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Ġçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Ciddi oyunlar(CO) olarak adlandırılan, bir eğitim konusuna özgü davranışı 

gerçekleştirmek adına Kimya eğitimine yönelik hazırlanmış, Platformer(Mario vb. oyunlar) 

yapı özelliklerini taşıyan oyunlara çeşitli ortamlarda rastlanılmaması üzerine, öğrencilerde 

ilgili davranışları gerçekleştirmeye yönelik bu proje geliştirilmiştir. Projemiz kapsamında 

geliştirmiş olduğumuz; “Simyacılar Kalesi(SK)” oyunu ile Talim Terbiye Kurulu’nun 

oluşturmuş olduğu Lise/K-12 grubu Fen Bilimleri Kimya ve Fizik dersi eğitim 

programlarında bulunan; “Maddenin Hal Değişimi”, “Maddenin Ayırt Edici Özellikleri”, 

“Madde ve Isı”, “Madde ve Doğası”, “Saf Maddeler”, “Maddenin Halleri”, “Kimyasal 

Tepkimeler ve Denklemeler”, “Asit ve Bazlar”, “İki Boyutta Hareket”konularına ait 

kazanımların  öğrenen tarafında gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.  

SK eğitsel oyunun, özel bir fen lisesindeki 20 öğrenciye uygulanması, ardından öğrencil-

erden alınan bulguların analiz edilerek sunulması amaçlanmıştır. Bu yolla hazırlanan görüşme 

formu ve anketin öğretim teknoloji uzmanı 2 ayrı akademisyene gösterilmesi yardımıyla son 

haline getirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu ve anketi ile öğrencilerden, çoklu ortam 

öğrenmesi olarak oyunlar, eğitsel oyunlar, eğitsel oyunların derslerde kullanımı, ipucu-geri 

bildirim ve rehberlik ekranlarında imleme sayısına bağlı olarak geliştirilen eğitsel oyunun 

bilgi edinmede, motivasyonda ve eğlencede gösterdiği farklılıklara dair görüşler toplanması 

hedeflenmiştir. Nicel ve nitel karma araştırma tekniğiyle edinilen bulgular ve örnek cevaplar 

alan yazın doğrultusunda desteklenerek sunulmuştur. 

2. Problem/Sorun: 

Oyun ve eğlencenin öğretim içeriği ile birleştirilmesi yardımıyla , okul içi veya mesleki 

öğrenenler açısından eğitim ve öğretimin doğasını temelden iyileştirmenin mümkün olduğu 

söylenmektedir(Prensky, 2001). Eğitsel oyunların geçerliği, öğreneni motivasyonel bir süreçle 

ortam tutmaya bağlıdır(Ang ve Krishna, 2008),  fakat buradan da görüldüğü gibi araştır-

macılar genelde, eğitsel oyun araştırmalarında bu kapsama odaklanarak ortamların nasıl tasar-

lanması gerektiğine dair yapılabilecek araştırmalardan uzak kalmaktadırlar(Yang, 2017). 

Yukarıda yapılan tanımdan yola çıkarak tarafımızdan seçilen; 

F.4.4.4. Maddenin Isı Etkisiyle Değişimi 

F.5.4. Madde ve Değişim / Maddenin 

Doğası 

F.5.4.1. Maddenin Hal Değişimi 

F.5.4.2. Maddenin Ayırt Edici Özel-

likleri 

F.5.4.4. Isı Maddeleri Etkiler 

F.6.4. Madde ve Isı 

F.6.4.1. Maddenin Tanecikli Yapısı 

F.6.7.1. İletken ve Yalıtkan Maddeler 

F.7.4.2. Saf Maddeler 

9.4. Maddenin Halleri 

9.4.1. Maddenin Fiziksel Halleri 

11.1.5. İki Boyutta Hareket 

kazanımlara yönelik çoklu ortam kuramlarına dayandırılarak hazırlanılmış, motivasyonel sü-

reci yukarıda tutan eğitsel ortamlara rastlanılmamaktadır. Bazı araştırmalarda örnek olarak 

kutu oyunu ve basit olarak geliştirilmiş ciddi oyunlara rastlanılmaktadır. Fakat rastlanılan bu 

uygulamalar, görsel içerik ve bilginin yansıtılması sürecinde bir ciddi oyun yapısına tamamen 

erişememektedir(Mayer ve Moreno, 2002). 
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Şekil 1. Çoklu ortam ilkelerine göre zayıf 

tasarım yapılı bir CO 

 
Şekil 2. Organik kimya dersine yönelik bir kutu 

oyunu 

Şekil 1’ de görülen yapıda Mayer’ in çoklu ortam ilkelerine ters düşen birçok tasarımsal 

kusur izlenirken, Şekil 2’ de ise ben yönetimli bir öğretim içeriğinin tersine işbirlikli bir 

öğrenim modeline rastlanılmaktadır. 

Araştırmamızda farklı olarak, ben merkezli öğrenim sürecine imkan tanıyan, öğretmenin 

rehber süreçte yöneten değil rehber olabildiği, öğrenenin hataya karşın tekrara dayalı bilgiye 

ulaşabildiği, anlık düzeltici geri bildirimler sunan motivasyonel bir eğitsel oyun geliştirilmesi 

planlanmıştır. Buna ek olarak diğer araştırmalarda görülen zayıflıklardan yola çıkarak, 

geliştirilen oyunun bir grup öğrenci ile denenmesi, nicel ve nitel araştırmalara yön vermesi ve 

iyileştirme süreçlerini yaratması gelişime açık bir süreç yaratacaktır. 

3. Çözüm  

Araştırmalarda görüldüğ üzere Z kuşağı öğrencileri bilgiyi akranlarıyla aynı hızda, doğru-

dan aktarıcıdan edindiği süreçte, ezbere ve tekrara dayalı bir süreç ardından ölçmeye tabi tu-

tulmakla beraber ortamda kalıcılığını kaybekmektedir(Yien vd, 2011). Yarattığımız ortamda, 

Z kuşağına özgü öğrenme stillerine dayalı olarak, keşif, gözlem, kendi hızında öğrenme, uy-

gulama, bireysel değerlendirme, bilgiyi bireysel sentezleme gibi birçok yapı sunulmakta ve 

öğrencinin bilgi edinme sürecinde kalıcılığının artırılması hedeflenmektedir. 

Yukarıda belirtilen problem durumlara paralel olarak geliştirilen oyunun genel 

çerçevesinde sunulan; Simyacıların Kalesi oyunumuz ile ilgili kazanımlara yönelik olarak, 

öğrenciye keşfe dayalı, bilgiyi gözlemleri ve keşifleri doğrultusunda edinebildiği, deneme-

yanılma yollarıyla uygulayabildiği, oluşan durumları değerlendirebildiği ve doğru bilgiyi 

sentezleyerek öğrenimi gerçekleştirebildiği bir yapı sunulmaya çalışılmıştır.  

Çözüm sürecinde geliştirilenn eğitsel oyun ile öğrenciler; 

 Hal değişimlerinden sadece erime, donma ve 

buharlaşmaya değinilir. 

 Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın 

elementlerin isimlerini, sembollerini ve bazı 

kullanım alanlarını ifade eder. 

 Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve 

bazı kullanım alanlarını ifade eder. 

 Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda 

oluştuğunu bilir. 

 Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki 

etkilerini gözlemler. 

 Tuzların özelliklerini ve kullanım alanlarını 

açıklar. 

 İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili 

hesaplamalar yapar. 

 

Yukarıda yaratılan tüm çerçeveye ek olarak sürdürülebilirlik ve iyileştirilebilirlik 

kapsamlarında nitel ve nicel oluşturulmuş görüşme-anket formları 20 öğrenci ile oyun den-

eyiminde sonra uygulanarak, yöntem kısmında analiz edilerek sunulmuştur. 
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 Sorun  Çözüm  Eğitimdeki Katkısı 

Problem başlığı altında belirtilen Fen 

Bilimleri kazanımlarına ait eğitsel oyun 

eksikliği ve tasarım zayıflıkları 

 İlgili kazanımları hedef alan 

Eğitsel oyun geliştirilmesi 

 İlgili kazanımları gerçekleştirme 

yolunda bir kaynak yaratılması ve okul 

içi-dışı tüm ortamlara sunulması 

Türkiye’ de öğrencilere yönelik milli ve yerli 

eğitsel oyun sektöründe dair kaynak eksikliği 

 Türkiye’ de ve dünyada 

kullanılması üzerine milli ve 

yerli eğitsel oyun geliştirilmesi 

 Milli ve yerli öğretim teknolojileri 

materyal ihracatına ek imkan sunulması 

Geleneksel yollarla eğitim süreçlerinde oyun 

tabanlı öğrenme ortamları yaratılması ve 

dijital eğitsel oyun kullanımı 

araştırmalarındaki zayıflık 

 Oyun tabanlı öğrenme 

ortamlarının öğrenci üzerinde 

fayda ve motivasyon araştırması 

yapılması 

 Oyun tabanlı öğrenmenin okul içi 

ve dışı ortamlarda kullanımına etkisine 

dair sonuçların akademik literatüre 

kazandırılması 

 

4. Yöntem 

Proje kapsamında çözüm sürecine uygun olarak özgün SK eğitsel oyunu geliştirilmiş, 

akabinde geliştirilen uygulama özel bir fen lisesinde öğrenim gören 20 9. Sınıf öğrencisine, 2 

öğretim teknolojisi uzmanı akademisyenden alınan görüşler doğrultusunda hazırlanmış 5 li 

likert tipinde “kesinlikle katılmıyorum” ve “kesinlikle katılıyorum” aralığında değişen anket 

ve en yüksek-düşük puanları ortaya koyan 2 öğrenciye de görüşme formları uygulanmış, 

nicel-nitel veriler toplanmıştır. Elde edilen bulgular oyunun kullanılabilirliği ve etkililiği 

ışığında araştırılarak sunulmuştur. İlk etapta SK kapsamı aşağıdaki gibi sunulmaktadır. 

 

 
Şekil 3. Kule-Tuzak-Barikat Tipleri 

 
Şekil 4.Bileşik Bilgilendirme Ekranı 

 
Şekl 5. Oyun Eğitim Ekranı 

 
Şekil 6. Element Bilgilendirme Ekranı 

 
Şekil 7. Yaratık Tipleri 

 
Şekil 8.Reaksiyon Örneği 
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Şekil 9. Reaksiyon Örneği 

 

 
Şekil 10. Alaşım Golem Üretimi 

 

 
Şekil 11. Isı Etkileşim Haritası 

Öğrencinin arama, keşfetme, bilgiyi edinme ve uygulama sürecine ilişkin olarak 

altyapısının oluşturulduğu oyun bir kaç farklı öğenin bir araya gelmesi ile oynanmaktadır. 

Yukarıdan görünüme sahip pixel tasarım ile yaratılan oyunda, öğrenciler simyacı Korhan’ı 

kontrol etmekte ve kalesini kaleye yaklaşan yaratıklara karşı korumaktadır. Öncelikle öğrenci 

kaleye olan yollar üzerine gelen yaratıkları savunmaya yönelik çeşitli kuleler, tuzaklar ve 

barikatlar kurabilmektedir. Öğrenci yaratıklara karşı kaleyi; kuleler, tuzaklar ya da barikatları 

farklı bileşiklerin kullanımı ile donatılabilmektedir. Ayrıca kaleye giden yollar bir ısı 

haritasına sahiptir ve ortamdaki ısı yine farklı kule tipleri ile etkilenerek yaratıklara karşı 

kullanılabilmektedir. Ayrıca öğrenci demirhanede farklı alaşımları elde ederek kendine 

savunma birimleri üretebilmektedir. Üretilen bileşik ya da alaşımlar yardımıyla Korhan’ın 

sahip olduğu mekanik gaz kapsül atar ya da arbaletin özellikleri değiştirilebilmekte-

dir.Oyunumuz Unity3D oyun motorunda hazırlanmıştır. 
 Oyundaki her bir görsel ve ses tarafımızdan hazırlanıp, hazır içerik kullanılmadan 

ilerlenmeştir. Pixel Art tabanlı Topdown(Yukarıdan bakış) bir yapı üzerine kurulmuştur. 

 Oyunumuzda 3 ayrı bölüm ve bölümler içerisinde 12 adet savunma akımı bulunmakta olup, 

SK yaklaşık 1.5 saatlik oynama süresine sahiptir, oyun nasıl oyanıra ait 8 video 

bulunmaktadır(Şekil 5). 

 Oyunumuzda toplamda 16 kule, 2 elektrik üretimi birimi, 1 adet alaşım ve 1 adet bileşik 

üretim birimi 8 ayrı yaratık tipi, 3 ayrı tuzak ve 3 ayrı barikat tipi bulunmaktadır. 

Oyun kapsamı yukarıdaki gibi olup, oyun gönüllü öğrencilere denetilmiş nitel ve nicel 

toplanmıştır. Öğrencilere uygulanan anket doğrultusunda oluşan veriler Tablo 1 ve 2’ de 

sunulmaktadır. 

Tablo 1. SK Uygulanabilirliği Anketi Madde Analizi 

   N Ort ss 

1 SK eğitsel oyunu derse karşı dikkatimi artırır 20 4,60 ,598 

2 
SK eğitsel oyunu  zor problemleri anlaşılması kolay 

hale getirir 
20 4,70 ,470 

3 SK eğitsel dersi eğlenceli kılar 20 4,65 ,489 

4 
SK eğitsel oyunu kendi öğrenme sürecimi yönetmemi 

sağlar 
20 4,30 ,733 

5 
SK eğitsel oyununu ders dışında oynamak öğrenme 

sürecimi etkili kılar 
20 4,30 ,733 

6 
SK eğitsel oyunu konuyu öğrenme konusunda korku 

ve kaygılarımı azaltır 
20 4,05 ,686 

7 
SK eğitsel oyunu ders içerisinde kullanımı öğrenmeyi 

etkili kılar 
20 4,30 ,657 

8 SK eğitsel oyunu faydalı değildir ve zaman alıcıdır 20 1,45 ,826 

9 SK eğitsel oyununu tekrar oynamak isterim 20 4,35 ,745 

10 
SK eğitsel oyunu tekrar deneme yoluyla hata yapma 

kaygımı azaltır 
20 4,30 ,733 

11 
SK eğitsel oyunu derse katılmayan öğrenciler için 

uygundur 
20 4,30 ,801 

12 SK eğitsel oyunu derse karşı motivasyonumu artırır 20 4,75 ,444 

Tablo 2. SK Uygulanabilirliği 

Anketi Betimsel İstatistikler 

  Puan 

T
o

p
la

m
 

Ortalama 50,05 

Medyan 50,50 

Standart Sapma 4,419 

Minimum 40 

Maksimum 56 

Aralık 16 

Interquartile Range 7 

Çarpıklık Katsayısı -,529 

Basıklık Katsayısı -,131 
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Tablo 1 incelendiğinde maddelerin 4 üzeri puanlandığı ve uygulamanın öğrenci 

görüşlerinde pozitif sonuçlar gösterdiği izlenmektedir. Ayrıca 8. Olumsuz nitelendirelen 

madde de incelendiğinde “kesinlikle katılmıyorum” a yönelik cevaplar ortaya konmuştur. Ek 

olarak Tablo 2’de çarpıklık katsayısı incelendiğinde -0,529 ile -1.5, +1,5 aralığında değer 

ortaya koyduğu ve anketin normal dağıldığı izlenmektedir. Maksimum puan değerinin 56 

olduğu ankette ortalama 50,05 değeri görülmekle beraber SK eğitsel oyununa yönelik öğrenci 

görüşlerinin bu noktada da olumlu olduğu görülmektedir. Ek olarak 2 öğrenci(E1-E2) ile 

gerçekleştirilen görüşme sonrası alınan bazı cevaplar şu şekilde olmuştur; 

E1 :”Aslında bakarsanız  zaman geçirirken 

bir şeyler öğrenmek hoşuma gitti, böylece sadece 

sanal hayatta bir şey yapıyormuş gibi 

hissetmiyorum.” 

E2 :”Unuttuğum bilgileri tekrarlamada 

yardımcı olduğu için rehberlik ekranını iyi bir etken 

olarak görüyorum. Bazı bilgileri aklımda tutmakta 

zorlandığım için reaksiyonların gösterilmesi daha 

koalylaştırıcı ve öğretici. Evet, bazı bilgileri gerekli 

olması da edinmek dikkat çekici. “ 

E3 :”Dersin tamamı ya da bir kısmında ver-

ilmesi konusunda, üzerine pekiştirmek için, detayları 

daha iyi anlama için, yada bir altyapıyı sıfırdan 

kurmak için iyi bir yöntem." 

5. Yenilikçi(Ġnovatif) Yönü 

Öğrenci motivasyonunun sağlanması, her zaman iyi bir öğretim tasarımının en kritik 

önceliği olmuştur (Tobias ve Fletcher, 2010). Bir oyunun öğrencilerin uzun süreli motivasy-

onunu ve öğrenme materyalleri ile uzun süreli katılımını etkilemesi  için oyun tabanlı 

tasarımın öğrencilere hamlelerini stratejikleştirme, hipotezleri test etme ve problemi çözme 

fırsatlarını sunmalıdır (Yang, 2017). 

Diğer araştırmalardaki zayıflıkları ele alarak oyunumuzda, Kimya dersinde oyun 

tabanlı öğrenme ortamları geliştirilmesine yönelik araştırmalardan farklılaşarak, tekrara ve 

keşfe dayalı öğrenme alt yapısı kurmaktave geri bildirime dayalı öğrenmeyi sunmaktayız. 

Farklı bir yaklaşım olarak, oyunda kimyanın gerçek yaşantıdan uzak, laboratuar or-

tamlarında imkanlar el verdiği sure boyunca gösterilmeye çalışılan tepkimeler ve kimyanın 

günümüzde kullanımı gibi durumları, oyunda  önüne engel olarak çıkararak ilgili bileşiği 

oluşturma ve kullanma yapısında, engelde oluşacak değişimleri öğrenciye sunma ile bu so-

runu ortadan kaldırmak da bir diğer amacımızdır. 

Geliştirme yolunda ücretli ya da ücretsiz hiçbir hazır dosya kullanılmadan maliyet ko-

nusunda dikkatli davranılmıştır.  Tamamen tarafımızdan geliştirilmiş özgün bir oyundur. 

Söz konusu Fen Bilimleri dersi kazanımlar grubuna yönelik olarak Pixel Art tasarım 

ve Topdown kamera yapısında geliştirilen ve sunulan tek eğitsel oyun özelliğini taşımaktadır. 

6. Uygulanabilirlik 

Yarattığımız özgün oyun öncül olarak bilgisayar platformlarında çalışabilmekte ve an-

droid cihazlara uyumlu bir çerçeve yapısı sunarak gelişime imkan tanımaktadır. Bu yolla 

okullarda bilgisayar laboratuvarlarında var olan bilgisayarlar ve Fatih projesi kapsamında 

okullarda bulunan akıllı cihazlarda çalışabilme özelliğine sahip olacak oyun geniş bir 

kullanım alanına sahiptir. 

Ayrıca oyun farklı platformlarda sunularak bir bilgisayar ve sonradan bir mobil oyun olma 

özelliği taşıyarak ticari bir ürün haline gelebilme yapısındadır. Bu yolla erişim yüksek se-

viyede tutulacaktır. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 



7 

 

Toplam Bütçe : 4224 TL %100 

Yazılım GeliĢtirme Bilgisayarı 2000 TL %47,3 

Görsel GeliĢtirme Bilgisayarı 2000 TL %47,3 

Görsel tasarım ve Animasyon Programı 24 TL %0,6 

AraĢtırma Uygulama UlaĢım vb. diğer 

maliyetler 

200 TL (2 kişi : 100 TL *2) %4,8 

GeliĢtirme Ortamları  
Unity3D Audacity Visual Studio 2019  

Ücretsiz 

YapılmıĢ benzeri çalıĢma maliyetleri 
Bilgisayar/mobil 

destekli ortam 

Görsel/GeliĢtirme 

Bilgisayarı 
2000-20000 TL 

Mobil Cihaz 2000-6000 TL 

Tablo 3. Tahmini Proje Maliyeti ve Benzeri Çalışma Maliyetleri 

Tablo 3 ve 4’ te çalışmada tahmini maliyetlerimiz, araştırmamıza benzer yapılmış diğer 

çalışmalardaki maliyetleri ve projemizin zaman planlama tablosu görülmektedir. 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

Hedef Grup Sorun Çözümü 

 Lise 1. Sınıf öğrencileri 

(Birincil Hedef grup) 

Fizik ve Kimya derslerine yönelik eğitsel 

oyun zayıflığı ve yokluğu 

Lise 1 Fizik-Kimya derslerine 

yönelik eğitsel oyun geliştirilmesi 

İlköğretim ve Orta 

Öğretim (Ġkincil hedef 

grup) 

Bileşiklerin Adlandırılması, Basit bileşiklerin 

çevrede oluşturduğu etki gibi iki eğitim 

grubunda da kazanımı bulnan konulara 

yönelik eğitsel oyun bulunmaması 

İlköğretim ve Ortaöğretim Fen 

Bilimleri derslerine yönelik eğitsel 

oyun geliştirilmesi 

9. Riskler 

Planlanan Bütçe : 3000 TL /  Zaman 

Yazılım Geliştirme Bilgisayarı 2000 TL / KASIM %47,3 

Görsel Geliştirme Bilgisayarı 2000 TL / KASIM %47,3 

Görsel tasarım ve Animasyon Programı 24 TL / KASIM %0,6 

Araştırma Uygulama Ulaşım vb. digger 

maliyetler 

200 TL / ŞUBAT 

 

%4,8 

Proje kapsamında oluşabilecek problemler aşağıdaki ana ve alt başlıklarda incelenebilir; 

Maliyet 
 Görsel ortam geliştirme bilgisayarında performans zayıflığı 

 Ses içeriği ve oyun geliştirme bilgisayarında performans zayıflığı 

Zaman 
 Görsel içerik geliştirme sürecinde gecikme oluşması 

 Oyun geliştirme sürecinde gecikme oluşması 

 Oyun test ve deneme süreçlerinde gecikme oluşması 

ĠĢin Tanımı Kasım Aralık Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs - ... 

Görsel içeriklerin hazırlanması x x      

Oyunun hazırlanması  x x x    

Uzmanlarla görüĢülerek görüĢler 

doğrultusunda iyileĢtirme yapılması 
  x x    

Oyunun öğrencilere deneyimletilme-

si ve very toplanması  
   x x   

Uygulamanın iyileĢtirilme çalıĢma-

ları (Sürdürülebilirlik) 
    x x x 

Tablo 4. Proje Zaman Planlaması 
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Kalite / Performans 
 Ortam görüntü kalitesi 

 Geliştirilen ortamın kazanımlara özgü olarak uzman görüşlerince örtüşmemesi 

 Oyun oynanabilirlik test ve sorunları 

Proje 

Hedefleri / 

Etki 

Etki Aralığı 

Çok Düşük 

0,05 

Düşük 0,1 Orta 0,2 Yüksek 0,4 Çok Yüksek 0,8 

Maliyet 

Düşük 

bütçesel 

kaydırmalar 

olabilir 

Maliyet hedefi 

belirlenen 

bütçeyi %1-5 

arası aşar 

Maliyet hedefi 

belirlenen 

bütçeyi %5-20 

arası aşar 

Maliyet hedefi belir-

lenen bütçeyi %20-50 

arası aşar 

Maliyet hedefi belir-

lenen bütçeyi 

%50’den fazla aşar 

Zaman 

Plan üzerin-

deki etki ihmal 

edilerek küçük 

kaydırma 

yapılabilir 

15 günden daha 

az bir gecikmeye 

yönelik 

kaydırmalar 

yapılabilir 

1 aya kadar bir 

gecikmeye 

yönelik 

kaydırmalar 

yapılabilir 

2 aya kadar bir gecik-

meye hedefleri doğru-

dan etkilemez 

2 aydan fazla gecikme 

hedeflenir etkileyebil-

ir 

Kalite / Per-

formans 

Uygulama 

Etkisi ihmal 

edilip müdeha-

le dışı kalabilir 

Uygulamaya olan 

etkiye yönelik 

küçük düzeltmel-

er yapıla-

bilir(Görsel 

içerik azaltma) 

Görsel uyuma 

bağlı kalarak 

görsel düzelt-

melere ek sure 

ayrılır 

Geliştirilen ortam ve 

kazanım uyumu sorunu 

dahilinde görüşlere 

paralel güncellemeye 

bağlı gecikme 

Kalite ve performans 

hedefine erişilemey-

ebilir.  

 

10.  Proje Ekibi 

 Takım Lideri : Halil Onur Yazıcıoğlu 

Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul  Projeyle veya problemle 

ilgili tecrübesi 

Halil Onur 

Yazıcıoğlu 

Animasyon ve 

görsellerin hazır-

lanması 

Ege Üniversitesi / Bilgi-

sayar Öğretmenliği /  

Mezun 

Türkiye Bilişim Vakfı(TBV) Kodödülleri 

eğitsel oyun geliştirme yarışması 2.si (2018-

2019) 

TBV Kodödülleri eğitsel oyun geliştirme 

yarışması Finalisti  (2019-2020) 

Mehmet Can GÜ-

LER 

Yazılım ve ses 

dosyalarının hazır-

lanması 

İstanbul Teknik Üniversi-

tesi / Gemi İnşaa 

Mühendisi / Mezun 

TBV Kodödülleri eğitsel oyun geliştirme 

yarışması 2.si (2018-2019) 

TBV Kodödülleri eğitsel oyun geliştirme 

yarışması Finalisti  (2019-2020) 
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OYUN YÜKLEME LĠNKĠ   https://drive.google.com/uc?id=1H0e16VwVmlRHw1fcRJEDgE8gKIAcJgpi&export=download 

 

Oyunumuz windows işletim sistemli tüm bilgisayarlarda çalışabilmektedir 

 


