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1. PROJE TANITIMI 

 

1.1. PROJE EKİBİ 

Finalloop ekibi, ülkemizin ve değerlerimizin daha iyi tanıtılması idealini paylaşan, yazılım ve oyun 

geliştirme alanlarında çeşitli eğitimler alan ve 2 farklı meslek lisesinde Bilişim Teknolojileri 

bölümünde okuyan 6 öğrenci tarafından kurulmuştur. Arnavutköy Belediyesi Bilişim Akademisi 

tarafından yürütülen C++ ile Oyun Geliştirme eğitimlerinde tanışan ekip üyelerimiz, 

çalışmalarında, tarihi ve turistik varlıklarımızın dijital teknolojiler aracılığıyla daha etkin bir 

şekilde tanıtılması üzerine yoğunlaşmıştır. 

 

- Şekil 1 : Takım Listesi - 

 

1.2. PROJE ÖZETİ 

Bu proje ile; Türkiye’nin müzeler ve ören yerleri gibi tarihi ve turistlik mekanlarının girişinde 

interaktif dev ekranlarda oyunlaştırılmış bir sunum yapılacaktır. Bu sunumda oyun karakterimiz 

bölgede ilerlerken o müzeye veya ören yerine ilişkin öğeleri toplayacaktır. Böylece gerek 

çocukların gerekse diğer ziyaretçilerin mekana ilişkin önemli bilgileri eğlenceli ve hareketli bir 

şekilde öğrenmesi ve 20 yaş altındaki ziyaretçi kitlesinin artırılması hedeflenmektedir. 

 

Ayrıca maskot karakterimizin; 

- Kullanımının yaygınlaşmasıyla tanınırlığının artacağı, 

- Müze ve ören yerleri haricinde okullar, festivaller, etkinlikler gibi yerlerde yapılacak sunum ve 

tanıtımlarda da kullanılabilecek bir kurumsal temsil yeteneği kazanacağı, 

- Disney, Angry Birds ve benzeri karakterler gibi çeşitli merchandizing imkanları sağlayacağı ve 
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- Sayılan özellikleriyle kültürel varlıklarımızın marka değerine katkı yapacağı 

öngörülmektedir. 

 

- Şekil 2 : Örnek oyun sahnesi - 

 

Yürütülen araştırmalarda müzeleri gezen ziyaretçilerin %5-10 oranında kısmının 20 yaş altında 

olduğu hesaplanmaktadır [1][2]. Gösteri(demonstrasyon) yöntemi, anlatılan konunun sunumu yapan 

kişi tarafından şema, şekil ve resimlerle göstermesi tekniğine dayanan bir öğretme yöntemidir. 

Sinektik yöntemi ise, öğrencilerin kendilerini başka bir kişi yerine koyması analojisini sağlayan 

diğer önemli bir öğretme yöntemidir. Projemiz bu 2 önemli öğretme yöntemini [3] içerisine eğlence 

faktörünü de ekleyerek kullanmaktadır. Ziyaret edilen müzenin / ören yerinin sahip olduğu varlık ve 

öğeler bu teknikler kullanılarak müzeyi ziyaret etmeye başlamadan önce ziyaretçilere 

sunulmaktadır. Ziyaretlerin verimliliğini ve akılda kalıcılığını eğlenceli bir şekilde artırmak 

hedeflenmektedir. 

 

2. ALGORİTMA VE TASARIM  

2.1. ALGORİTMA 

 

Projemizin konusu olan oyun, genel olarak değerlendirildiğinde, bir çeşit platform oyunu gibi dizayn 

edilmiştir. Belirli bir bölgeyi temsil eden platformda ilerleyen Arbey isimli karakterimiz, engelleri 

aşmakta ve ilgili müze veya ören yerinin önceden belirlenmiş varlıklarını/öğelerini bulmaktadır. 

 

Her öğe bulunduğunda bir infografik ekranı açılarak o öğe hakkında bilgi vermektedir. Belirli bir 

süre sonunda infografik ekranı kapanarak oyun ekranına dönülmekte ve oyun kaldığı yerden devam 

etmektedir. 

 

Oyunun, kullanıcı modu ve otomatik oynama(sunum) modu olmak üzere, iki farklı oynama modu 

bulunmaktadır. Öncelikle oyunu bir ziyaretçi oynayabilecektir. Belirli bir süre kimse oynamıyorsa, 
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oyun otomatik olarak sunum moduna geçecek ve kendi kendine oynayacaktır. Böylece ekranda 

ziyaretçilerin izleyebileceği eğlenceli bir görsel aktivite oluşturulacaktır. 

 

Oyunun algoritması, yukarıda anlatılan genel oyun mekaniğine ve oyun modlarına göre 

oluşturulmuştur. 

 
- Şekil 3 : Algoritma şeması - 

 

Karakterimizin platformda hareket edebilmesi için çeşitli fizik animasyon algoritmaları 

kullanılacaktır. Ayrıca sunum modunda oto-hareket sağlayan basit bir yapay zekâ bulunacaktır. 

 

 

2.2 TASARIM 

 

Projemizin konusu olan oyunumuz, Arbey isimli karakterimizin platformda ilerlemesi ve önceden 

belirlenmiş öğeleri toplaması üzerine kurgulanmıştır. Oyun tasarımında ekibimiz tarafından bazı 

öncelikli hedefler gözetilmiştir. 

 

1. Geniş Hedef Kitle 

 

Oyunumuz müze ve ören yerlerinin girişine yerleştirilen dev ekranlarda oynayacak bir oyun olmak 

üzere tasarlanmıştır. Bu sebeple her yaş grubundan ziyaretçiye hitap etmesi gerekmektedir. Özellikle 

ortaöğrenim öğrencileri ve daha küçük yaş gruplarından ziyaretçilerin müzelere olan ilgisini 

artırmak ve müze ziyareti deneyimlerini zenginleştirmek hedeflenmektedir. Bu çerçevede, oyunun 

hedef yaş kitlesi “Genel” olarak belirlenmiştir. Oyunun görsel ve mekanik tasarımında küçük 
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yaşlardaki ziyaretçiler de dahil olmak üzere, tüm ziyaretçi kitlesine hitap edecek bir tarz 

oluşturulmaya çalışılmıştır. 

 

 

2. Eğlenceli Oynanış 

 

Ürünün öncelikli tasarım hedefi, oynayan kişilere veya izleyen ziyaretçilere eğlenceli bir oyun keyfi 

sağlayabilmektir. Oyun içerisinde neşeli bir ortam oluşturulmuştur. Karakterimiz sadece bir şeyler 

bulmaya çalışmamakta, aynı zamanda engelleri de aşmaya çalışmaktadır. Eğlence unsuru oyunun 

genel grafik tasarımının yanında animasyonlar, görsel efektler, müzikler ve ses efektleriyle 

güçlendirilmektedir. 

 

 

3. Müze veya Ören Yeri ile Bağlantılı İçerik 

 

Projemizin konusu olan ürün çeşitli müze veya ören yerlerinin girişinde sergilenecek ve o müze/ören 

yerinde bulunan öğeleri içerecektir. Yetkililer tarafından belirlenen yerel öğeler oyun içerisine 

entegre edilecektir. Bu sayede farklı müze ve ören yerlerini ziyaret eden kişiler, her seferinde lokal 

olarak özelleştirilmiş bir oyun/sunum deneyimi yaşayacaktır. 

 

 

4. Öğreticilik 

 

Karakterimiz oyun içerisinde ilerleyerek önceden belirlenmiş öğeleri bulmaktadır. Bu öğeler ilgili 

müze veya ören yerinin sahip olduğu varlıklar arasından, yetkililer tarafından seçilerek önceden 

hazırlanmaktadır. Oyun karakterimiz yeni öğeleri buldukça, bir infografik penceresi açılarak 

ziyaretçilere o öğe hakkında çeşitli bilgiler verilmektedir. Belirli bir süre infografik ekranı 

gösterildikten sonra oyun kaldığı yerden devam etmektedir. 

 

İnfografik ekranları ziyaret edilen merkezdeki ürünler hakkında önceden bilgi vermek suretiyle, 

ziyaretçinin müze ziyaretinden elde ettiği bilgi ve tecrübenin verimini de artıracaktır. Daha bilinçli 

bir ziyaret yapılmasını sağlayacaktır. Projemiz, içerdiği infografik ekranları sayesinde, çok yüksek 

ve verimli bir öğreticilik gücüne sahiptir. 

 

 

5. Otomatik Oynama(Sunum) Modu 

 

Oyunun bir ziyaretçi oynamasa dahi, kendi kendine oynaması ve diğer ziyaretçilere eğlenceli bir 

giriş tanıtımı yapması hedeflenmektedir. Bu sebeple oyuna bir otomatik oynama(sunum) modu 

eklenmiştir. 

 

Belirli bir süre boyunca kimse oyunu oynamazsa, oyun otomatik olarak sunum modune geçmekte 

ve kendi kendine oynamaktadır. Ekibimizce geliştirilen basit bir yapay zekanın yönlendirmesiyle 

hareket eden oyun karakterimiz öğeleri toplamaktadır. 
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Sunum modu, müze girişinde eğlenceli bir görsel hareketlilik sağlayarak müze girişinin olası 

kasvetli otamını değiştireceği gibi, sunduğu infografik ekranlarıyla ziyaretçilere önemli ön bilgiler 

sağlamakta ve ürünümüzün sağladığı verimliliği büyük oranda artırmaktadır. 

 

 

6. Maskot Karakter 

 

Projemizin ana hedeflerinden bir tanesi de, kültürel varlıklarımızın bilinirliğini, tanınırlığını, akla 

gelirliğini ve dolayısıyla turizmimizin marka değerini artırmaktır. Bunu sağlayabilmek için oyunda 

hareket edecek bir karakter kullanılmaktadır. Arbey isimli karakterimiz çeşitli müzelerde ve ören 

yerlerinde ziyaretçilerle buluşacaktır. Birçok müze ve ören yerinde ziyaretçilere sunulacak olan 

karakterin bu sayede belirli bir tanınırlığa ulaşacağı şüphesizdir. Bu tanınırlık sayesinde karakterimiz 

bir çeşit marka temsilcisi haline dönüşmüş olmaktadır. Böylece karakterin farklı kullanım imkanları 

ortaya çıkmaktadır. 

 

- Karakter tasarımlarının hatırda kalıcığı yüksek olduğu için sadece müze girişlerinde değil, ilgili 

tüm malzeme ve dokümanlarda karakterin grafikleri kullanılabilecektir, 

- Kültürel ve tarihi varlıklarımızın her türülü tanıtımında karakterin grafikleri kullanılabilecektir, 

- Okullar, festivaller, etkinlikler, tanıtımlar, reklam alanları gibi mecralarda karakterin maskotu adeta 

bir marka temsilcisi gibi kullanılabilecektir 

- Karakter tasarımı Disney veya Angry Birds karakterleri gibi, ev tekstilinden kırtasiye ürünlerine 

kadar birçok üründe kullanılabilecektir. Bu sayede hayatın her alanına girerken, ticari bir getiriye de 

sahip olacaktır. Kültürel varlıklarımızın marka değerini artıracaktır. 

 

 
- Şekil 4 : Oyun ana menüsü - 

 

Müze / ören yeri seçildikten sonra, oyunun oynanış bölümü, başka bir müze / ören yeri seçene kadar 

sürekli bu müze / ören yerinde oynanmaktadır. Böylece oyunun sunum modunda iken de aynı temada 

oynaması sağlanmaktadır. Bu müze / ören yeri seçim sayfası aynı zamanda o merkeze ilişkin kısa 

tanıtıcı bilgiler de içermektedir. 
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Oyna butonuna bastıktan sonra yazılım akışı oynanış bölümüne geçmektedir. Bu bölümde 

karakterimiz platformda ilerlemektedir. İlerleme aşamasında karşısına gelen engellerden yukarı-

aşağı yön değiştirerek ve zıplayarak geçen karakter öğeleri arayıp bulmaktadır. Oyun bölümlerindeki 

senaryo, oynadığımız bölümün tarihi bilgisini anlatarak bize eğlenceli bir öğretim sunar. 

 

Karakter tasarımı açık kaynak kodlu bir tasarım programı olan Blender ile yapılmıştır. Karakter 

tasarlandıktan sonra çeşitli animasyonlar verilerek karakterin görüntüleri kare kare çıktı alınmıştır. 

 

  

- Şekil 5: Karakter tasarımı - - Şekil 6: Çeşitli karakter animasyonları - 

 

Animasyon çalışmasının son aşamasında, karakterin hareketlerine göre animasyon karelerini ekrana 

çizdiren kodlar geliştirilmiştir. 

 

 
- Şekil 7 : Animasyon oynatma kodlarımız - 

 

3. SİSTEM MİMARİSİ 

 

Projemiz etkileyici bir sunum moduna sahip olan bir bilgisayar oyunudur. Akılda kalıcı bir 

karaktere, eğlenceli mekaniklere ve bilgi verici grafik ekranlarına sahiptir. Her türlü bilgisayarlarda 

veya ekranlarda oynanabilecek şekilde tasarlanmıştır. Oynanmadığı taktirde de otomatik olarak 

sunum moduna geçecektir. Herkes ekrandan ziyaret ettiği eserler ile ilgili bilgi alabilecektir. 

 

Oyunun programlanması için GlistEngine Oyun Motoru seçilmiştir. Bu seçimde 4 önemli faktör 

rol oynamıştır. 
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1. Ekibimiz yerli bir motor üzerine kendi oyun kodlarını geliştirmek suretiyle %100 yerli bir ürün 

üretmeyi hedeflemektedir. GlistEngine motoru öncelikle yerli ve milli bir ürün olması ve Türk 

mühendisleri tarafından geliştirilmesi sebebiyle seçilmiştir. 

2. Bilgisayar oyunları performans ve kaynak kullanımı nedeniyle genellikle C++ diliyle 

geliştirilmektedir. GlistEngine Oyun Motoru oyunlara yüksek bir performans sağlamaktadır. 

Ayrıca görsellerin terciha göre ekran kartının VRAM’ine veya RAM’e yüklenebilmesi için oyun 

geliştiricilere çeşitli araçlar sunulmaktadır. Motorun C++ dilini kullanması ile sunduğu performans 

ve kaynak yönetim araçları seçim için önemli diğer bir etken olmuştur. 

3. Ürünümüzün tüm bilgisayarlarda oynayabilmesi için motorun multiplatform özellikli olması 

arzu edilmiştir. GlistEngine Oyun Motoru multiplatform özellikli bir geliştirme ortamı 

sağlamaktadır. 

4. GlistEngine Oyun Motoru açık kaynak kodlu bir yazılımdır. Dolayısıyla oyunun ihtiyaçlarına 

göre yazılımcılar tarafından özelleştirilebilmektedir. Bu özelliği de, motor seçiminde önemli bir 

rol oynamıştır. Motorun yanında, kullanılan tüm diğer kütüphaneler de açık kaynak kodlu 

kütüphanelerdir. 

- Şekil 8 : Projemizin genel yazılım mimarisi - 

Motor seçiminden sonra, bir taraftan ilk tasarımlar hazırlanırken, diğer taraftan oyunu 

programlama çalışmasına başlanmıştır. Motorun yapısı gereği her ekran bir Canvas sınıfı olarak 

oluşturulmaktadır. Her Canvas’ta assetlerin yüklendiği bir setup() fonksiyonu, ana döngüyü 

oluşturan update() ve draw() fonksiyonları ile diğer bir dizi asenkronize yardımcı fonksiyon 

bulunmaktadır. Update() fonksiyonunda hesaplama işlemleri yapılırken, draw() fonksiyonunda 

ekrana çizim işlemleri gerçekleştirilmektedir. Fonksiyonların içleri başlangıçta boş olup, oyunun 

algoritmasına göre oyun geliştirici tarafından bu fonksiyonların içerisinde programlanmaktadır. 

 

Oyunumuz yarı MVC bir mimari yapıda geliştirilmiştir.  Oyunumuz için 4 adet ekran oluşturularak 

çalışmaya başlanmıştır. Ayrıca global değişkenlerin ekranlar arasında aktarılabilmesi için de bir 

kök sınıf kullanılmaktadır. Ekranlar kendi içerilerinde MVC yapısında çalışmaktadır. Ancak 

oyunumuz açık bir alanda tüm gün boyunca uzun süreli olarak çalışacağı için CPU ısınmasını 

minimumda tutmak gerekmektedir. Bu yüzden daha alt nesneler için ayrı sınıflar oluşturulmamış 

ve bu nesnelere ilişkin özellikler ilgili ekranın içerisindeki dizilerde takip edilmiştir. 
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Karakter sahnede ilerlerken engellere ve öğelere denk gelip gelmediği çarpışma testleri ile kontrol 

edilmektedir. Bu çarpışma testleri için karakter ve diğer nesneler etrafında hitbox görevi gören 

dörtgenler tanımlanmıştır. Çarpışma testleri bu dörtgenlere göre gerçekleştirilmektedir. 

 

- Şekil 9 : Çarpışma testi kodlarımız - 

Oyunun müze ve ören yerlerinin girişlerinde sergilenebilmesi için bazı donanım ihtiyaçları 

bulunmaktadır. Bu donanım ihtiyaçları esasen dijital bir oyunun oynanabilmesi için temel 

seviyedeki ihtiyaçlardır. Donanım ihtiyacı oyunu oynatacak bir bilgisayar, monitör vazifesi görecek 

dev ekran bir televizyon ve ziyaretçilerin oyunu oynamasını sağlayacak bir oyun kolundan ibarettir. 

Oyunumuz her tip bilgisayarda çalışabilecek niteliklerde olmasına karşın, tüm gün boyunca 

çalışacağı göz önüne alınarak; i5 ve üzeri bir işlemciye, bir SSD diske ve yeni nesil HDMI çıkışlı 

bir ekran kartına sahip olması tercih edilmektedir. Monitör görevi görecek ekranın ise, salonun fiziki 

şartlarına göre 140-200 inç büyüklüğünde HDMI girişe sahip FullHD çözünürlüklü bir televizyon 

olması beklenmektedir. 

 

4. HAYATA GEÇİRİLEBİLİRLİK / UYGULANABİLİRLİK 

 

Gösteri(demonstrasyon) yöntemi önemli öğretme yöntemlerinden bir tanesidir. Gösteri yöntemi ile 

konu zengin bir biçimde anlatılır. Bu yöntem öğretimde bilginin çekici ve akılda kalıcı bir şekilde 

sunulmasını sağlar. 

 

Projemiz ile, müzelerin ve ören yerlerinin girişlerinde dev ekranlarda gösterilecek, o müzenin veya 

ören yerinin sahip olduğu kültürel varlıkları tanıtacak ve çeşitli karakteristik özelliklere sahip 

olacak bir bilgisayar oyunu geliştirilecektir. Böylece müze ve ören yerlerini ziyaret eden çocuklara 

ve diğer ziyaretçilere, kültürel varlıklarımız gösteri yöntemiyle oyunlaştırılmış bir şekilde 

sunularak, bu yaş grubunun müze ve ören yerlerine ilgisi artırılacaktır [4]. 

 

Okullarda uygulanan gösteri yöntemi çalışmalarında özne öğretmen olmaktadır. Müze ve ören yeri 

ziyaretçilerinin çoğunluğu ziyaret esnasında böyle bir modele sahip olmadığı için, oyunun 

tasarımında bir karakterden faydalanılmıştır. Oyun karakterimiz öğeleri toplayarak, uygulanan 

gösteri yönteminde modellik görevini üstlenmektedir. 
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Oyunumuzda oyun modunun yanında bir de tamamen projemize özgü olarak tasarlanan bir sunum 

modu bulunacaktır. Oyun belli bir süre oynanmadığında otomatik olarak sunum moduna geçecektir. 

Sunum modunda karakterimiz platformda kendi kendine otomatik olarak gezecek ve varlıkları 

toplayacaktır. Her varlık alındığında yine grafik tanıtım ekranı gelecektir. Tanıtım ekranı birkaç 

saniye gözüktükten sonra, oyun otomatik olarak oynamaya devam edecektir. Bu özel mod 

sayesinde oyunumuz müze ve ören yerlerinin girişine konulacak dev ekranlarda oyunlaştırılmış bir 

sunum yapılmasına olanak sağlayacaktır. 

 

Oyun tasarımında bir karakterin kullanarak ve sunum modunda gösterim yaparak, gösteri 

yönteminin yanında, sinektik öğrenme yöntemi de kullanılmaktadır. Sinektik kişisel analoji 

yöntemiyle ziyaretçi kendisini karakterin yerine koymak suretiyle öğeleri toplayacak, ve böylece 

içeriği öznelleştirecektir. Oyun tasarımında kullanılan gösteri ve sinektik öğretme yöntemleri ile 

müze / ören yeri ziyareti daha bilinçli, zengin ve akılda kalıcı olarak gerçekleşecek, ziyaretin 

verimliliği artacaktır. [3] 

 

Projemiz çok düşük seviyede bir donanım ihtiyacına sahip olması sebebiyle, her müze ve ören yeri 

girişinde kolaylıkla uygulanabilme özelliğine sahiptir. Bunun yanında taşınır bir büyük ekran 

televizyon kullanılarak sadece bu merkezlerde değil tüm etkinliklerde sunum yapılabilecektir. 

 

5. YENİLİKÇİLİK / ÖZGÜNLÜK 

 

Projemiz etkileyici bir sunum moduna sahip olan bir bilgisayar oyunudur. Akılda kalıcı bir 

karaktere, eğlenceli mekaniklere ve bilgi verici grafik ekranlarına sahiptir. Her türlü bilgisayarlarda 

veya ekranlarda oynanabilecek şekilde tasarlanmıştır. Oynanmadığı taktirde de otomatik olarak 

sunum moduna geçecektir. Herkes ekrandan kolaylıkla ziyaret etmek istediği eser ile ilgili bilgi 

alabilecektir. 

 

Günümüzde bazı müzelerimizde çeşitli oyun / simülasyon uygulamaları çok başarılı bir şekilde 

kullanılmakta ve ziyaretçi deneyimini zenginleştirmektedir. Bu uygulamaların küçük yaşlardaki 

ziyaretçilerin çok ilgisini çektiği de, bizzat kendi müze ziyaretlerimizde gözlemlediğimiz bir 

durumdur. Projemiz ile bu çalışmalar kurumsal bir seviyeye taşınmaktadır. İnteraktif 

demonstrasyon yöntemi müze / ören yeri girişindeki dev ekranlarda sunularak, tüm ziyaret süreci 

zenginleştirilmekte ve daha verimli bir hale getirilmektedir. Ayrıca müzelerimizi daha giriş 

aşamasından itibaren daha eğlenceli bir hale getirerek, küçük yaşlardaki ziyaretçilerin sayısında 

belirgin bir artış sağlamak hedeflenmektedir. 

 

Proje yazım tarihimiz itibariyle, ne ülkemizdeki ne de yurt dışındaki merkezlerde benzeri bir 

interaktif sunum uygulaması bulunmamaktadır. Bu yönüyle projemiz kendi alanındaki ilk ve tek 

uygulama olacağı gibi, yurt dışındaki merkezlere de örnek teşkil etme niteliğini haiz olacaktır. 
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Müze ve ören yerlerimizin girişlerindeki satış merkezlerinde ve civardaki özel turistik eşya satış 

dükkanlarında, kültürel ve tarihi öğelerin fotoğraf, desen ve form olarak kullanılması suretiyle 

hazırlanmış çeşitli hediyelik eşyalar satılmaktadır. Projemiz ile üretilecek karakterimiz, bu 

ticarileştirme faaliyetlerine de yeni bir boyut kazandıracaktır. Disney ve Angry Bird karakterlerinin 

tüm ürünlerde kullanılması gibi, oyun karakterlerimiz de merchandizing (ürünleştirme) konusu 

yapılarak ev tekstilinden kırtasiye ürünlerine kadar birçok farklı alanda pazarlanabilecektir. 

 

 

6. BİR SORUNA / İHTİYACA ÇÖZÜM ÜRETMESİ 

 

Ülkemiz; dünyanın en eski yerleşim birimlerine ev sahipliği yapan, tarihle iç içe yaşayan, tarihi yer 

ve mekanlar açısından zengin olan bir ülkedir. Turizm Bakanlığı’mız tarihi ve kültürel varlıkları 

müze ve ören yerlerinde sergilenmektedir. Nüfus Bilimi olarak bakıldığında, müze ve ören yerlerini 

ziyaret eden insanların %5-10 kısmı 20 yaş altındaki öğrenciler ve çocuklardır [1][2]. Bu alanlarda 

sergilenen tarihi miras hakkında ziyaretçilere kitaplar, broşürler ve rehberler aracılığıyla bilgiler 

verilmektedir. Tüm verilen bilgiler tarih, arkeoloji ve kronoloji bilimlerinin ciddiyetinde 

aktarılmaktadır. Çocuk ve gençlere yönelik bir sunum yöntemi bulunmamaktadır. 

 

Projemiz ile, müzelerin ve ören yerlerinin girişlerinde dev ekranlarda gösterilecek, o müzenin veya 

ören yerinin sahip olduğu kültürel varlıkları tanıtacak ve çeşitli karakteristik özelliklere sahip olacak 

bir bilgisayar oyunu geliştirilecektir. Böylece müze ve ören yerlerini ziyaret eden çocuklara ve diğer 

ziyaretçilere, kültürel varlıklarımız oyunlaştırılmış bir şekilde sunularak, bu yaş grubunun müze ve 

ören yerlerine ilgisi artırılacaktır [4]. 

 

Bunun yanında, eğlenceli bir maskot karakter oluşturularak, oyunlaştırılmış tanıtım faaliyetlerinin 

okullarda, festivallerde, etkinliklerde ve diğer tanıtım faaliyetlerinde de yürütülmesi sağlanacaktır. 

 

Oyunun menü sayfaları ile oynanış kısımları tüm tasarım hedefleri göz önünde bulundurularak 

hazırlanmaktadır. Rapor yazım tarihimiz itibariyle ana mekaniklerin programlanması 

tamamlanmıştır. Tasarım çalışmaları devam etmekte olup, Teknofest finaline kadar farklı oyun 

sahnelerinin hazırlanması suretiyle oyunun tamamen bitirilmesi hedeflenmektedir. 

 

7. SWOT ANALİZİ 

Güçlü Yönlerimiz: 

• Bu işi severek yapan bir takım olmamız ve takım içi iletişimimizin güçlü olması 

• Projemizin tasarımı ve kodlamasının tamamen takımımız tarafından yapılması 

• Projemizin ülkemize hizmet edecek olması 
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• Takımımızın proje üzerinde birlikte çalışabileceği alanımızın olması 

• Projemizin özgün olması 

Zayıf Yönlerimiz: 

• Müzeler hakkında bilgimizin zayıf olması, 

Fırsatlar: 

• Ülkemizin müze zenginliği sayesinde projenin hizmet edeceği alanların geniş olması, 

• Projemizi yaparken alanımızda tecrübe edinmemiz, 

• Müzenin içinde bulunan tarihi nesneleri eğlenceli bir şekilde kullanıcılara sunmak, 

• Çocuklara eğlenceli bir şekilde müzelerde bulunan tarihi nesneleri tanıtmak 

Riskler: 

• Projemizi kullanıcıya sunduğumuzda gerekli talebin olmaması 
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