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1. Proje Ekibi/Proje Özeti (Proje Tanımı)

İlham kaynağı "birlik" yani "cem" olan İcmal projesi; "kardeşleri birleştirecek" bir dijital

platformdur. Amacı oyun, internet ve fiziksel etkinlikler aracılığıyla “zaman ve mekan” bilincini

uyandırmaktır. Türk/İslam coğrafyalarındaki gençler, ortak kültürel ve manevi değerler çatısı

altında, tarihe öncülük etmiş şahsiyetlerle buluşturulacaktır. Genç; talebesi olduğu öncü şahsiyetle

kendine bir vizyon çizecek, takım arkadaşlarıyla ortak hedeflere yürüyecektir. İcmal projesiyle

kültürel zenginliği tanıtmanın ötesine geçilerek internet ağları, birlik ağlarına dönüştürülecektir.

İçerik ve görsel tasarım çalışmaları birbirine paralel olarak ilerlemektedir. Takım içi istişareler ve 

haftalık toplantılar düzenli olarak yapıldığı gibi, mentör desteği de alınmaktadır. Projeyi besleyecek 

aktivite ve okumalar ekip olarak gerçekleştirilmektedir. Yapılacak işler önce taslak olarak 

hazırlanıp, ekipçe onaylandıktan sonra somutlaştırılmaktadır. Proje çıktıları, hedef kitleye sunularak 

yorumları doğrultusunda iyileştirme ve detaylandırmalar yapılmaktadır. 
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2. Algoritma ve Tasarım

Algoritma Detayları; 

- Platform ilk açıldığında kullanıcıyı, şarkılı bir çizgi hikâye karşılayacaktır. Şarkının sözleri ve 

görseller İcmal platformunun introsu niteliğini taşıyacaktır. 

- Kullanıcı kayıt sayfasına yönlendirilecek ve platforma üye olacaktır. 

- Üyeliğin ardından kullanıcı, platformun ana sayfası niteliğini taşıyan “Yüzyıl Çemberi” ni görecektir. 

Yüzyıl çemberi döndürüldükçe, seçilen yüzyılda yaşamış öncü şahsiyetler çemberin etrafına 

dizilecektir. İmlecin üzerine geldiği şahsiyette “talebesi ol” seçeneği çıkacaktır.  

- Kullanıcı talebesi olmak istediği şahsiyeti seçtikten sonra, seçtiği kişiyi ve o kişinin yaşadığı mekanı 

anlatan müzikli tanıtımı seyredecektir. 

- Tanıdığı şahsiyetten ilerlemeyi tercih etmezse, yüzyıl çemberine geri dönecektir. Tekrar seçim 

yapması istenecektir. 

- Kullanıcı seçtiği hoca için hazırlanmış olan seyahat rotasına yönlendirilecektir. 

- Seyahat rotası; Talebesi olunan hocanın “bulunduğu şehirler, çalıştığı alan, tarihteki konumu” 

üzerine hazırlanacak içeriklerden/oyunlardan oluşacaktır. 

- Seyahat rotası tamamlandıkça, ödüller kazanılacaktır. Seviye arttıkça, platformun kullanıcıyla 

etkileşimi artacaktır. Kullanıcıya sunulacak özel imkanlar olacaktır. 
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- Seyahat rotası tamamlanırken, ihtiyaç duyulacak olan enerji, kullanıcıyı arkadaş ve bölge ataması 

seçeneklerine yönlendirecektir. Kullanıcı enerjisinin dolması için bekleme imkanına da sahip 

olacaktır. 

- Platformdaki arkadaş ataması, sistemde otomatik olarak gerçekleşecektir. Tamamlanırken 

karşısındaki kullanıcının kültür/tarihini öğrenilmesini gerçekleştirecek nitelikte çift kişilik etkinlikler 

olacaktır.  

- Bölgesel atama fiziksel etkinliklerin gerçekleştirileceği alandır. Kullanıcı kendi bölgesindeki “hesabı 

onaylanmış” icmal kullanıcılarıyla takımlaştırılacaktır. Online ve fiziksel atölyeler 

gerçekleştirilecektir. Sadece platformun kullanıcılarına özel; ortak olduğumuz gençlik/eğitim 

kurumlarıyla düzenleyeceğimiz etkinlikler bölgesel atamayla gerçekleşecektir.  

- İçeriklerin ve takım görevlerinin tamamlanmasıyla kullanıcıya “seyahat, eğitim, teknolojik eşyalar 

vb.” büyük ödüller verilecektir. 

 

3. Sistem Mimarisi  

İcmal, web ve mobil uygulama platformudur. Web erişimine açık olan güvenli bir hosting firması 

tarafından sağlanacak bir alan ile canlıya alınabilecektir. Yazılımsal olarak dinamik sayfalarda php, 

görsel sayfalarda html5 yazılım dili kullanılacaktır. Web için hazırlanan sayfa responsive olarak 

hazırlanacağından dolayı mobil uygulama hazırlanırken çok fazla uğraşa gerek kalmadan kısa süre 

içerisinde web tarafındaki içerik mobil uygulamaya gömülecektir. Mobil uygulama ios ve android 

sürümlerinde çalışabilmesi için her iki ortamı da destekleyen yazılım dili olan flutter ile 

kodlanacaktır. Database bağlantısında uzaktan yetkisiz erişimleri engellemek için pdo yöntemiyle 

bağlanılarak kullanıcı verileri bilgi hırsızlığına karşı güvende tutulacaktır. Kullanıcıların sisteme 

göndereceği video formatındaki ödevler, kullanıcı bazlı değerlendirilerek, içerik yöneticilerimiz 

tarafından kontrolü sağlandıktan sonra diğer kullanıcıların onayına sunulacaktır.  

Bunlarla birlikte webde yayınlanan sistemlerin tam güvenli olmadığı, sıfırıncı gün ataklarıyla birçok 

global firmanın barındırdığı verilerin bile ele geçirildiği bir sanal dünyanın içerisinde kullanıcılar 

açısından güvenlik riski taşıyacak veriler de tutulmayacak. Kullanıcılardan kvkk kapsamında özel 

bilgileri istenmeyecek, sadece e-mail adresiyle kayıt olarak sistemden istifade edebilecekler. 
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4. Hayata Geçirilebilirlik/Uygulanabilirlik 

1- Ekibin Büyütülmesi: İcmal projesi alacağı destek neticesinde ana ve teknik ekibini 

büyütecektir.  

2- Gönüllü İçerik Desteğinin Alınması: Nitelikli ve orijinal içerik üretimi adına, projenin 

hayata geçirilme aşamasında TGSP çatısı altında bulunan gençlik STK'ları ve gençlik 

alanında çalışan kurumların gönüllü gençleriyle çalışılacaktır. Yeterlilikleri ölçüsünde 

seçilen gençler; kendi ihtisas alanlarında içerik çalışmaları için görevlendirilecektir. 

3- Game Jam’lerin Düzenlenmesi: Platformda yer alacak olan oyunların tamamlanma 

süresinin kısalması için oyun hackatonları ve Game Jamler düzenlenecektir. Bilişim 

Vadisi bünyesinde çalışan Dıgıage gibi kuruluşlarla ortaklık sağlanacaktır. 

4- Yurt İçi Bağlantıların Kurulması: İçerik hazırlıkları yapılırken, vakıf ve enstitülerle 

iletişim kurulacaktır. Belediye ve bakanlıklardan destek alınması planlanmaktadır. 

Türkiye’deki okullara etkinlikler vasıtasıyla ulaşım sağlanacaktır.  

5- Yurt Dışı Bağlantılarının Kurulması: Yurt dışında eğitim, tanıtım, yardım faaliyetleri 

yürüten kuruluşlar ve enstitüler ile görüşmeler gerçekleştirilecektir. 

6- Reklam ve Tanıtım: İnternet üzerinden, başta oyun kanalları ve sevilen fenomenler 

aracılığıyla reklam/tanıtım yapılacaktır. Etnospor gibi kültür ve tarih odaklı festivallerde 

projenin bilinirliği arttırılacaktır. Sosyal medya ağları aktif şekilde kullanılacaktır. 

7- Yazılı Ürünler: İcmal projesi kendi bünyesinde hazırladığı içeriklerin uygun bir 

bölümünü hikaye kitapları/çizgi romanlar olarak basılı hale getirecektir. Kitaplara 

koyulan barkodlar aracılığıyla ürün sahibi platforma yönlendirilecektir. 

8- Versiyon Değişiklikleri:  İcmal platformundaki içerikler aktif olarak güncellenecektir. 

Belli bir yüzyıla/şahsiyete odaklı olan yeni versiyonlarımız çıkacaktır.  

9- Yenilikler: Platformun kullanıcısı ve bilinirliği arttıkça giysi, oyuncak vb. ürünlerle 

platformun hayata nüfuz etmesi planlanmaktadır.  

10-  Yeni Teknolojiler: Proje hazır hale geldiğinde, simülasyon-sanal gerçeklik  

uygulamalarına geçilecektir. Ziyaret edilen mekanların canlandırılması ve platformda 

yer alan içeriklerin fiziksel mekânda gerçekleştirilebiliyor olması planlanmaktadır.  
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5. Yenilikçilik/Özgünlük  

Kültür ve turizm üzerine pek çok internet sitesi/uygulama vardır lakin bu platformlar salt bilgi 

üzerine/yetişkinler için kurulmuştur ve genç kuşağa seslenmemektedir. Görseli güçlü olan siteler 

ise, gençte heyecan uyandırmayacak şekildedir. Genç bu sitelere sadece “ödev/sınav” gibi çeşitli 

mecburiyetler ile uğramakta ve “hayatına geçirmeyeceği” bilgiyi alıp çıkmaktadır. Tarih ve 

kültürden ilhamla hazırlandığı söylenen ve tarihi isimleri/mekanları kullanan oyunlar da, bir bilinç 

uyandıracak nitelikte değil, sadece eğlence odaklıdır. Tarihi çarpıtmakta, yanlış bir algı 

oluşturmaktadırlar. Bahsi geçen özelliklere sahip piyasa ürünlerinden birkaçı şu şekildedir; 

 

Game of Sultans: Osmanlı vezir adları ve saray 

bölümlerini temel alarak kurgulanmış bu oyun, isimleri 

dışında kullanıcıya tarihî bir bilgi edinimi vermemektedir. 

Oyunun temelinde, süreli etkinlikler ve bu etkinliklerden 

edinilen ödüllerle karakteri geliştirme vardır. Süreli 

etkinliklerin içinde bulunan donanma savaşı, at binme, 

cariyeye hediye sunma, er meydanı dövüşü gibi oyunlarda 

tarihî ananeler kurgu, mekan ve alet olarak kullanılmıştır 

lakin yine kullanıcıya bir bilgi yahut bilinç aşılamaktan 

uzaktır. Bilhassa cariye karakterinin kurgudaki konumu, 

cariye tasarımı (kıyafetleri ve sözleriyle) yanlış tarih algısı 

oluşturacak niteliktedir.  

 

Game of Khans: Game of Sultans’ın 

yapımcısının piyasaya yeni sürdüğü bu 

oyunun kurgusunda Moğol Hanlığını 

kullanılmıştır. Grafikleri Game of 

Sultans’dan daha iyidir ve oyun introsu 

tarihî bilgi içermektedir. Lakin bu bilgi 

Börte’nin kaçırılması ve Cengiz Han’ın 

onu kurtarmak için boyunu geliştirmesi ile 

ilgili gözüktüğünde güzeldir. Halbuki 

oyunun içerisine girildiğinde yine cariye 

sistemiyle mevzunun bayağılaştığı ve 

karakterin ‘’cariyeyi öp’’, ‘’cariyeyi 

haremde ziyaret et’’ gibi oyundan vermeyi 

uygun bulduğumuz en hafif komutlar ilerledikçe, sürekli olarak karşılaşıldıkça bu kullanıcı 

için normal gelmektedir. Bunların yanı sıra kımız, ok ve yayın bir nesne olarak kullanılması 

ve Orta Asya coğrafyasının mekan olarak kullanılması güzeldir.  
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King’s Throne: Oyunun sloganı ‘’savaş 

alanından yatağa’’dır ve bu oyun 

indirilirken görünmektedir. Kanûnî Sultan 

Süleyman’ı bir harem odasına hapseden 

zihniyet ile maalesef ki bu oyunu üreten 

zihniyet de benzer gözükmektedir. 

Yukarıda bahsedilen oyunlardan grafik 

olarak da daha acemidir. Yine yukarıda 

bahsedilen oyunlar Türk tarihi ile 

ilişkiliyken bu oyunun Türk tarihinden 

ilişiksiz olması iyi gibi gözükürken savaş – 

krallık oyunları oynamayı seven 

gençlerimizin oyun indirmek için uygulama marketlerine girdiklerinde bu oyunun üst sıralarda 

görünmesi gençleri açısından üzücüdür.  

 

Bil ve Fethet: Facebook’un diğer sosyal medya ağlarından daha meşhur olduğu zamanlarda çok 

oynanan bu oyun, bildiğiniz soru karşılığında fethettiğiniz toprak üzerine kurulmuştur. Bilgiyi 

öğretme açısından etkili olsa da genç kullanıcı kitlesini cezbedecek eğlence unsuru az olduğundan 

eski popülaritesini kaybetmiştir. 

 

Trivia Crack: Sadece tarih değil; bilim, sanat, spor, coğrafya gibi alanlarda genel kültür yarışması 

niteliğindeki bu oyun; sorularının muhtevasının genişliğinden ve mobil uygulamasının da 

bulunmasından dolayı Bil ve Fethet ’ten daha avantajlı görünür. Lakin eğlence unsuru az 

olduğundan genç kitlenin dinamizmine ayak uydurmakta eksik kalmaktadır.    

 

Selçuklular: Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı ve Konya Selçuklu Belediyesi’nin 

Selçukluları tanıtmak için yaptırdığı bu uygulama bilgiyi sunuş ve grafik açısından son derece 

güzeldir. Fakat düşünüldüğünde şahsî ilgisi olmayan bir gencin bu uygulamayı milyonlarca 

uygulamanın olduğu uygulama marketinde bulması bulsa dahi uzun süre içinde kalıp bilgiyi 

okuması oldukça zordur. 
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İcmâl Platformu;  

Platformumuzu diğerlerinden ayıran başlıca özgün yanı; dijital olmasına rağmen, kullanıcısını sanal 

aleme hapsetmeyip, gerçek dünyaya yönlendirecek olmasıdır. İcmal platformu, insanların boş 

zamanlarını kullanmayı amaç edinmemiştir. Bu yönüyle “faydalı” adı altında da olsa tüm dijital 

bağımlılıklara karşıdır. Teknolojiyi amaç değil, araç olarak kullanacaktır. Sanal olandan, gerçeğe 

açılan köprü işlevini görecektir.  

İcmal platformunu özgün kılan “eğitici” oyunları değil, “bilinçlendirici” oyun ve içerikleri 

bünyesinde barındıracak olmasıdır. Platformun yatay ekseninde, oyun ve içerikler vasıtasıyla öncü 

şahsiyetlerin izi sürülürken, dikey eksende “arkadaş ve bölge atamalarıyla” dış dünyaya açılım 

sağlanacaktır. Platformun kendi başına ve vakıf/kurum iş birlikleriyle düzenlediği 

aktiviteler/eğitimler olacaktır. Genç, izini sürdüğü şahsiyet ile neye daha yatkın olduğunu görecek 

ve kendini tanıyacaktır. İcmal, bünyesindeki gençleri; bulunduğu bölge başta olmak üzere, ulaştığı 

tüm coğrafyalarda düzenlenen etkinliklerden haberdar edecektir. Yetiştirme ve nasihat etme 

vasfıyla, İcmal platformu; ruhsuz bir sanal alem değil, gence yol gösterme niyetinde olan bir 

yardımcıdır. Onu Türk/İslam coğrafyalarındaki diğer tüm kardeşleriyle tanıştıracak bir kardeştir. 

İcmal platformu çıkış noktasıyla diğer tüm web/oyun platformlarından ayrışmaktadır. Kökü “vefa, 

ibret ve vasat” kavramlarına dayanmaktadır. Amacı; tarihine vefalı, tarihinden ibret alan ve tarihe 

yön verecek/merkez olacak nesil için çalışmaktadır. 
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6. Bir Soruna/İhtiyaca Çözüm Üretmesi  

Kültürel ve tarihi değerlerin, sadece tanıtılacak ve ticareti yapılabilecek objelerden öteye geçmesi 

gerekmektedir. Bunun için zaman ve mekân bilinci uyandırılmalıdır. Turizm üzerine çalışılarak kısa 

vadede yürütülen çalışmalar, tarih bilincinin uyandırılmasıyla sürdürülebilirlik kazanacaktır. Tarihin 

müzelere hapsedilmesi, turistik gezilere ve fotoğraf çekilecek mekanlara indirgenmesi, sahip olunan 

hazinenin hakkını vermemektir. Turizm sektörü, ülkesini başka ülkelere tanıtmaktan önce, kendi 

insanına anlatmalıdır. Mekanlar bilinçli bir şekilde ziyaret edilmeli, anlatımlar kalıp cümlelerden 

öteye geçerek, deneyim arttırılmalı böylece “tarihin insana dokunması” sağlanmalıdır. Metafizik 

boyut, kültür ve turizm sektörüne katıldığında, tarih yaşatılmış ve insana dokunmuş olacaktır.  

Süleymaniye Camisinin Mimar Sinan tarafından inşa edildiğini bilmek ve içini ziyaret etmek 

yüzeysel bir bilginin ötesine geçmemek demektir. Mekânın ruhunun anlaşılabilir olması ve 

ziyaretçiye tesir etmesi için, ziyaretçinin “kolektif bilgi, bütüncül bilinç” sürecinden geçmesi 

gerekmektedir. 

Mekâna dair, “kolektif bilgi ve bütüncül bilinç” en iyi genç yaşlarda, nitelikli eğitim/aktivitelerle 

kazandırılabilir. Kendisine Mimar Sinan’ı örnek alan, Süleymaniye inşasını gerçekleştiren toplumun 

bilgisine sahip olan genç, mimari üzerinden “tarihi okumalar” yapabilecektir. İcmal projesi sahip 

olduğu bu “birleştirme” vizyonuyla, sadece turizm değil eğitim ve dijital oyun sektöründe de öncü 

olacaktır. İcmal platformunun içeriği, adımları ve kullanıcısına sağladığı imkanlar, oyun 

platformunun ötesine geçtiğinin göstergesidir. 

Her geçen gün daha da dijitalleşen ve küreselleşen dünyada, gençlere ulaşmanın başlıca yolu 

internettir. Değişime en açık 10-15 yaş gurubu internet yoluyla başka alanlara yönlendirildiği gibi 

yine internet aracılığıyla “kültür/tarih” bilincine de yönlendirilebilir. Yukarıda bahsi geçen sorunları 

çözümü için; mesafe tanımayan internet, farklı ülke ve şehirlerde yaşayan ama aynı kültürel 

değerlere sahip gençleri birleştirmek için kullanılacaktır.  

İcmal platformunun gerçek hayat ile uyumlu olabilmesi için, sadece en hızlı yol olan internet değil,  

en etkili öğrenme biçimlerinden olan “bilgiyi oyunlaştırma” ve “akran eğitimi” yöntemi 

kullanılacaktır.  

İcmal projesi, yatay ve dikey olmak üzere iki eksende hayata geçirilecektir. Projenin yatay ekseninde 

bilginin oyunlaştırılması ve yazılım teknolojileri kullanılacaktır. Proje alacağı yatırım/destekle 

teknik ekibini genişletecek, “Oyun hackatonları” ve “GameJam’ler” ile oyun üretimi sürecini hızla 

tamamlayacaktır. İlk aşamada, web teknolojilerini kullanarak geliştirilecek bir web sitesi şeklinde 

çalışacak olan projemiz, beta sürümü ile web de yer aldıktan sonra mobil uygulama şeklinde hem 

ios hem android tarafında çalışacak şekilde uygulanacaktır. Proje göreceği ilgi ve destek neticesinde 

arttırılmış gerçeklik teknolojilerini kullanmayı; ürettiği içeriklerin, ziyaret edilen mekanlarda 

interaktif bir şekilde uygulanabiliyor olmasını hedeflemektedir.  

Dikey eksende, kullanıcılar “arkadaş ve bölge atamasıyla” fiziksel aktiviteler gerçekleştirecek, 

birebir eğitimlere katılım sağlayarak, dışarıya açılacaktır. Kullanıcılar takımlaştırılacak, verilen 

görevler neticesinde “akran eğitimi” yöntemiyle karşılıklı beslenme sağlanmış olacaktır. Dikey 

eksende yer alacak olan, vakıfların ve gençlik kurumlarının “etkinlik” duyuruları; Gençlik/kültür 

alanında çalışan kurumlarla yürütülecek ortak çalışmalar/anlaşmalar; projenin gelir kaynağıdır. 

Proje uzun vadede, kendi oyun/içerik üreticilerini yetiştirecektir. 
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7. SWOT Analizi  

Güçlü Yönler 

- Köklü bir tarih ve medeniyetten besleniyor olunması 

- İçerikteki öncü şahsiyetlerin dünya tarihinde etkili olması sebebiyle coğrafya sınırının 

olmaması 

- Takım üyelerinin ihtisas alanlarının çeşitliliği ve projeye uygun olması 

- Türk turizm ve ekonomisine katkı sağlanması  

- Bilginin oyunlaştırılmasıyla eğitime katkı sağlanması 

Zayıf Yönler 

- Proje takımının teknik eleman açığı  

- Proje bütçe desteğinin yetersizliği  

- İçerik genişliği ve görsel kaliteden kaynaklanacak boyut büyüklüğü  

Fırsatlar  

- İşbirliği yapılabilecek kurum ağının genişliği (turizm, eğitim, oyun, insanı yardım) 

- İşbirliği yapılacak kurumlar aracılığıyla, teknolojik yetersizliği olan yerlere ulaşım.  

- Farklı versiyonlarla içeriğin genişletilebilir ve yenilenebilir olması 

- İnternet ağı sayesinde tüm fiziksel imkansızlıkların ortadan kalkması 

Tehditler 

- Dünyadaki, İslam fobisi ve Türk düşmanlığı  

- Piyasaya savaş oyunlarının hakim olması  

Çözümler  

- Projenin bilinirliği ile artacak rağbet neticesinde teknik eleman ve bütçe açığının giderilmesi.  

- Piyasadaki savaş oyunlarının yanında, bir ilk/öncü olma özelliğimizle dezavantajı, alanda 

rakibimizin olmaması avantajına dönüştürmek. 

Kaynakça  

- Dünya Tarihini Yeniden Düşünmek- Marshall Hodgson- Vadi Yayınları 

- İslam Kültür Atlası- Faruki- İnkılab Yayınları 

- İslam Düşünce Atlası- İbrahim Üçler- Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş 

- Homo Ludens- Johan Huzinga- Ayrıntı Yayınları  

- Oyunlaştırma- Ercan Altuğ Yılmaz- Abaküs Yayınları  

- Medeniyet Aklı- Savaş Barkçin- Mostar Yayınları  

- https://tr.wikipedia.org/wiki/Game_jam  
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EK GÖRSELLER;  
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