kaya ve Elgün, 2015). Eğitsel oyunlar; öğrencinin ilgisini çeker, 
bilgilerin kalıcılığını sağlar, bunun yanı sıra yaratıcılık, hayal gücü ve sentez gibi 
yeteneklerin de gelişmesine katkıda bulunur (Kaptan ve Korkmaz). “Piaget;oyunun bir 
uyum olduğunu söylemiştir. Ona göre oyun, çocuğa kimsenin öğretemeyeceği konuları 
kendi deneyimleriyle öğrenmesi yöntemidir” (Yavuzer, 1984). Dönmez (1999) ise 
oyunun belli bir amaca yönelik olan ya da olmayan, kurallı ya da kuralsız olarak 
gerçekleştirilebilen, her durumda çocuğun isteyerek ve hoşlanarak yer aldığı en etkin 
öğrenme sürecini oyun olarak tanımlamıştır. 

Yapılan tanımlara bakıldığında oyun, çocuklar için vazgeçilmez bir araçtır. Bu 
nedenle öğretim sürecinde oyunlardan faydalanılabilir. Öğretim sürecinde kullanılan 
oyunlara genel olarak eğitsel oyun denilmektedir (Kaya ve Elgün, 2015). Teknolojinin 
hızlıca gelişmesi ve eğitime entegre edilmesiyle birlikte günümüz çocuklarının daha iyi 
eğitilebilmesi için yenilikçi öğretim etkinlikleri geliştirmek kaçınılmaz olmuştur. 
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Yapılan bu projede geleneksel öğretim yöntemlerine alternatif olarak Unity3D 
program ile 1. sınıf “Harf öğretimi” konusu kazanımlarına bağlı kalınarak eğitsel oyun 
tasarlanmıştır. Oyun tasarlanırken Türkiye’de yer alan “Göbeklitepe” de dahil edilerek 
kültür ve akademi aynı çatı altına alınmaya çalışılmıştır. Böylelikle öğrenci, “harf 
öğretimi” konusunu öğrenirken ülke kültürlerini de tanıma fırsatı bulacaktır. Unity3D 
kullanılarak hazırlanan oyunumuz üç bölümden oluşmaktadır. 

Birinci bölümde artırılmış gerçeklikten yararlanılarak oyuna giriş sağlanması 
böylelikle oyunun dikkat çekmesi amaçlanmıştır. Birinci bölüm tamamen kullanıcının 
isteği doğrultusunda uygulamada kullanılabilecektir. Kullanıcı, artırılmış gerçekliği 
kullanmadan da eğitsel oyuna bağlanabilecektir. 

İkinci bölümde karakterimiz, kendisini kovalayan taş devri insanından kaçarken 
önünde bulunan harfleri toplayarak puan kazanmaktadır. Bu bölümde oyun oynanırken 
toplanan harfler sesli olarak iletilerek, kullanıcının duyu organlarını harekete geçirmek 
ve konunun kolay, kalıcı olarak öğrenilmesi amaçlanmıştır. 

Üçüncü bölümde kullanıcıya verilen ipucu sayesinde toplanan harflerden kelime 
oluşturularak, kelimenin yazılışı ve okunuşunun kolay ve kalıcı olarak öğretilmesi 
amaçlanmıştır. 

Yapılan araştırmalar sonucunda “Subway Surf”, “Temple Run” tarzı oyunların 
hedef kullanıcı yaş grubu tarafından oldukça rağbet gördüğü belirlenmiştir. Bunun so-
nucunda yapılacak eğitsel oyunun mantığının bu tarz oyunlardan esinlenerek yapıl-
masına karar verilmiştir.  

2. Problem/Sorun: 
 Günümüz dünyasında z kuşağı olarak adlandırılan yeni neslin dijital çağda 
doğması ve büyümesi nedeniyle, önceki nesillerden farklı olacağı düşünülmektedir. Di-
jital çağda büyüyen bu neslin dikkatlerini çekmede geleneksel öğrenme yöntemlerinin 
yetersiz kalacağı öngörülmektedir. Öğrencinin ezber yolu ile öğrendiği bir bilgi 
önbellekte, kısa dönemli hafızada geçici olarak bulunur ve kullanılmadığı takdirde un-
utulur (Atasoy,2004). Geleneksel yöntemde öğrenci genelllikle ezbere dayalı öğrenme 
yöntemini seçer ve bu nedenle öğrendiği bilgiyi unutması normal olarak karşılanır (Ka-
vak ve Köseoğlu, 2007). Z kuşağının dikkatini çekmek için geleneksel yöntemlere göre 
avantaj sağlaması bakımından ve eğitimi desteklemeye ve zenginleştirmeye yönelik 
etkili yöntem arayışına cevap vermesi açısından oyunlaştırma ve artırılmış gerçeklik 
kavramı ön plana çıkmaktadır (Erbaş ve Demirer, 2004). 
 

3. Çözüm  
Balcı, gerçekleştirdiği bir çalışmada Covid-19’un yol açtığı eğitim kesintisinin 

öğrenmeyi olumsuz etkilediği sonucuna varmıştır. Uzaktan eğitim sürecinde, özellikle 
birinci sınıf öğrencilerinin bilgisayar ya da tablet başında oturarak öğrenmesinin zor 
olduğu öngörülmüştür. Bunu göz önünde bulundurduğumuzda bu yaş gruplarına uygun 
eğitim oyunu geliştirmek kaçınılmaz hale gelmiştir. Oyunlaştırma yöntemiyle öğrenci, 
hem saatlerce bilgisayar başında anlamsızca ekrana bakmayacak hem de öğrenmenin 
temelinde bulunan harfleri öğrenebileceklerdir. Projemiz, fırsat eşitliğinin sağlanması 
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için tamamen ücretsiz bir şekilde yayınlanmıştır. Böylelikle sosyal statüye bakılmaksı-
zın cep telefonu olan tüm aileler projeye erişebilecektir.  

Yapılan bu projede 1. Sınıf “Harfler” konusu göz önünde bulundurularak eğlen-
celi, anlaşılır ve kalıcı bir şekilde öğretilmesi amaçlanmıştır. Armuseum tarafından ge-
liştirilen bu proje yenilikçi yönleriyle aynı zamanda ülke kültürünün bilinmesinde de 
katkı sağlayacaktır.  
 

Sorun Çözüm Eğitimdeki Katkısı 

Ezbere dayalı eğitim sis-
temi 

Unity3D kullanılarak eğit-
sel oyun geliştirilmesi 

Oyunlaştırma yöntemi kul-
lanılarak öğrenmenin ka-
lıcı hale gelmesi ve analitik 
düşünme yeteneğine sahip 
yaratıcı bireylerin yetiş-
mesi. 

Geleneksel eğitim sistemi-
nin z kuşağı öğrencilerinin 
ihtiyaçlarını karşılayama-
ması 

Oyunlaştırma yönteminin 
kullanılması  

Dijital dünyada var olan 
öğrencinin dikkatini öğ-
renmeye yönelterek eğitim 
dünyasına dijital dünyada 
da yer verilmesi. 

 
 

Yöntem 
  Yapılan bu projede 1. Sınıf “Harf Öğretimi” konusunun işlenmesinde android 
tabanlı ve çevrimdışı çalışabilen eğitsel oyun tasarlanarak ilköğretim birinci sınıfa giden 
öğrencilerin oynarken öğrenmesini sağlamak amaçlanmış ve eğitsel oyun ile eğlenerek 
merak uyandırabilen, öğrenmeyi kolaylaştırıcı bir öğretim şekli geliştirilmiştir. 
  Öğrenci, oyun oynarken aslında harfleri öğrenmektedir ve harflerin birleşimine 
anlam yükleyerek bazı kelimelerin yazılış ve okunuşlarını görmektedir. Oyun içerisinde 
ele alınan konunun müfredata uygunluğu öğrencinin yüz yüze ders esnasında öğrene-
ceği bilgileri hızlı anlamasına olanak tanıyacaktır. 
  Hazırlanan eğitsel oyun; gereksiz bilgiler içermeme, birinci sınıf öğrencileri için 
açık, anlaşılır ve yaşa uygunluk açısından incelenerek değerlendirilmiştir. Diğer eğitsel 
oyunlar ile karşılaştırılan uygulamamız, eksik görülen kısımlar yapılandırılarak tekrar 
düzenlenmiştir. Eğitsel oyunun hazırlanması sürecinde “Unity3D Personal” versiyonu 
kullanılmış ve artırılmış gerçekliğin eğitsel oyuna entegre edilmesi amacıyla “Vufo-
ria”dan yararlanılmıştır. “Vuforia”, artırılmış gerçeklik uygulamaları için bir yazılım 
platformudur, android ve ios platformunu desteklemektedir. Eğitsel oyunun 
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hazırlanmasında “Playmaker”den faydalanılmıştır. “Playmaker”, kod yazmak zorunda 
kalmadan oyunlar oluşturmaya olanak tanıyan Unity eklentisidir. Oyun içerisindeki mo-
dellerin geneli “Fusion360” programı ile yarışmacılar tarafından hazırlanırken bazı mo-
deller ücretsiz olarak elde edilmiştir. 
  Yapılan bu projede öğretim tasarım modelleri göz önünde bulundurulduğunda 
çekirdek modeller arasından “ADDIE” modeli seçilmiştir. Yarışmacı ve danışman öğ-
retmenin araştırmaları sonucunda ihtiyaç analizi yapılarak gerekli öğretim amaçları ve 
hedefleri belirlenmiştir. Belirlenen bu ihtiyaç verileri doğrultusunda öğretimin planı ha-
zırlanmış ve süreç içerisinde kullanılacak materyaller, içerikler ve dökümanlar belirlen-
miştir. 
 

4. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 
 Yapılan bu proje, oyun yoluyla öğrenme yöntemini kapsamaktadır. Öğrenci bil-
giyi ezberlemek yerine eğitsel oyun sayesinde eğlenerek öğrenebilecektir. Bunun yanı 
sıra Türkiye’nin kültürel değerleri hakkında da fikir sahibi olabilmesi için çaba harcan-
mıştır. Piyasada bulunan benzer ürünlere bakıldığında genel olarak eşleştirme, doğru- 
yanlış gibi sınava benzer özelliklerle öğretme amaçlanmıştır. Armuseum ekibi tarafın-
dan hazırlanan projede ise öğrenci kendisini oyunun içerisinde hissederek, oynarken 
öğrenecektir. Yapılan bu proje, ülke kültürü ve akademik öğrenmenin aynı çatı altına 
alınmasıyla oluşturulan ve benzeri bulunmayan bir çalışmadır. Armuseum ekibi tarafın-
dan tamamen özgün olarak geliştirilen proje, yukarıda bahsedilen iki yönüyle benzer 
projelerden farklıdır. Böylelikle projemiz, ülke mirası olan kültürümüzün benimsenme-
sinde de aktif rol alacaktır. 

5. Uygulanabilirlik  

Armuseum takımı tarafından yapılan bu proje android uygulaması olarak hayata geçiri-
lecektir. “Google play” üzerinde yayınlanması halinde teknolojik bir ticari ürüne dönü-
şebileceği gibi Türkiye’deki öğrencilerin fırsat eşitliğini sağlayabilmek amacıyla da üc-
retsiz olarak ta eğitime katkıda bulunabilir. 

6. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemiz için herhangi bir donanıma ihtiyaç duyulmamıştır. 1. Sınıf “Harf Öğ-
retimi” için alfabeden ve sınıf öğretmenlerinin tecrübelerinden yararlanılanılmıştır. Ta-
kım üyesi tarafından hazırlanan modeller ve bedava kullanıma sunulan modeller kulla-
nılarak hazırlanan proje için herhangi bir maliyet bulunmamaktadır.  

Proje, Unity3D programının ücretsiz versiyonu ile hazırlanmıştır. Projeye mar-
ket dışında hazırlanan web sitesi ücretsiz bir şekilde erişile bilinecektir. Market aracılı-
ğıyla erişim sağlanabilmesi için 25 dolar “Google Play” yayınlama ücreti tek seferlik 
ödenebilir. Fakat zorunluluk bulunmadığı için market dışından yayınlanmasında da 
problem bulunmamaktadır. 

Projemizin literatür taramasını Mayıs 2021’de tamamladık. Mart ayından itiba-
ren günümüze kadar olan süreçte ise projemizi hazırlamaya devam ettik. Gerekli düzen-
lemeleri gerçekleştirdik. Projemiz, güncellenebilen ve yeni özelliklerin eklenmesine 
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açık olan bir projedir. Harf öğretimi dışında düzenlemeler yapıldığı takdirde toplama, 
çıkarma gibi konuların öğretimine de katkıda bulunabilecek bir projedir. 

 
Tablo 1 – Proje İş Zaman Çizelgesi 

 Mart Nisan Mayıs Hazi-
ran 

Tem-
muz 

Ağus-
tos 

Eylül 

Başvuru 
       

3D Modelleme 
       

Algoritma geliş-
tirme 

       

Görev analizi ve li-
teratür taraması 

       

Raporlama ve 
tanıtım video 
teslimi 
 

       

Uygulama testleri 
       

TEKNOFEST ya-
rışma alanı 

       

Proje Yönetimi 
       

 
Tablo 1’de de belirtildiği gibi projemizin test aşamaları Ağustos 2021’e kadar devam 
edecektir ve bu süreçte eksik görülen kısımlar oldukça yeniden düzenlenecektir. 
 
 

7. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

İlköğretim 1. Sınıf öğrencileri okula ilk gittiklerinde genellikle herhangi bir bilgi 
ve tecrübeye sahip değildir ya da geç öğrenmektedirler. Bu dönem öğrencileri oyun dö-
nemlerinde oldukları için ders işlemek onlar için zor olabilmektedir. Bundan dolayı he-
def kitle olarak ilkokul birinci sınıf öğrencileri seçilmiştir. Öğrenciler oyun oynama dö-
nemlerinde ezberci yaklaşım şekli olan geleneksel eğitim sistemi yerine oynayarak öğ-
renmelerini daha da hızlı gerçekleştireceklerdir. 
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8. Riskler 

Yapılan bu proje, eğitsel bir oyundur. Bu eğitsel oyun için öngörülen 
olumsuzluklar ve çözüm önerileri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

  
 Tablo 2. Öngörülen riskler. 

Öngörülen olumsuzluklar Çözüm önerileri 
Çocuklar, dijital oyunlar karşısında asosyal 
bir yapıya sahip olabilir. 

Bağımlılık olmaması açısından ebeveyn 
kontrollü oynama sağlanabilir. 
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10. Ekler 

Şekil 2. Oyun giriş ekranı, oyun karakteri, üç boyutlu dikili taş ve oyundan 
örnek görüntü. 

 
 

 
 


