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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 

Küçük yaşlardaki çocuklar teknoloji ile çok fazla vakit geçirmektedirler. Teknolojiyi kullan-

mak, toplumumuzda video izlemek veya oyun oynamaktan ibaret olduğu düşüncesi yaygındır. Dijital 

oyunların eğlendirici tarafı yüksek, öğretici tarafı ise eksik kalmaktadır. “Adım Adım Türkiye” adlı 

dijital oyunumuzu yapma amacımız çocukların teknoloji ile geçirdikleri zamanlarını daha verimli kul-

lanarak eğitici içerik sunmaktır. Eğitici içerik olarak hem kodlama mantığını hem de ülkemizin şehir-

lerinin özeliklerini öğrenmeleri sağlanacaktır.  

Tasarımını yaptığımız oyunun bölümleri photoshop programında hazırlanmıştır. Hazırlanan 

oyun bölümleri Unity programına aktarılarak oyunumuzun bölümleri oluşturulmuştur. Oyunumuzda 

kullanılan karakter “KODBOY” ülkemizdeki tüm şehirleri gezecektir. Ulaştığı her şehirde 

Kodboy‟dan farklı görevler istenecek olup oyunculardan Kodboy‟a yardım etmesi istenecektir. Her 

bölümde “Kodboy” hangi şehirde ise o şehir ile bilgiler sunulacaktır. Bu sayede ülkemizin şehirlerinin 

tarihini veya tarımsal bilgileri hakkında bilgiler oyunculara sunulmuş olacaktır. 

 Yaşadığımız çağda kodlama öğrenmek zihin gelişimi ve algoritmik düşünce yapısının gelişmesi 

açısından oldukça önemlidir. Tasarladığımız eğitici dijital oyunda hedef kitlemiz 7 yaş ve üzeri kulla-

nıcılardır. Dijital oyunumuz sayesinde geleceğin dili olan kodlama öğretilecektir. Bunun yanında da 

ülkemizi daha iyi tanımış bireyler yetiştirilecektir. Maliyet olarak bilgisayar üzerinden yapılacağı için 

hiçbir gideri olmayacaktır. Şekil 1 de verilen görselde oyunumuzun açılış ekranı gösterilmiştir. 

 

Şekil -1 Açılış Ekranı 

2. Problem/Sorun: 

 

21. yüzyılda çocuklar teknoloji ile küçük yaşlardan itibaren tanışmakta ve çok fazla va-

kit geçirmektedirler. Özellikle bu çağ içinde doğan ve sosyalleşen çocuklar ve ergenlerin tek-

nolojiyle iç içe büyümesi onların yaşamlarının vazgeçilmezi haline gelmiştir. Ancak bu vaz-

geçilmez özellikle çocuklar ve ergenler üzerinde çeşitli olumsuz etkilere neden olmaktadır.[1]  



4 

 

Teknolojik içeriklerin çok fazla olduğunu biliyoruz. Bu içeriklerde de eğlendirici özel-

liklerin ön planda olduğunu tespit ettik. Eğitici içeriği olan dijital oyunlar çok az bulunmakta-

dır. Bu soruna çözüm bulmak için sadece eğlendirici tarafının dışında eğitici yönü de olan 

dijital oyun tasarlayacağız. Oluşturacağımız oyun, hem kodlamayı öğreten hem de disiplinler 

arası yaklaşım ile ülkemizi tanıtan bir dijital oyun olacaktır. Bu sayede teknoloji ile geçirile-

cek zamanlar verimli ve eğlenceli hale gelecektir. Eğitimde kodlama öğretiminde kullanılacak 

bir sistem ortaya çıkacaktır. Kodlama öğrenmek daha eğlenceli ve akılda kalıcı olacaktır. 

3. Çözüm  

 

“Adım Adım Türkiye” adlı geliştirdiğimiz oyunda küçük yaştan itibaren kodlama bece-

risi kazandırma hedefi ile yola çıktık. Amacımız kodlama becerisinin yanında disiplinler arası 

yaklaşım ile farklı bilgileri oyunu oynayanlara vermektir.  

Şekil-2‟de verilen oyunun 1. bölümünde karakterimiz “Kodboy” Ankara‟dan yola çıka-

rak ilk durağı olan Konya‟ya gidecektir. Bölüm karşımıza geldiğinde sol kısımda bölümde 

olan 2 farklı şehir ile ilgili bilgiler verilmiştir. 2 şehir arasında ki gerçek uzaklık ile oyunu 

oynayanlara basit matematik işlemi yaptırılmaktadır. İlk bölümde oyuncudan sadece izlemesi 

istenmekte olup kod blokları ile ilgili bilgiler sesli olarak verilmektedir. Oyunun başlaması ile 

ilk bölüm bilgisayar tarafından sesli bir şekilde anlatılarak çözüme nasıl ulaşıldığı anlatılmış-

tır. Hedef kitlemiz olan okumayı bilen tüm kullanıcıların oyunu rahatça oynayabilecekleri 

şekilde tasarımı yapılmıştır. 

Geliştirdiğimiz oyunda kullanıcıların rahatça görevleri yapabilmesi için sesli yardım 

düğmesi bulunmaktadır. Bu sayede kullanıcılar takıldıkları her an yardım alarak çözüme ula-

şabileceklerdir. 

 
Şekil -2 Oyunun 1. Bölümü 
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Sorun Çözüm Eğitimdeki Katkısı 

Kodlama öğreniminde 

soyut ifadelerin öğrenimi-

nin zor olması.  

Blok tabanlı kodlama 

oyunu ile eğlenceli öğre-

nim sağlanması 

Blok tabanlı kodlama ile 

analitik düşünme, olaylar 

arasında bağlantı kurma, 

problem çözme, sistematik 

düşünce geliştirme kaza-

nımları kazandırılacaktır. 

Sözel bilgilerin akılda ka-

lıcılığının az olması 

Tasarladığımız oyunda 

sözel bilgilerin ( Tarih, 

Coğrafya, kültürel miras 

vb.) oyunlaştırma ile kalıcı 

hale gelmesini sağlamak. 

Sözel bilgilerin oyun oy-

nayarak içselleştirilmesi ve 

akılda kalması sağlanacak-

tır. 

4. Yöntem 

 

Dijital oyunumuzda kullanılacak bölümler photoshop programı ile tasarlanmıştır. Bu 

aşamadan sonra Unity programı ile dijital oyun yapılmaya başlanmıştır. Her bölüm farklı şe-

hirde geçecek olup o şehir ile ilgili önemli olayları kullanıcıdan kod blokları kullanarak ger-

çekleştirmesi istenecektir. Şekil 3‟te verilen İstanbul bölümünde İstanbul‟u yeniden fethetme-

si istenecektir. Bu bölümde kullanıcılar İstanbul‟un fethinde yaşanan önemli olayları kodlama 

mantığı ile yeniden yaşayacaklardır. Bu aşamaları gerçekleştirmek için blokları sürükle bırak 

mantığı ile birleştirerek sonuca ulaşacaklar. Burada hem kodlama becerisi kazanılmış olum 

hem de İstanbul‟un fethinin nasıl gerçekleştiğini öğrenmiş olacaklardır. 

 
Şekil-3 Oyunun 8. Bölümü 

Şekil 3 „te verilen bölümün çözümü için blokları şekil 4‟ te verildiği gibi sıralanması is-

tenmektedir. 
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Şekil-4 8. Bölüm Cevap 

İstanbul‟un fethinde en önemli gelişme olan gemilerin karadan yürütülmesi ana konu 

olarak belirlenmiştir. Eğer haliç boğazında zincir varsa gemileri karadan yürüt ve İstanbul‟a 

kadar ilerle yapısı şekil-4 „te verilmiştir. 

Her şehir ile ilgili 2 farklı bölüm oluşturulmuştur. Şekil 5‟ te verilen Eskişehir bölü-

münde ilk olarak hangi şehirden geldiği ve şehirlerarası uzaklık verilmiştir. Geldiği şehir ve 

gideceği şehirlerin önemli özellikleri verilmektedir. Karakterimiz istenilen şehre geldiğinde o 

şehir ile bilgiler karşımıza çıkmaktadır. Şehirlerin en önemli özelliklerini blok tabanlı olarak 

özümsemeleri sağlanacaktır. Kodboy‟un Eskişehir‟de olan görevi kurtuluş savaşı sırasında 

orduların Sakarya nehrinin doğusuna çekilmesi anlatılmıştır. Hem tarihte yaşanan gelişme 

verilmiş olup hem de  bloklar ile bu yaşanan olayın canlandırılması istenmektedir. 

 

 
Şekil 5 Eskişehir Bölümü 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Geleceğin dili olan kodlamayı farklı öğretim yöntemleri ile öğrencilere öğreten birçok 

sistem vardır. Bizim yenilikçi yönümüz daha önce hiç yapılmamış bir tarzda kodlama becerisi 

kazandırmak olacaktır. Kodlama becerisine sahip olmasının yanında ülkemizin her karışını 

“Kodboy” karakterimiz gezerek gezdiği şehirler ile ilgili oyunculara bilgiler sunacaktır. Şim-

diye kadar disiplinler arası bir yöntem ile oluşturulmuş kodlama öğreten bir dijital oyun üre-

tilmemiştir. Oluşturduğumuz kod blokları yapıları ve her şehir için oluşturulan 2 farklı senar-

yo tamamen kendi tasarımımız olup yerli ve millidir. Daha önce oyunumuza benzer bir çalış-

ma yapılmamış olup tamamen bize özgü bir çalışmadır. 
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6. Uygulanabilirlik  

Geliştirdiğimiz oyun Unity programı aracılığı ile bilgisayar oyunu olarak tasarlandı. 

Hazırladığımız oyun 20 bölüm olarak oluşturuldu ve denemeleri sorunsuz olarak yapılmıştır. 

Oyunun ilk sürümünde ülkemizin 20 şehri ile bölümler oluşturulmuştur. Tasarladığımız oyun 

Siverek Bilim ve Sanat Merkezinde eğitim gören öğrenciler üzerinde test edilmiş olup hem 

blok tabanlı öğrenim hem de gerçekleşen önemli olaylar öğrencilere testten 15 gün sonra so-

rulmuştur. Test öğrencileri özellikle tarihte yaşanan olayları eksiksiz hatırlamışlardır. Buda 

bizlere göstermiştir ki disiplinler arası öğrenme sağlanmıştır. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemiz bilgisayar oyunu olarak tasarlandığı için herhangi bir maliyeti olmamıştır. 

 

İşin Tanımı ( Aylar) 1 2 3 4 5 6 7 8 
 

         

Literatür Taraması X X       
         

Verilerin Toplanması  X X      
         

Bölümlerin Oluşturulması  X X X X    
         

Unity ile Oyun Tasarımı   X X X X   
         

Bölümlerin Test Edilmesi     X X X  
         

Düzeltmelerin Yapılması     X X X  
         

Oyunun Render Edilmesi       X  
         

Yarışma Zamanı        X 
         

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

Dijital oyunumuzdan 7 yaş ve üzeri kullanıcılar rahatlıkla oynayabileceklerdir. Bu hedef 

kitlenin seçim nedeni ise metinleri oynayabilecek düzeyde olmalarıdır. Oyunumuzda verilen 

kod bloklarını kavrayabilecek en küçük yaş grubu 7 yaştır.  Dijital oyunumuzda okuma yazma 

bilen kullanıcılar seçilmesinin nedeni oyunda verilen senaryolar okuma gerektiren kısımlardır. 

Hedef kitleye katkısı ise kodlama öğrenmenin yanında ülkemizin şehirlerinin özelliklerini 

tanıtacak olmasıdır. 

9. Riskler 

Risk İhtimal Seviye Çözüm 
Çözümden 

Sonra İhtimal 
Seviye 

Ekran Bağım-

lılığı 
Olası Yüksek 

Ekran Bağımlılığı için 

oyuna günlük kullanım 

süresi koyuldu. Günlük 

40dk dan sonra oynama-

ya izin vermiyor 

Olasılık Dışı Düşük 
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Geliştirdiğimiz oyundan ekran görüntüleri 
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10. Kaynakça  

 

[1] GÖKEL Ö. Teknoloji Bağımlılığının Çeşitli Yaş Gruplarındaki Çocuklara Etkileri 

Hakkındaki Ebeveyn Görüşleri Yazı Tarihi 2020 Erişim Tarihi: 2022 Erişim Adresi: 

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1036722 

 

 

 

 


