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1. Proje Ekibi/Proje Özeti/Proje Tanımı

Ulusal ve uluslararası alandaki kültürel tanıtım faaliyetleri, bir ülkenin, dünyadaki görüntüsü, 

saygınlığı ve dolayısıyla hedeflenen dış politikanın etkinliği bakımından oldukça önemli rol 

oynamaktadır. Türkiye’nin jeopolitik konumu, medeniyetler beşiği olması, tarihi ve coğrafi 

durumu göz önüne alındığında, çok boyutlu dış politika çerçevesinde, çok boyutlu bir tanıtım 

stratejisi izlenmesi gerekmektedir. 

ITB Berlin Turizm Fuarı, dünyanın en büyük turizm fuarıdır. Fuarda 2019 yılında 186 

ülkeden gelen 10000 katılımcıya yapılan anketin sonucunda geleneksel kültür ve turizm 

anlayışının sonunun geldiği, dijital kültür oyunları ve sanal gerçeklik ile 360 derece turizm 

videolarının önem kazandığı sonucuna ulaşılmıştır. Dijitalleşme turistlerin beklentilerini 

değiştirdiği için turizm endüstrisinin de buna adapte olması gerekmektedir. 

Turistlerin tatil deneyimlerini Instagram, Pinterest ve Facebook gibi sosyal medya hesaplarına 

aktararak yaşaması sonucunda kitlelerin tatil seçimleri sosyal medyada etkilendikleri görseller 

ile şekillenmektedir. Bu durum da tüketicilerin iyi bir dijital pazarlama ile 

yönlendirilebileceğinin kanıtıdır. İçinde bulunduğumuz dijital çağda eski tip (broşür, 

video…gibi ) kültür ve turizm tanıtım yöntemleri yeterli gelmemektedir. Bu proje ile dijital 

oyunlar hazırlanarak kültür ve turizme farkındalık kazandırılarak, ülke tanıtımında yenilikçi 

yaklaşım geliştirilecektir. 

Dijital Oyunlar hazırlanmadan önce, oyun fikrini, ihtiyaçlarını, kapsamını kısaca oyunun 

içeriğini oluşturan tasarımcı; bu fikir ve içerikleri görsele döken illüstratör ve en sonunda bu 

fikir, içerik ve görselleri planlanan platformda çalışmak üzere hayata geçiren yazılımcı olması 

gerekmektedir. Bizde buna göre proje ekibimiz oluşturduk. Proje 3 kişiden oluşmaktadır. 

Projede yer alan kişi ve görevleri aşağıdaki tablodadır. 

Dijital kültür ve turizm oyunumuzu hazırlamadan önce proje konumuzla ilgili makaleler, 

kitaplar, internet üzerinden bilgiler tarandı, piyasadaki dijital oyunlar incelendi. İl Kültür ve 

Turizm Müdürlüğü Turizm Danışma Bürosuna ziyarette bulunup yöneticileriyle projemizin 

içeriği paylaşılarak bilgi alışverişinde bulunulup yapacağımız çalışmalar belirlendi. Böylece 

oyun fikri, ihtiyaçları, kapsamı kısaca oyunun içeriği oluşturuldu sonra bu fikir ve içerikler 

görsele döküldü ve en sonunda bu fikir, içerik ve görselleri planlanan platformda çalışmak 

üzere hayata geçirecek yazılım programı hazırlandı. Hazırlanacak oyunun hangi program 

üzerinde yapılacağı belirlendi. 
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Tasarım süreci için “iterative” yani yinelemeli, tekrarlayan tasarım modelini kullandık. Oyun 

tasarlama sürecinin teorik ve formüle edilebilecek bir yaklaşıma sahip olamayacağına 

değinerek yinelemeli tasarım modelini oyun tasarımında kullanmaya karar verdik. Bu 

modelde süreç, oyunu test etme üzerine kurulmuştur. Yani oyunun kapsamına göre belirli 

parçalara ayırarak bu parçaları test ederek oyunda gözden kaçmış eksiklikleri, yeni ihtiyaçları, 

yapılan hataları keşfederek bunları giderme üzerine tekrardan tasarım sürecine girdiğimiz bir 

modeldir. Kısaca sarmal bir yapıya sahip modeli, yinelemeli/tekrarlayan tasarım olarak 

adlandırdık.  

Oyundaki yapı ve unsurların dengesine karar verdik. Oyunun en temel öğelerinden olan 

kuralları belirledik. Oyunu sınırlamak ve sistematik bir ortam oluşturmak için kurallar 

gerekir. Yeri geldiğinde oyuncuyu da sınırlamamızı sağlar. Bu kurallar konusu ise bizi diğer 

temel konu olan ödül ve ceza sistemine götürmektedir. Burada ödüllerin verilişinde birkaç 

yöntem sunduk ancak oyun türüne ve amacına göre bu ödül sistemi değişiklik göstermektedir. 

Önemli olan ödülün tutarlı olmasıdır. 

 Son olarak oyunun estetik özelliklerine karar verdik. Grafiksel açıdan oyunumuzun “Yatay 

bir eksende mi yoksa dikey bir eksende mi olmalıdır?” sorusuna ve daha nicelerine cevap 

aradığımız aşamadır. Bilgisayar oyunları yatay eksene göredir ancak bu durum mobil 

oyunlarda özellikle karar verilmesi gereken bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun 

dışında oyunun 2 veya 3 boyutlu olması, avatarı (ana karakteri), hareket yönü, sahip olduğu 

ışık ve renklerin ayarlanması gibi özelliklerin hepsini yine bu başlık altında belirledik. 

Godot,Unity, Unreal engine,GameMaker:Studio, Gdevelop, CopperCube … gibi hem mobil 

hem PC oyun yapma programları kullanılmıştır. Hazırladığımız oyunların bazıları kodlama 

istemekte bazıları kodlama istemektedir. Kodlamasız hazırlanacak oyunlar için GodotEngine 

programı kullanılmıştır. Programda kullanılan yazılım dili DGScript’tir. 

GodotEngine, Godot, Unity, Unreal engine, GameMaker:Studio, Gdevelop, CopperCube 

oyun yapma programları Windows, MAC, Android, Linux, IOS ve HTML5 gibi işletim 

sistemleri ile uyumlu bir şekilde çalışma sunar. Bu programları kullanmamızın sebebi ücretsiz 

yazılım programları olmasıdır. Üstelik görsel tasarım ara yüzleri oldukça basit ve anlaşılır 

şekilde tasarlanmıştır. Kod bilgisi gerekmemektedir. 

 

2. Algoritma ve Tasarım  

 

Oyunun İşleyiş Algoritmasının Anlatılması 

Aşağıdaki algoritmada görülmüş olduğu gibi oyunda soruya verilen cevabın doğruluğuna 

bağlı olarak doğru sayısını temsil eden D adlı değişkenin değeri 1 artmaktadır ve yeni soru 

ekrana gelmektedir, eğer kullanıcı soruya yanlış cevap verdiyse soruyla alakalı bir 

bilgilendirme ekranı açılır soruda sorulan mekanla alakalı bir bilgilendirme metni ortaya 

belirir kullanıcının yapmış olduğu doğru sayısı ekrana yansıtılır. 

Oyunun Ayarlar Algoritmasının Anlatılması 

Oyun Türkçe ve İngilizce dil seçeneklerinden oluşmaktadır. Oyundaki ayarlar ekranında 

bulunan metinler seçili olan dile göre değişir. (bkz: Ek-2 Oyunun Ayarlar Ekranı Ara Yüzü 

Dil: Türkçe) (bkz: Ek-3 Oyunun Ayarlar Ekranı Ara Yüzü Dil: İngilizce) 
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(Ek1:Oyunun işleyiş ve ayarlar algoritması) 
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Ek-2 Oyunun Ayarlar Ekranı Ara Yüzü Dil: Türkçe)     (Ek-3 Oyunun Ayarlar Ekranı Ara 

Yüzü Dil:İngilizce) 

 

Ayarlar ekranında dil ayarlandıktan sonra başlangıç ekranında da metinlerin dilinde değişiklik 

olur. (bkz: Ek-4 Oyunun Başlangıç Ekranı Ara Yüzü Dil: İngilizce) (bkz: Ek-5 Oyunun 

Başlangıç Ekranı Ara Yüzü Dil: Türkçe) 

 

(Ek-4 Oyunun Başlangıç Ekranı Ara Yüzü Dil: İngilizce) (Ek-5 Oyunun Başlangıç Ekranı Ara 

Yüzü Dil: Türkçe) 

Dil ayarlandıktan sonra soruların ve cevapların bulunduğu ekrandaki metinlerin de dilinde 

değişiklik olur. (bkz: Ek-6 Oyunun Soru-Cevap Ekranı Ara Yüz Dil: Türkçe) (bkz: Ek-7 

Oyunun Soru-Cevap Ekranı Ara Yüz Dil: İngilizce) 
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(Ek-7 Oyunun Soru-Cevap Ekranı Ara Yüz  Dili: İngilizce)  (Ek-6 Oyunun Soru-Cevap 

Ekranı Ara Yüz Dili: Türkçe) 

 

 Oyunun bilgilendirme ekranında da diğer ekranlardaki gibi metin dilinde değişiklik meydana 

gelir. (bkz: Ek-8 Oyunun Bilgilendirme Ekranı Ara Yüz Dili: İngilizce) (bkz: Ek-9 Oyunun  

Bilgilendirme Ekranı Ara Yüz Dili:Türkçe) 

 

 
 

 (Ek-8 Oyunun Bilgilendirme Ekranı Ara Yüz Dili: İngilizce) (Ek-9 Oyunun Bilgilendirme 

Ekranı Ara Yüz Dili: Türkçe) 
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3. Sistem Mimarisi  

 

Hazırladığımız oyunlar 2 boyutludur. Bundan dolayı RAM (Random Access Memory) 

kullanım miktarı megabayt (megabyte) cinsinden minimum 100’dür. Oyunun kullanmış 

olduğu VRAM (Video RAM) miktarı ise megabayt (megabyte) cinsinden minimum 50’dir.  
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Oyun açılır. Başlangıç ekranı gelir. Başlama butonuna basılır. Soruların bulunduğu ara yüz 

ekranda belirir. Sorulartr.txt dosyasından gelen sorulardan rastgele bir tanesi ara yüzde 

bulunan Label (etiket) adı verilen öğeye yazılır. Yine sorulartr.txt den gelen aynı sorunun 

altındaki cevap Button (buton) adı verilen öğeye yazılır. Diğer 3 şıkkın yazısını ise cities adı 

verilen array (dizi) den cevapla ve birbirleriyle aynı olmayacak şekilde belirlenir. Soru 

cevaplanır sorunun cevabı doğru ise true_count adı verilen değişkenin değeri bir artar ve 

yeniden sorulartr.txt den yeni bir soru seçilir. Metin dosyasından seçilen sorulardan herhangi 

birine yanlış cevap verildiğinde bilgilendirme ekranı açılır ve true_count değişkenin değeri 

‘Doğru Sayısı :’ şeklinde yazılır sorulartr.txt den seçilen sorunun bilgilendirme kısmındaki 

metin ise  ismi bilgilendirme olan Label (etiket) öğesinin içine yazılır. 

 

 
Örnek bir sorulartr.txt içindeki soru,cevabı ve bilgilendirme metni 

 

4. Hayata Geçirilebilirlik/Uygulanabilirlik  

 

Projede kullanılan yazılım geliştirilirken özellikle bilişsel öğrenme kuramı, çoklu ortam 

ilkeleri, yaparak yaşayarak öğrenme ve proje tabanlı öğrenme modelleri baz alınmıştır. 

Bilişsel öğrenme kuramına göre öğrenmenin bireyselleştirilmesinin çok önemli olduğu 

gözlenmiştir.  Aynı zamanda yazılım çoklu ortam ilkelerinden özellikle tutarlılık ilkesi, dikkat 

çekme ilkesi, konumsal yakınlık ilkesi ve zamansal yakınlık ilkesi dikkate alınarak 

tasarlanmıştır. Kullanılan tasarımın dikkat dağıtmaması aynı zamanda dikkat çekmesi de 

sağlanmaya çalışılmıştır. 

 

Her ne kadar hazırladığımız oyunlar şimdilik evden oynanmak üzere tasarlanmış olsa da TC 

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile iletişime geçilerek Bakanlığın resmi internet sayfasında kültür 

ve turizm oyunları adı altında bölüm açılıp etkileşimli hale getirilebilir şekil hazırlanmıştır. 

Hazırladığımız dijital oyunlardan birini deneme amaçlı Battle.net, Origin ve Steam adlı oyun 

platformlarında yayınladık. Bir günde indirilip oynanma oranının %10 olduğunu gördük. 

Buda ilerleyen zamanlarda daha da uygulanabilir olacağının göstergesidir. 

Projemiz hayata geçirildiğinde etkileşimli haritaların bulunduğu sistemlerde çalışacaktır 

böylece turistler etkileşimli haritanın bulunduğu sistemden oyunu oynayabileceklerdir. Oyun 

Linux ve Windows işletim sisteminde çalışabilmektedir. 

 

Hedef kitlemiz turisttir. Potansiyel kitle ne kadar büyükse o kadar büyük ve farklı düşünmek 

gerekir. Bundan dolayı, kendi türünün ilk örneği olan çevirim içi kültür turizm oyunları 

hazırladık. Bu oyunlar sayesinde oynayanlar gidecekleri yerler hakkında bilgi sahibi olacaktır. 

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

donatılmış sınıflarda etkileşimli tahta uygulaması üzerinden öğrencilerin gruplar kurarak 

interaktif bir şekilde oynayabilecekleri şekilde hazırlanmıştır. Hazırladığımız bazı oyunlarda 
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İnternet gerektirmeyen bir yazılım kullanılmıştır. Böylece dezavantajlı bölgelerdeki öğrenciler 

ve bireyler oyun yazılımından faydalanabileceklerdir. 

Proje mobil uygulama olarak geliştirildiği için uygulamanın market üzerinden indirilmesi 

yeterli olacaktır. Mobil cihaz dışında herhangi bir ek donanım gerekmediği için 

yaygınlaştırılması ve ticari bir ürüne dönüştürülmesi, geçerliliği ve uygulanabilirliği nispeten 

daha kolay olacaktır. 

Hazırladığımız oyunların bazıları kodlama istemekte bazıları kodlama istememektedir. Bu 

sebepten dolayı her çeşit düzeyde (hiç, az, orta, çok, üst düzey) teknoloji bilgisine sahip 

bireylere hitap edeceğinden uygulanabilirliği yüksektir. 

C++ kodlama dilini kullanmadan geliştirdiğimiz bazı oyunlarımızın hayata geçirilip 

uygulanması mümkündür. 

 

5. Yenilikçilik/Özgünlük  

 

Türkiye’de dijital oyun sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin “Funmonth Games, 

MoralLabs1, Sobee Studios… gibi hazırladıkları dijital oyunlar savaş, aksiyon, kan, spor… 

gibi konuları içermektedir. Websiteleri, çalışmaları …. incelendiğinde Kültür ve Turizm ile 

ilgili oyunların yok denecek kadar az olduğu görülmektedir. 

 

Türkiye’de Dijital Oyunlar Alanında Çalışan Dernek ve Vakıfların “TOGED, OYUNDER… 

gibi çalışmaları, websiteleri… incelendiğinde Kültür ve Turizm ile ilgili oyunlar yok denecek 

kadar azdır. 

 

Türkiye’de Dijital Oyun Alanında Eğitim Veren Kurumlar “İstanbul Bilgi Üniversitesi Dijital 

Oyun Tasarımı Bölümü, Bahçeşehir Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı Bölümü … gibi 

müfredat programları, websiteleri, çalışmaları… incelendiğinde Kültür ve Turizm ile ilgili 

dijital oyun içeriklerine yok denecek kadar az yer verdikleri görülmektedir. 

 

Google arama motorunda (çevirim içi)  oyun türleri araştırıldığında dijital kültür ve turizm 

oyunlarının yok denecek kadar az olduğu görülmektedir.  

 

Projemizin yenilikçi yanı yukarıda bahsettiğimiz kurumların göz ardı ettiği konu olan Turizm 

ve Kültür alanında dijital oyun hazırlayıp ülkemizi tercih edecek turist sayısını arttırmaktır. 

 

Turizmin ulusal ve uluslar arası alanda milli birlik ve beraberlik bilincini nesillere taşıyarak 

kültürel değerlere farkındalık yaratan bir güç olduğu gerçeğinden yola çıkarak dijital oyun 

piyasasında kültür ve turizm içerikli oyun eksikliği olduğu görülmüştür. Diğer bir yenilikçi 

yanımız da dijital kültür ve turizm oyunu hazırlayarak bu eksikliği gidermektir. 

 

Bu projeyle hazırladığımız dijital oyunları piyasada bulunan benzer ürünler ve çalışmalardan 

ayıran özelliği şiddetten uzak, korku barındırmayan, psikolojiyi bozmayan, faydalı, turizm ve 

kültür farkındalığı oluşturucu, toplumsal bilinci arttırıcı, bilgi yarışması tarzlı… özelliklerinin 

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

Tasarım içinde, STEAM ve Makerlık Hareketi olan kendi oyununu yaratma, kodlama yapma, 

akış şeması, ödüller, geri bildirimler, içerdiği aşamalı ilerleme ile 21.yy becerilerinin pek 

çoğunu barındırıyor olmasıdır. Ayrıca, geleceğin bilişim teknolojilerine ve 2023 vizyonuna 

hizmet etmesi diğer bir yenilikçilik ve özgünlüktür. 

 

Projemizin özgün yönü hiçbir sistem mimari ve algoritma eğitimi almayan öğrencilerimizin 

kendi fikir ve çabalarıyla dijital oyun oluşturmalarıdır, hiçbir şekilde benzerlerinin 

olmamasıdır. Projemiz dijital turizm ve kültür oyunu olmakla birlikte bir bilgi yarışması 

formatındadır. Yanlış cevapta soruyla alakalı bilgilendirme ekranı açılmaktadır. 

 

Diğer bir özgün tarafı, yerli ve yabancı turistler için 5 çeşit kültür ve turizm oyunu 

hazırlanmasıdır. Bunlardan biri 50 turistik yeri keşfedecekleri özgün online oyunudur. Bu 

oyun uygulamasında turistlerin toplayabileceği bir para çeşidi geliştirdik. Oyun oynarken, 50 

noktada ne kadar fazla ilerleme kaydederlerse ona göre ünvanlar belirledik. En yüksek ünvanı 

Han olarak belirledik. İlerleyen aşamalarda oyun oynarken elde edilen paraları, sponsörler 

vasıtasıyla gerçek paraya dönüştürebilme imkanı hazırladık, örneğin uçuşunuzu birinci sınıf 

yapabileceksiniz. Oyun hem sanal olarak hem de konuma bağlı olarak oynanabilmektedir. 

Yani bazı seviyeleri açabilmek için Türkiye’nin çok güzel manzaralara sahip yerlerini ziyaret 

etmeniz gerekecektir. 

 

Projenin görsel ve teknik tasarımı özgün bir şekilde yapılmıştır. Tasarım konusunda 

benzerlerinden daha basit, anlaşılır bir tasarım sunarak kullanıcıya konfor sağlanmaktadır. 

Uygulama özellikleri kısmında bilgi yarışması soruları, güncel turistik merkezler listesi ve 

uygulanmış oyun analizleri bölümü ile diğerlerinden ayrılmaktadır. Planlama bölümü ise fikir 

ve çalışma mekanizmaları olarak tamamen özgün bir yapıdadır. 

 

6-Bir Soruna/İhtiyaca Çözüm Üretmesi  

Turizm, bugün her zaman olduğundan çok daha farklı bir noktadadır. Dünya’da bir çok 

Endüstri’yi içine alan Endüstri 4.0 hareketi, Turizm sektöründe de Turizm 4.0 ve Turizm’de 

Dijital Dönüşüm trendini başlatmıştır. Tabi ki bu yenilikçi hareket sadece işletmelerin güzel 

web siteler tasarlaması ve mobil aplikasyonlar geliştirmesi olarak değerlendirilmemelidir. 

Turizm sektörünün olmazsa olmazı haline gelen iletişim, bilgi edinme, kolay ulaşılabilirlik 

gibi etkenler, yerli ve yabancı turistlerin kriterleri arasında üst sıralarda yer almaktadır. Bu 

sebeple, ülkelerin tercih edilmesi için farklı yenilikçi tanıtım teknolojilerini kullanması 

gerekmektedir. Günümüzde artık turistlerin neredeyse tamamı gidecekleri yere online 

mecralarda ulaştığı yenilikçi tanıtım materyallerini izleyerek karar vermekte ve gitmektedir. 

Memnuniyetini ya da memnuniyetsizliğini tek tıkla binlerce kişiye duyurabilmektedir. 

Dolayısıyla Türkiye bu sürecin dışında kalmamalıdır. 

Teknolojinin hızla gelişmesi, dijital oyun sektörünün büyümesini olumlu yönde etkilemiştir. 

Buna ek olarak teknolojinin ucuzlaması ve internetin hayatın her alanına girmesiyle birlikte 
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dijital oyun sektörünün hızla büyümesinin önü açılmıştır. Dijital oyun sektörü geçtiğimiz 60 

yıl boyunca başta grafik alanında olmak üzere çığır açıcı bir ilerleme kaydetmiştir. Bu 

ilerlemeler ve gelişmeler sonucunda dijital oyunlar özellikle çocuklar ve gençler için günlük 

hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Öyle ki dünya genelinde 2,5 milyar insanın 

aktif bir dijital oyuncu olduğu tespit edilmiştir (2019 Video Game Industry Statistics, Trends 

& Data, 2018). Dijital oyunlara bu kadar talep varken bu durumu ülkemizin lehine 

çevirmeliyiz. Bunu da ancak dijital oyun piyasasına kültür ve turizm oyunu hazırlayarak 

sağlayabiliriz. 

 

Pratchett et al. (2005) tarafından yapılan çalışmada Birleşik Krallık’ta elli yaşın üzerindeki 

nüfusun %30’unun, elli yaş altı nüfusun % 65’inin haftada en az iki-üç kez dijital oyun 

oynadığı sonucuna ulaşılmıştır. Çoğunlukla bu dijital oyunlar şiddet, korku, kan… içeriklidir. 

Dijital oyunlar, arttırılmış gerçeklik destekli oyunlar dünya çapında bu kadar yaygınken,  

kültür ve turizme dijital oyunu entegre edip ülke tanıtımı yapılması gerekmektedir. 

 

İçinde bulunduğumuz dijital çağda klasik yazı ve resim odaklı eski tip (broşür, video…gibi ) 

kültür ve turizm tanıtım yöntemleri yeterli gelmemektedir. Bunların yerine eğlenerek öğrenme 

materyalleri kullanarak farkındalık oluşturup turizmin canlandırılıp, ekonomiye katkısı 

sağlanmalıdır.  

 

Bu projeyle çeşitli dijital oyunlar hazırlanarak kültür turizmine kaynak oluşturulacaktır. Bizim 

projemizle hazırlayacağımız dijital oyunlar hem eğlendirici hem bilgilendirici hem de turistik 

ekonomik getirisi olan oyunlardır. 

 

Internet kullanımı 2019 yılı temmuz ayı verilerine göre %56 oranında yükselirken, dünyada 

4,33 milyar internet kullanıcısı bulunmaktadır. Türkiye’ye gelen turistlerden Çin %63, 

Amerika %75, Japonya %86, İngiltere %94, Fransa %80, Hollanda %95… internet kullanıcısı 

vardır. Bizim, ülkemizi tercih eden ülkelerin yüksek oranda internet kullanıcısına sahip 

olduğu bilip, bu insanlara hitap edecek yeni dijital tanıtım metotlarının geliştirilmesine 

yönelik kültür ve turizm stratejileri belirlememiz gerekmektedir. 

  

Okulumuzda birçok Erasmus+ projesi yapılmaktadır. Bu projelerle birçok öğrenci ve 

öğretmen yurtdışına gitme şansı bulmaktadır. Yurtdışından ülkemize döndükten sonra yapılan 

değerlendirmelerde (öntest/sontest/gözlem raporları), Türkiye’nin  temel sorunlarından birinin 

kültür ve turizm tanıtımında yetersiz olduğu çıkmaktadır. Yabancıların, Türkiye’nin nerde 

olduğu, başkenti, kültürü, turizm yerleri, yönetim biçimi… gibi konularda bilgi sahibi 

olmadıkları ve ülkemize karşı önyargılarının olduğu görülmektedir. Eski tip tanıtım 

mekanizmalarının işlevselliğini kaybettiği tespit edilmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca 

belirlenen turizm strateji ve politikaları doğrultusunda ülkemizin yurtdışında doğru ve etkili 

bir şekilde tanıtılması, kültür ve turizm farkındalığının oluşturulması için dijital çağa uygun 

çeşitli web2.0 araçları ile bilgisayar yazılım ve programlarının kullanılarak yeni tanıtım 

materyallerinin üretilmesi gerekmektedir. 
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Projemiz 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı içinde başlamıştır. Projemiz okulumuzda yürütülen 

Erasmus+ KA229 proje aktivite ve amaçlarıyla bağlantılıdır. Projemiz için herhangi bir maddi 

destek talebimiz yoktur. Gerekli masraflar Erasmus+ projemizin bütçesinden karşılanacaktır. 

 

Pandemi kapsamında okulların yarı açık yarı kapalı olmasından dolayı çalışmalarımız hem 

yüz yüze hem de online ZOOM platformu üzerinden gerçekleştirilmiştir. Çalışmalarımızda 

hiçbir aksaklık yaşanmamıştır. Her şey aşağıdaki plan ve takvime göre işlemiştir. 

 

 

 

İşin Tanımı / 

Faaliyetler 

Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 

Proje amaç, 

hedef, aktivite, 

analizlerin 

belirlenmesi 

X X X X X X     

Görev dağılımı X X X X       

Literatür 

taraması 

    X X X    

Veri 

toplanması 

    X X X    

Çözüm 

Önerilerinin 

belirlenmesi ve 

seçilmesi 

    X X X    

Yazılımın 

geliştirileceği 

platforma kara 

verilmesi 

      X X   

Tasarımın 

Oluşturulması 

      X X X X 

Yazılımın 

geliştirilmesi 

      X X X X 

Dijital oyunun 

hazırlanması 

      X X X X 

Dijital oyun ve 

yazılımın test 

edilmesi 

        X X 

Test sonucu 

tespit edilen 

hataların 

giderilmesi 

        X X 
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7-SWOT Analizi  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

GÜÇLÜ YÖNLER  

 Strenghts    

                                                                                                                                                                 

-Oyunun bölümleri arasında merak 

uyandırması                           

-Oyunun teması şiddet ve kan içermediği 

için ebeveynlerin gönül rahatlığıyla 

yaklaşması                                  

 -Kodlarının düzgün ve uygulamanın 

optimizasyonlu olması                                                                                            

 -Artan yazılım ve programlama kabiliyeti 

 -Tüm turizm destinasyonlarına göre  

uyarlanabilirlik 

 -Kolay ulaşılabilirlik                                                              

 -Kaliteli görsel efektler                                                                                             

ZAYIF YÖNLER 

Weaknesses 

 

-Mobil platform desteği olmaması 

-Soru sayısının az olması 

-Ürünün belli aşamadan sonra monotonlaşması 

-İmaj eksikliği 

-Pazarın büyüklüğü, oyunların yeteri kadar 

tanınmaması ve bunun getirdiği ürkeklik 

  FIRSATLAR                            

  Opportunities                                                     

                                                                           

-Oyun severlerin yeni versiyonunu 

merakla beklemesi                 

 -İlerleyen zamanlarda tarihi olaylar ve 

daha başka konularda içerik eklenebilir 

olması                                                  

 - Dijital oyun piyasasının yeniliklere açık 

olması                   

-Soru sayısının artırılabilir olması                                                   

-Piyasadaki dijital oyunlarda eğitici içerik 

bulunmazken hazırladığımız bazı 

oyunların dijital oyunun bilgi yarışması 

tarzında olması      

-Kapsamlı devlet destekleri 

(Teknogirişim, TUBİTAK, Kalkınma 

Ajansları, KOSGEB, Turizm ve  Ekonomi 

Bakanlığı)  kullanılarak geliştirilebilir 

olması                                                                                               

TEHDİTLER 

Threats 

 

-Oyun piyasasının en popüler kategorisinde 

olmaması 

 -Piyasadaki rakiplerimizin bizden daha 

tecrübeli olması, piyasada yer edinmiş 

olmaları   

-Kullanıcının cihaz ve internete sahip  

 olmaması 

-Hızla değişen talepler 

-Sürekli güncelleme yapılması 

-Oyunun tanıtılması ve sanal marketlere   

sunulması için maliyetin olması 
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İyileştirme yapacağımız unsurlar:  

En kısa zamanda mobil uygulama desteği bulacağız. Bilgi yarışması formatındaki dijital 

kültür oyunlarımız için soru sayısını arttıracağız. 

En kısa zamanda dijital oyunlarımız için yenilikçi, özgün imaj oluşturacağız. 

Uygulamanın ulaşabilirliğini artırmak için platformu, sürümü ve ekran boyutunun 

desteklenmesini sağlayacak kurum ve kuruluşlarla iletişime geçilerek maddi destek alarak 

dijital oyun piyasına girmeye çalışılacaktır. 

Bazı oyunlarımız internet gerektirmektedir. Tüm oyunlarımızın çevrim dışı olarak 

kullanılabilmesi için çalışılmalar yapılacaktır. 

Dijital oyun sektörü, yazılım, donanım, çevrimiçi platform sağlayıcılar, oyun geliştiricileri, 

yayımcılar, interaktif medya araçları ve bilgi iletişim teknolojileri gibi büyük bir ekosistem 

içerisinde ele alınması gereken bir yaratıcı endüstri koludur (Stewart ve Misuraca, 2013). Biz 

proje ekibi olarak projemizde eldeki imkanlar dahilinde, edindiğimiz bilgiler ölçüsünde bu 

sektörün içinde en iyi ve tercih edilen dijital kültür-turizm oyun hazırlama tecrübemizi 

geliştirmemiz gerekmektedir.  
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