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Ġçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı):  

   Yeni çağ becerilerini öğrencilerin kazanması için yapay zekâ, eğitimde geleceğin tekno-

lojileri, öğrenme süreçlerinde dijital içerik kullanımı, dil eğitimi, kodlama, oyunlaştırma, 

Flipped (Tersyüz) Eğitim, yenilikçi sınıf ve okul tasarımları, STEAM öğrenme modelleri-

nin eğitimde kullanılması gerekmektedir (Eğitimde Gelecek Konferansı, 2019). STEAM; 

Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik), Art (Sanat) Mathe-

matics (Matematik) sözcüklerindeki ilk harflerin oluşturduğu kısaltmadır, içeriğindeki 

alanların disiplinler arası bir şekilde verilmesini sağlamaktadır. Maker Hareketi ise DIY 

(Do it yourself-kendin yap) ile teknolojinin birleşmesinden oluşan bir harekettir.  

(Akbaba, 2017). Oyunlaştırma (gamification); kullanıcıyı ortama bağlamak için dijital 

oyun elementlerinin kullanılmasıdır (Deterding, vd., 2011). Eğitimde oyun örnekleri ola-

rak ClassDojo, Dualingo, Kahoot gibi interaktif uygulamalar verilebilir (Özkan & Samur, 

2017 ). Oyunlaştırma eğitimde henüz popülerleşmeye başlamış olsa da eğitim alanında 

yapılan kısıtlı sayıda çalışmalar incelendiğinde, oyunlaştırmanın dahil olduğu süreçlerde 

olumlu öğrenmeler gerçekleştiği tespit edilmiştir (Samur, 2015). Fen Bilimleri dersi soyut 

kavramları içerdiği için öğrenciler zorlanmaktadır bu duruma karşı olumlu bir tutum geliş-

tirebileceği ve bilgilerinin kalıcılığını sağlayabileceği yollardan biri de eğitsel oyunlardır 

(Çavuş, vd., 2011) Bu proje, 21 yy becerilerinden STEAM, Maker Hareketi ve Oyunlaş-

tırmanın kullanımı ile tasarlanmış olup oyuncularına da bu becerileri kazandırmıştır. Tasa-

rıma konu olacak ünitenin belirlemesi için 7. Sınıf öğrencilerine anket yapılmıştır. Alınan 

dönütlerin çoğunluğu kapsamında Fen Bilimleri dersinde zorlanılan Madde ve Değişim 

konu alanında yer alan Maddenin Yapısı ve Özellikleri ünitesi oyun içeriği olarak seçil-

miştir. Oyun Scratch programında tasarlanmıştır. Ünite kazanımlarından örneklem oluştu-

rularak oyun aşamaları, öğrenme hedefleri, oyun düzeyi, ödüller belirlenmiştir. Oyun, 

Scratch programında tasarlanan kuklalara kod ekleme şeklinde 8 bölüm 6 levelden oluş-

maktadır. Tasarlanan oyun içeriği uluslararası platformda da kullanılması amacı ile isim 

olarak “CHEMISTRY CHALLENGE/ KİMYA SAVAŞLARI” seçilmiştir. 

2. Problem/Sorun: 

Geleceğin eğitimi, teknoloji ve pedagojiyi harmanlamak zorundadır. Bu kapsamda proje-

nin yapılmasını zorunlu kılan problem durumlarını şu şekilde sıralayabilir; 

 Bilginin ve teknolojinin hakim olduğu günümüz dünyasında herkesin kabul ettiği ger-

çek geleceğin çok farklı olacağıdır. Bilgi ve teknolojideki gelişim hızına bireylerin 

uyum yeteneğinin fazla olması gerekmektedir (Akbaba, 2017). 

 Son yıllarda Türkiye’de de üniversite sınav sonuçları fizik, kimya, 

biyoloji ve matematik alanlarına olan ilginin azaldığını göstermektedir. Bu eğilimin 

devam etmesi Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşmasını zorlaştıracaktır (Kılıç ve Er-

tekin, 2017). 

 Vizyon 2023 Strateji Belgesi incelendiğinde, e-İçeriğin Sağlanması ve Yönetilmesi 

Bileşeni FATİH projesi uygulama planına göre öğretim programlarına uygun ve ders-

lerde yardımcı birer ders materyali olarak kullanılmak üzere elektronik içerikler geliş-

tirilmelidir (Akgün, Yılmaz, & Seferoğlu, 2011). 
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 Dünyada teknoloji ve inovasyonda ilerlemeyi amaçlayan birçok ülke eğitim sistemle-

rinde STEAM’e yer vermektedirler. STEAM uygulamaları, Amerika Birleşik Devlet-

leri, Avrupa Birliği, Japonya, Kore, Almanya ve Çin gibi önde gelen ülkelerde gelişe-

rek devam etmektedir ülkemizde de geliştirilmesi gerekmektedir. (T.C. MEB, 2016). 

 STEAM – Makerlık Hareketi ile beraber geleceğin eğitim teknolojileri alanında ge-

lişmekte olan kavramlardan biri de “gamification-oyunlaştırma” dır. Son zamanların 

popüler kavramlarından biri olan oyunlaştırmanın ortaya çıktığı ve yaygınlaştığı za-

man dilimini Google’ın Arama Eğilimleri grafiklerinde incelediğimizde (2 Haziran 

2019 ile 3 Mayıs 2020 tarihleri arası) artışı görmekteyiz. (Google Arama Eğilimleri 

Grafiği, 2020). 

 7. Sınıf öğrencilerinin Fen Bilimleri dersine ilişkin öğrenmede güçlük çektikleri üni-

telerden birisi de “Maddenin Yapısı ve Özellikleri” ünitesidir (Tuncel & Fidan, 

2018). Bu sebeple ünite, oyun içeriği olarak seçilmiştir. 

3. Çözüm: 

 Z kuşağı olarak adlandırılan günümüz öğrencileri yüksek kabiliyet sahibi akıllı cihaz-

larla küçük yaşlarda tanışmaktadırlar (Sarı & Altun, 2016).  

 STEAM ve Makerlık Hareketinin okullarda aktif olarak işlendiğinde akademik başa-

rıyı ve kalıcılığı arttırmada etkili olduğu istatistiki olarak bulunmuştur (Akbaba, 

2017). 

 1990 yılı sonrası doğan, dijital oyunlarla büyüyen bir neslin öğrenmeye karşı olumlu 

tutum geliştirebilmesi için oyunlaştırma önemli bir fırsattır (Şahin & Samur, 2017). 

Fen öğretiminde oyunlaştırma, öğrencilerin yaratıcılık, hayal gücü, sentez gibi yete-

neklerini geliştirmesine yardımcı olur ve ilgisini çekerek bilgilerin kalıcılığını sağlar 

(Kaya & Elgün, 2015). 

 Günümüz teknolojisini kullanmanın bu projedeki katkısı, öğrencilerin 21.yy becerile-

rini özümsemelerini sağlamak, Vizyon 2023 hedeflerine ulaşmayı kolaylaştırmak, ka-

lıcı öğrenmeleri sağlarken öğrencilerin tasarım yapma, içerik üretme, kodlama yap-

ma, dijital platformu kullanma, uzaktan eğitim süreçlerinde ortama bağlılığı azaltmak 

şeklinde olmuştur.  

 Bu amaçla öncelikle tasarım içeriğini oluşturacak olan Maddenin Yapısı ve Özellikle-

ri ünitesi kazanımları arasından örneklem bir grup seçilmiştir. Belirlenen kazanımlar 

ile oyun levelleri konuları belirlenmiştir. Akış şeması dikkate alındığında yüksek ye-

tenekli bireylerin kolay levellerde rahatlama, düşük yetenekli bireylerin zorlandıkla-

rında ilgisizlik seviyesi artarken; leveller zorlaştıkça endişe seviyesi de artmaktadır 

(Şahin & Samur, 2017). Bu olumsuz duyguları engellemek için tasarım yapılan oyun 

ön öğrenmeler  ve hazırbulunuşluk seviyesi dikkate alınarak hazırlanmıştır. Oyun ba-

şarısına göre ilerleme çubukları, puanlar, liderlik tablosu, soru cevap bölümlerinde 

yanlış cevabın neden yanlış olduğu ile ilgili geri bildirimler yapılmaktadır. Her level-

de başarı oranı ne kadar yüksek olursa kazanılan puan yanında bir bilim insanı rozeti 

hediye edilmektedir. Rozet bir saygınlık göstergesidir. Rozetler, istenilen hedefler 

için daha dikkatli çalışılmasını, aynı zamanda da yapılan işten haz duyulmasını sağ-

lamaktadır (Şahin & Samur, 2017). Oyun toplam 8 bölüm 6 levelden oluşmaktadır. 

İlk olarak karşılarına ünite ile ilgili uyarıcı kuklalar çıkmaktadır. Oyun giriş kısmı 

Şekil 2’te gösterilmiştir. Giriş kısmın ardından laboratuvar güvenliği ile ilgili interak-
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tif bir kısım gelmektedir. Bu kısımda öğrenciler laboratuvar malzemelerini tanıyacak 

ve laboratuvar kurallarını kendileri koyarak olası tehlikelerde yapacakları davranışın 

doğru mu yanlış mı olduğunu göre-cek yanlış ise neden yanlış olduğunu aldığı geri 

bildirimlerle öğrenmektedir. Oyun her levelde bir üst kazanıma geçmektedir. Öğren-

ciler çevrim içi olarak ortak bir şekilde oyuna katılabilir, kendi kuklasını oluşturabilir. 

Kendi Levellerini açarak arkadaşlarına sunabilmektedir. Oyun Scratch programında 

tasarlanmıştır. Scratch programı, görsel programlama dilidir (visual programming 

language). Bu tip dillerin en önemli özelliği yazım hatalarına (syntax error) izin ver-

memeleridir. Bunun dışında görsel ve işitsel projelerin yapılması bu dillerde kolaylaş-

tırılmıştır. Bu yüzden öğrenilmesi oldukça kolaydır (Bager Akbay, 2020). 

 
ġEKĠL 3: “Chemıstry Challenge” / “Kimya Savaşları”  

 Sorun  Çözüm  Eğitimdeki Katkısı 

 Eğitim alanında 7. Sınıf öğ-

rencilerinin Maddenin Yapısı ve 

Özelliklerini kavramakta güçlük 

çekmesi. 

 Eğitsel oyun, STEAM, Maker-

lık, içerik üretme, ödüller, rozetler ve 

leveller ile ortama bağlı kalmadan 

motivasyonu artıran interaktif bir 

oyun tasarımı. 

 İçerik FATİH projesi kapsamında 

BT ile donatılmış sınıflarda kullanı-

labilecek ve 2023 Vizyonu hedefleri-

ne hizmet etmesidir. 

 

4. Yöntem:  

 Oyun tasarımında ilk olarak Maddenin Yapısı ve Özellikleri ünitesi örneklem kazanımları 

belirlenmiştir. Belirlenen kazanımlar; 

K1- Periyodik sistemdeki ilk 20 elementi ve günlük hayatta karşılaştığı yaygın element isim-

lerini listeler. 

K2- Elementleri sembollerle göstermenin bilimsel iletişimi kolaylaştırdığını fark eder. 

K3- İlk 20 elementin ve yaygın elementlerin sembolleri verildiğinde isimlerini, isimleri veril-

diğinde sembollerini belirtir. 

K4- Pozitif yüklü iyonları katyon, negatif yüklü iyonları ise anyon olarak adlandırır. 

K5- Çok atomlu yaygın iyonların ad ve formüllerini bilir. 

K6- Günlük hayatta sıkça karşılaştığı NaCl, CaO gibi basit iyonik ve H2O, CO2, SO2, NH3, 

C6H12O6 gibi kovalent bileşiklerin formüllerini yazar. 

K7- Element ve bileşiklerin hangilerinin moleküllerden oluştuğuna örnekler verir. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Visual_programming_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Visual_programming_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Syntax_error
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K8- Sıcaklık yükseldikçe çözünmenin hızlandığını fark eder. 

K9- Çözünenin tane boyutu küçüldükçe çözünme hızının artacağını keşfeder. 

K10- Çözeltileri derişik ve seyreltik şeklinde sınıflandırır. 

K11- Bazı çözeltilerin elektrik enerjisini ilettiğini deneyle gösterir; elektrolit olan ve elektrolit 

olmayan maddeler arasındaki farkı açıklar. 

 Level içerikleri kazanımlara göre dağıtılmıştır; Level içerikleri, puan ve rozet akışı 

Tablo 1’de verilmiştir. 

TABLO 1: “Chemıstry Challenge / Kimya Savaşları” Oyun Akış Tablosu  

LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4 LEVEL 5 LEVEL 6 

K1-K2 K3 K4-K5 K6-K7 K8-K9 K10-K11 

10 PUAN 20 PUAN 20 PUAN 20 PUAN 20 PUAN 10 PUAN 

10 ROZET 20 ROZET 20 ROZET 30 ROZET  15 ROZET 5 ROZET 

 Her levelde karakterler ve arka plan değişmektedir. Leveller sırası ile kazanımlarına göre 

ilerlemektedir. Öğrenci giriş yaptıktan sonra kendisini karşılayan ilk ekran “CHEMISTRY 

CHALLENGE / KİMYA SAVAŞLARI” ekranıdır. Daha sonra Laboratuvar güvenliği bö-

lümü ile oyun başlamakta tüm ünite kapsamında sorulan açıklı uçlu sorularla bitmektedir. 

Toplam 8 level bulunmaktadır. Örneğin, Level 2’ de 7 kukla bulunmaktadır. Her kukla 

için ayrı birer kod yazılmaktadır. Level 2 basit haliyle kod algoritması şu şekildedir; “De-

kor 1 girdiğinde 1 saniye bekle ses çal, Kukla 1 tıklandığında “MERHABA!” de 1 saniye 

düşün ve “HİDROJEN” i bulmaya çalış. Yön tuşları ile çalış. Her tıklandığında o yönde 

30 adım git. “H” kuklasına değdiğinde görünümü %40 büyüt “BAŞARDIN!” kontrol ya-

zısına geç ve alkış sesi çal eğer diğer kuklalara değdi ise (koordinat konuma göre) görü-

nümü %10’ a küçült “ÜZGÜNÜM” kontrol yazısına geç ve Kukla değiştir.” şeklindedir.  

Level 2 oyun kısımları Şekil 3’ te verilmiştir. Level 1ve Level 2 Kod algoritması ekte ve-

rilmiştir.  

                     
ġEKĠL 3: Level 1 ve Level 2 oyun bölümleri   

 Oyun tasarımına ait bölümler Şekil 4’te gösterilmektedir. 

             
ġEKĠL 4: a. Level 3                                                        b. Level 4  
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c. Level 5                                                                     d. Level 6 

 Tasarımda her bölüm sıralı olarak Bloom taksonomisindeki bir basamağa denk gel-

mektedir. Level 1, semboller ve elementleri hatırlaması istenerek “hatırlama” basa-

mağına hizmet ederken, Level 2, yaptığı eşleştirme ile “anlama” basamağına hizmet 

etmekte; Level 3, öğrendiği elementleri anyon ve katyon  iyon yapılarına dönüştüre-

rek “uygulama” basamağına; Level 4, molekül yapılarının elementlerden oluştuğunu 

analiz ederek gündelik hayattaki kullanım yerlerini incelemesi ile “analiz etme” ba-

samağına; Level 5 ve 6, sıcaklığın tanecik yapısı üzerine etkisini ve sıvı çözeltilerdeki 

iyonize formun elektrik iletkenliğini nasıl etkilediğini değerlendirerek “değerlendir-

me” basamağına hizmet etmektedir. Bölüm 8 de ise öğrenciler, oyun esnasında isteni-

len görevleri yaparak örneğin; elementten yapılmış bir nesneyi sınıf içerisinde bulma, 

sembol ismi ile ifade edilen bir nesneyi sınıf içinde (ya da bulundukları ortamda) 

bulmaları gibi çeşitli komutlarla oyuna aktif katılım sağlanmaktadır. Toplanan nesne-

lerle verilen oyun içinde bir linke giderek bir bölüm tasarlayabilmekte ve leveller 

içinde kaybettikleri puanları ve rozetleri toplayabilmektedirler. Bölüm 8 ise Bloom 

taksonomisinde bilişssel süreçlerin en üstündeki “yaratma” basamağına hizmet et-

mektedir.  

 Oyun ders esnasında grup halinde oynanabilir ve daha da geliştirilebilir bir şekilde 

tasarlanmıştır. Oyun 7. Sınıf öğrencilerine aralıklı zamanlarla uygulanmıştır. Kalıcı 

öğrenmeyi, akademik başarıyı ve derse karşı olan tutumu olumlu olarak etkilediği 

gözlemlenmiştir. Yapılan denemeler sonucunda level hazırlayarak arkadaşlarına su-

nan çocukların ilgi, motivasyon, öz güvenlerinin diğer derslerde de arttığı görülmüş-

tür. 

5. Yenilikçi (Ġnovatif) Yönü: 

Bu projenin benzerlerinden farkı, oyuncunun da aktif bir tasarımcı olmasıdır. Tasarım içinde, 

STEAM ve Makerlık Hareketi olan kendi kuklalarını yaratma, kodlama yapma, akış şeması, 

ödüller, geri bildirimler, içerdiği aşamalı ilerleme ile 21 yy becerilerinin pek çoğunu barın-

dırmaktadır. Geleceğin eğitim teknolojilerine ve 2023 vizyonuna hizmet etmektedir.  

      6.    Uygulanabilirlik:  

Dijital bir e-içerik olan oyun tasarımı FATİH projesi kapsamında bilişim teknolojileri ile do-

natılmış sınıflarda etkileşimli tahta uygulaması üzerinden öğrencilerin gruplar kurarak inte-

raktif bir şekilde oynanabilmektedir. İnternet gerektirmeyen bir yazılımdır. Bu sebeple deza-

vantajlı bölgelerdeki öğrencilerde oyun yazılımından faydalanabileceklerdir. 

        7.    Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması: 

Projemiz Scratch programı üzerinden yapıldığı için herhangi bir maliyeti bulunmamaktadır. 

Proje zaman planlaması Tablo 2’ de verilmektedir. 
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TABLO 2: Proje Zaman Planlaması 

Faaliyetin Adı  ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran 

1.Proje takımının kurulması       

2.Proje konusunun belirlenmesi ve mal-

zeme temini 

       

3.Proje takviminin hazırlanması         

4.Literatür taranması        

5.Tinkercad prog. 3D modelleme ve 

Mblock prog. kod algoritması yapımı 

       

6.Düzenek kurulumu ve prototip yapımı         

7. Test edilmesi        

 

8.    Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Proje 7. Sınıfta öğrenim gören tüm öğrencileri kapsamaktadır. 

9.   Riskler:  

Risk matrisi Tablo 3’te gösterilmiştir. 

TABLO 3: Risk Matrisi 

Risk Riskin 

 Olma  

Ġhtimali 

Risk  

Seviyesi 

Önleme/ Uyarı 

/Çözüm 

Çözümden 

Sonra Riskin 

Olma Ġhtimali 

Risk  

Seviyesi 

Öğrencilerin 

ekran başında 

geçirdikleri 

sürenin art-

ması. 

 

 

Olası 

 

 

Yüksek 

Oyun 20 dk ile 

sınırlandırılmıştır. 

 

 

Olasılık dışı 

 

 

DüĢük 

İnternette 

olumsuz içeri-

klerle 

karşılaşabilir. 

 

Mümkün 

 

 

Orta 

Oyunun internet 

gerektirmeden 

çalışabilmektedir. 

 

Olasılık dışı 

 

DüĢük 

Yanlış öğren-

melere sebep 

olabilir. 

 

Olası 

 

Orta 

Yanlış hamleler 

sonrası geri dö-

nütler 

sağlanmıştır. 

 

Olasılık dışı 

 

DüĢük 

 

10.    Proje Ekibi: 

Oyunun aşamalı ve çok kuklalı olması sebebi ile takım üye sayısı arttırılmıştır. 

Takım Lideri: Rana Şor 

Adı Soyadı Projedeki Gö-

revi 

Okulu Projeyle İlgilli Tec-

rubesi  

M.Hilal Demirkan Danışman Gaziantep Nuray Tuncay Kara 

Bilim ve Sanat Merkezi 

Tasarım,Kod 

Rana ġor Takım Üyesi Gaziantep Nuray Tuncay Kara 

Bilim ve Sanat Merkezi 

Tasarım,Kod 
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Z.Ada Yurtyapan Takım Üyesi Gaziantep Nuray Tuncay Kara 

Bilim ve Sanat Merkezi 

Tasarım,Kod 

Yiğit Yılmaz  Takım Üyesi Gaziantep Nuray Tuncay Kara 

Bilim ve Sanat Merkezi 

Tasarım,Kod 

Zeynep Güzel Takım Üyesi Gaziantep Nuray Tuncay Kara 

Bilim ve Sanat Merkezi 

Tasarım,Kod 

Mehmet Ali Çelik  Takım Üyesi Gaziantep Nuray Tuncay Kara 

Bilim ve Sanat Merkezi 

Tasarım,Kod 
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EKLER: 

EK1: Level 2 Kod Algoritması 

 

 

 


