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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

     Ülkemizde disleksi tanısı koyulmuş 120 bin çocuk var(1). Ailelerin bu konuda bilinçsiz ol-

malarından dolayı tanı koyma oranı düşmektedir. Gerçek rakamların daha yüksek olduğu dü-

şünülmektedir. Yaptığımız araştırmalarda ve görüşmelerde(2), dünyada her 20 çocuktan bi-

rinde, disleksinin farklı türlerinden birinin görüldüğü sonucuna ulaştık. Bu çocuk nüfusunun 

%5’i demektir. Dünyadaki 15 yaş altı çocuk nüfusunun yaklaşık 2 milyar olduğunu düşünürsek 

bu sorunu yaşayanlar yaklaşık olarak 100 milyon çocuk olarak görünmektedir (3). 

     Bu yüksek rakamlar bizi bu eğitsel oyunu yazma konusunda isteklendirdi. Projemiz, disleksi 

öğrenme bozukluğu yaşayan öğrencilerin eğitiminde kullanılacak eğitsel bir oyundur. Disleksili 

bireyler toplum içinde problem yaşadıkları zaman kaygı düzeyleri çok yükselmektedir. Bu eği-

timin usulüne uygun değildir. Programladığımız oyun sayesinde, birey yalnız başına iken 

(kaygı düzeyi en düşük zaman) ve eğlenerek eğitim süreçlerine fayda sağlamaya çalışmaktadır.  

     Bu eğitsel oyunda içerik olarak, harf ve rakamları karıştırma (b-d,p-q,E-3,6-9 vb.),yazarken 

harf atlama, kelimeyi bölerek yazma, dört işlemdeki yaşanan zorluklar ve sayı sayarken atlama 

gibi ana problemlerin çözümü ve eğitimi bulunmaktadır. Bireye herhangi bir dayatma olmadan, 

oyun içerisinde güdülenme sağlanarak, sorunların üzerine gitmek, oyunun asıl gizli amacı ol-

maktadır. 

2. Problem/Sorun: 

     Disleksili olan öğrencilerin yaşadığı en büyük sorun, öğrenme, doğru okuma ve yazma ko-

nusunda kullandıkları materyallerin eksikliği olmaktadır. Yaptığımız piyasa araştırmasında, bu 

tip sorunu yaşayan bireyler için eğitim ve rehabilitasyon anlamında kullanılabilecek birkaç eş-

leştirme veya farkını bulma oyununa rastladık. Sadece disleksi-öğrenme güçlüğü yaşayan bi-

reylerin özel durumlarına göre tasarlanmış ve eğitim amacı taşıyan bir uygulama bulamadık. 

     Bu bireylerin zekâ anlamında bir engelleri yoktur ve sadece belirli kavramlarda öğrenme 

güçlüğü yaşarlar(4). Bu duruma göre bir çalışma yaptık ve disleksi ile ilgili bir kavram haritası 

çıkardık. Bu kavram haritasına göre bir çözüm yolu ve kazanım listesi çıkardık. Böylece Dis-

leksili bireylerin en çok sorun yaşadığı kavramların çözülmesi ile ilgili kazanım listemiz oluş-

muş oldu. 

     Günümüzde eğitim açısından yapılan çalışmalarda(5), disleksili bireylerde stres düzeyi yük-

seldiği zaman öğrenme güçlüğü daha da artmaktadır. Bu sebeple sosyal ortamlarda oynanan 

eğitsel oyunlarda hastanın kişiliğine bağlı olmak kaydıyla stres düzeyinin yükseldiği görülmüş-

tür. Bundan dolayı kişisel oynanan eğitsel oyunlarda daha başarılı oldukları görülmüştür. Fakat 

sorun burada başlamaktadır çünkü disleksi hastalarına yönelik piyasada eğlenirken öğrenmele-

rini sağlayacak oyunlar sınırlı ve pedagojik açıdan yetersizdir. Bu da bizim bu projeyi yapmak 

için motivasyon kaynağımız olmuştur. 

 

3. Çözüm  

     Psikologlar ve özel eğitim rehabilitasyon merkezleri ile yaptığımız görüşmelerde, piyasada 

mevcut bulunan eğitsel oyunların en önemli eksikliğinin yanlış kavramları gösterme üzerine 

kurulu olduğunu gördük. Örnek vermek gerekirse, b-d karıştırma konusunda,d harfinin 

kullanılması gereken bir kelimede, b harfinin üzeri çiziliyor ve d harfi yazılıyor. Yanlışların 

göstermesi üzerine kurulu olan oyunlar, öğrenci tabanlı bir eğitim modeli ile terstir.  
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Yanlışlardan doğruya gitmek öğrencinin iç motivasyonunu düşürdüğü gibi öğrenme hızını da 

olumsuz etkilemektedir. Bu ilkeyi temel alarak programladığımız eğitsel oyunda ana tema 

eğlence olmalıydı. Eğlencenin ve oyunların bölümleri arasında kişiye sorulan anahtar sorular 

ile kavram karmaşasının önüne geçmeyi hedeflemekteyiz. Örnek vermek gerekirse, bir bölüm 

bittiğinde ilerlemek için P tuşuna basılması isteniyor ve birey bunu oyunun bir parçası olarak 

gördüğü için karıştırmamaya özen gösteriyor veya bölüm sonlarında kısa bir kelime heceleme 

ya da harf atlama oyunu ile bu kavramlar, belirlediğimiz kazanımlar kapsamında kişiye eğitsel 

oyun üzerinden farkında olmadan öğretilmeye çalışılmaktadır. Birey bölüm sonundaki soruyu 

bildiği için özgüven ve iç motivasyon konusunda çok iyi bir yere gelmektedir. İç motivasyonun 

yüksek seviyede tutulması için bu sorulara ipucu eklenerek, eğitimin ana amacı olan öğrenme 

sağlanmaktadır.  

     Alanında uzman psikologlar ile yaptığımız görüşmelerde, aldığımız bir tavsiye sonucunda 

bulduğumuz diğer bir çözüm ise oyunun arka planına öğrenme güçlüğü yaşanan sembolleri 

belli belirsiz olacak şekilde koyarak gizil öğrenme metodunu kullanmış olduk. Aynı zamanda 

ilerlenen yolun şeklini de karıştırılan sembollere benzeterek, beynin arka planda o örüntüyü 

alması ve doğru kavram ile değiştirmesi hedeflendi. 
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4. Yöntem 

     Eğitsel oyunumuzu hayata geçirmeden önce yaptığımız akademik tarama ve saha çalışma-

larında ortaya çıkan sonuç, disleksi özelinde bir eğitsel oyunun olmadığı oldu. Eğitim modeline 

ve uzman görüşlerinize(7) uygun olarak öğrenme güçlüğü yaşanan kavramların listesini yaptık. 

Bu kavramlar; 

 

 p-q, b-d, 6-9, E-3,12-21 gibi kavramların karıştırılması 

 Okurken kelime atlanması 

 Hecelerin karıştırılması (ne-en) 

 Yön (yukarı, aşağı gibi) ve zaman (önce, sonra, dün, yarın gibi) kavramları ko-

nusunda sorunlar. 

 Elleri kullanmada hantallık ve zorlanma 

 

 

     

 

 

 

       

 

Bu kavramlara göre kazanım listemizi oluşturduktan 

sonra oyunumuzun ana algoritmasını tasarladık ve 

bu algoritmaya uygun kodları yazmaya başladık. 

 

 

 

 

 

 

3 

Sorun Çözüm Eğitimdeki Katkısı 

Disleksili olan bireylerin 

öğrenme, doğru okuma 

ve yazma konusundaki 

kullandıkları materyalle-

rin eğitim açısından ve 

içerik olarak yetersizliği-

dir. 

Eğitim normlarına ve öğrenci mo-

delli eğitim sistemine göre tasar-

lanmış, kavram karmaşası yaşanan 

durumların en az stres düzeyinde, 

oyun içerisinde öğretilmesidir. 

Öğrenme güçlüğü yaşanan konu-

larda ilerleme kaydederek ve doğru 

kavramları öğreterek, bireyin eğitim 

sürecinin hızlandırmak ve pedagojik 

açıdan hazırlanmış eğitim materyali 

konusunda büyük bir eksikliği gider-

mek.  



 

Kelime algoritmasını oluşturduktan sonra, ara yüzü tasarlamaya başladık. Gayet basit ve sade 

olması herkes tarafından kullanılabilir olması anlamına geldiği için, bu konuda çok çaba gös-

terdik.             

 
     Oyunun arka planda çalışacak kodlarını yazarken bir yanda da oldukça basit bir ara yüz 

tasarladık. Amacımız bireyi en az yorarak ve çok eğlendirerek iç motivasyonunu yüksek tutmak 

ve öğrenme güçlüğü probleminin aşılmasında yardımcı olmak olduğu için sadelik ana ilkemiz 

oldu. Oyunun kodlanmasında okulda eğitimini aldığımız C# dili kullanılacaktır. 

          
     Resimlerde bölüm aralarında gelecek olan soru tiplerinden örnekler görmektesiniz. Bu şe-

kilde tasarlanan projemizde en hızlı, anlaşılır bir şekilde kavram-kazanım şekilleri oluşturul-

makta ve eğitsel oyunumuz amacına uygun olarak çalışmaktadır.  

 

5. Yenilikçi(İnovatif) Yönü 

     Yaptığımız piyasa araştırmalarında karşılaştığımız eşleştirme veya hatalı olanı bulma oyun-

larının disleksi ile ilişkilendirildiğini gördük. Bu oyunların ortak eksikliğinin, sadece disleksi 

için yapılmış olmadıklarını ve eğitim mantığı taşımadıklarını belirledik. Bu anlamda bizim oyu-

numuz sadece disleksili bireylere özel tasarlanması sebebiyle piyasadan ayrışmaktadır. 

     Oyunlar eğlence için oynanır, eğitsel oyunlar ise eğitim amacı güden ve gizil öğrenmeyi 

sağlayan uygulamalar olarak tanımlanabilir. Biz piyasa şartlarında disleksi konusunda yapılmış 

eğitsel bir oyun bulunmadığını belirledikten sonra, eğitim ve eğlenceyi bir araya getiren ilk 

oyun olduğumuzu düşünüyoruz. 
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    Piyasada yapılan oyunların çoğunluğu Flash tabanlıdır. Flash artık günümüzde güvenlik 

açıkları sebebiyle tercih edilmektedir hatta çoğu tarayıcı tarafından desteklenmemektedir. Biz 

bu anlamda daha profesyonel bir dil olan C# dilini tercih ederek kullanıcılara daha kolay çalış-

tırılabilen ve her platformda desteklenen bir oyun yaptığımızı düşünüyoruz.   

6.   Uygulanabilirlik  

     Oyunumuza rakamlar ile baktığımız zaman 100 milyon çocuğun eğitimine ve mutluluğuna 

imkân sağladığı için uygulanması ve yaygınlaşması anlamında insani bir engel yoktur. Maliyeti 

çok düşük olduğu için ve sistemin kurulum-yürütme ücreti olmadığı için uygulanabilirlik anla-

mında hiçbir riski yoktur. Alanında uzman özel eğitim öğretmenleri ile yaptığımız oyun dene-

melerinde çocukların oyunu çok sevdiği ve kazanımlar konusunda oldukça başarılı olduğu gö-

rülmüştür. Bu, işe yarayan ve kullanması kolay olan bir oyunun öğrenciler tarafından istendi-

ğini gösterir. Bu sonuçta bizi uygulanabilir bir eğitsel oyun yazdığımız sonucuna götürür. 

     Projenin hayata geçirilme aşaması şu şekilde planlanmaktadır: 

 Tüm özel eğitim kurumlarına program ulaştırılır ve eğitim buradan başlar. 

 Toplumda herkesin ulaşabileceği bir internet sayfasına yüklenerek, okula gitmeyen 

öğrencilere ulaşması sağlanır. 

 Öğretmenler için, oyunun oynatılması ile ilgili eğitim ve ipucu videoları yayınlanır. 

 Alınan geri dönüş ve önerilere göre programın yeni sürümleri çıkarılır. 

    Oyunumuz platformdan bağımsız kodlandığı için her ortamda çalışır ve internet bağlantısı 

gerekmeden kullanılabilir. Bu sebeplerden dolayı geniş bir kitleye hitap eder ve ticari bir ürüne 

dönüşür. Çünkü işe yarayan, yürütme maliyeti olmayan ve çok geniş bir kesime hitap eden bir 

ürün ticari değer elde etme konusunda oldukça başarılı olacaktır. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemizin maliyet analizi son derece basittir. Kullanacağımız yazılım aracımızın maliyeti ol-

mamakla birlikte, herhangi bir sunucu ya da domain masrafı yoktur. Kendi öz kaynaklarımız 

(işgücü, yazılım becerisi ve istek) bize bu projeyi yapmak için yeterli olmaktadır. 

Planlanan İş Tarih Aralığı Planlanan İş Tarih Aralığı 

Disleksinin dünya ve 

ülkemizdeki durumunun 

araştırılması 

10-16 Şubat Yazılımın en basit algorit-

masının çıkarılması 

12-15 Mart 

Disleksi öğrenme güçlükle-

rinin araştırılması 

17-22 Şubat Sistemde kullanılacak 

yazılımın geliştirilmeye 

başlanması 

15 Mart-15 Nisan 

Literatürde yapılmış çalışma-

ların taranması 

24-29 Şubat Oluşturulan yazılımın  test 

edilmesi ve hatalarının 

giderilmesi 

15-25 Nisan 

İnsan davranışları ile ilgili uz-

man görüşmeleri ve kavram 

haritasının çıkarılması 

2-12 Mart Son testlerin yapılıp sis-

temin aktif hale getirilmesi 

25 Nisan – 25 

Haziran 



 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

     Projemizin hedef kitlesi disleksi tanısı koyulmuş bireyler olsa da, asıl hedeflenen kitlemiz 

tanı koyulsun ya da koyulmasın tüm disleksi şüphesi olan bireylerdir. Çocuk nüfus olarak bak-

tığımızda hitap ettiğimiz kesim dünya çapında 100 milyon çocuktur.  

    Eğitsel oyunumuz, özel eğitim okulları ve merkezler ve tanı koyma yetkisi olan psikologlar 

tarafından kullanılır. Aynı zamanda disleksi ile ilgisi olmayan herkes bu oyunu çok severek 

oynayabilir. 

9. Riskler 

     Projemiz çok sade ve işlevsellik üzerine tasarlanmıştır. Bu sebeple program çalışmak için 

internete bile ihtiyaç duyulmamaktadır. Sistem herhangi bir devre elemanına veya sunucuya da 

bağımlı değildir. Bu anlamda, programa ulaşım anlamındaki riskleri kaldırmış olduk. 

     Programın yanlış kullanılmasındaki riskleri, her aşamaya uyarı ve kontrol mekanizmaları 

koyarak engellemeye çalıştık çünkü program çevrimdışı çalışmaktadır. 

     Disleksili bireylerin öğrenme aşamasında yaşadıkları stres düzeyinin yükselmesi oyunu bı-

rakmalarına sebep olup, öğrenme açısından risk oluşturabilir. Bunu minimuma indirmek için 

bölümler oldukça kısa tutuldu ve kullanıcı istediği anda oyundan çıkabilecek ya da ara verebi-

lecek şekilde tasarım yapıldı.   

10.  Proje Ekibi 

11. Kaynaklar  

1.) https://www.milliyet.com.tr/yerel-haberler/artvin/turkiyedeki-disleksili-cocuk-sayisi-120-

binin-uzerinde-12784386 

2.) https://www.gercekgundem.com/saglik/48394/her-20-cocuktan-1i-disleksi 

3.) https://www.dunya.com/dunya/dunya-nufusu-76-milyar-haberi-371872 

4.)Özel öğrenme güçlüğü “Disleksi” 

(https://dergipark.org.tr/tr/pub/ibufntd/issue/22932/245591) 

5.) http://www.bby.hacettepe.edu.tr/akademik/bulentyilmaz/okuma_n%C3%B6robiyoloji.pdf 

6.) https://pubs.asha.org/doi/abs/10.1044/2018_LSHSS-DYSLC-18-0020 

7.) http://bilheal.bilkent.edu.tr/aykonu/Ay2003/september03/disleksi.html 

8.) https://www.tudiv.org.tr/ 
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Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul  Projeyle veya problemle 

ilgili tecrübesi 

Fethi YELKEN Grafikleri yazılıma hazırla-

mak ve yazılım geliştirmek 

Salihli NFK Sosyal 

Bilimler Lisesi 

Takım Lideri 

Özel eğitim ve rehabilitasyon mer-

kezinde araştırmalar yapıyor ve en-

gellilerin yaşadığı zorlukları biliyor. 

Emre BAYRAM Danışman Öğretmen Salihli NFK Sosyal 

Bilimler Lisesi 

Yazılım meraklısı bir eğitmen 

https://www.milliyet.com.tr/yerel-haberler/artvin/turkiyedeki-disleksili-cocuk-sayisi-120-binin-uzerinde-12784386
https://www.milliyet.com.tr/yerel-haberler/artvin/turkiyedeki-disleksili-cocuk-sayisi-120-binin-uzerinde-12784386
https://www.gercekgundem.com/saglik/48394/her-20-cocuktan-1i-disleksi
https://www.dunya.com/dunya/dunya-nufusu-76-milyar-haberi-371872
https://dergipark.org.tr/tr/pub/ibufntd/issue/22932/245591
http://www.bby.hacettepe.edu.tr/akademik/bulentyilmaz/okuma_n%C3%B6robiyoloji.pdf
https://pubs.asha.org/doi/abs/10.1044/2018_LSHSS-DYSLC-18-0020
http://bilheal.bilkent.edu.tr/aykonu/Ay2003/september03/disleksi.html
https://www.tudiv.org.tr/

