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1. Proje Ekibi/Proje Özeti (Proje Tanımı)
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Projemizin Özeti; İnternet kullanımın özellikle pandemi ile artmasından kaynaklı olarak hem 

interneti doğru kullanmak hem de yediden yetmişe her bireyin faydalı bilgiye ulaşabilmesini 

sağlamaktır. Medeniyetler beşiği olan ülkemiz içerisinde bulunan Denizli şehrimizin tarihi 

bölgelerinden biri olan Pamukkale, Laodikeia ve Hierapolis’i tanıtmak maksadıyla bir eğitsel oyun 

tasarlanması planlanmaktadır. Projemiz sadece oyun oynamak için değil, oynarken öğrenmeyi 

hedeflemektedir. Amacımız maddi ve manevi olarak bölgemizi ziyaret edemeyecek kişilerin konfor 

alanından çıkmadan, tasarladığımız eğitsel oyunu oynayarak bölgemizi görmesi ve öğrenmesidir. 

Ayrıca 2020 Türkiye Oyun Sektörü Raporuna göre içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde oyun 

oynamayan insanların bile oyun oynadığı ve buna bağlı olarak pandeminin, oyun sektöründe 

büyüme hızını artırdığını bu dönemde oyun oynama sürelerinin yüzde 30 arttığı 

belirtilmiştir(Aydemir O. , 2020).Oynarken eğitmeyi, eğitirken eğlendirmeyi hedef alan projemiz 

okullarda bir eğitim materyali olarak da kullanılabilecektir. 

Projemiz uygulama aşamasında Blender, 3Dmax vb. programlar kullanılarak oluşturulacaktır. 

Özellikle animasyonların oluşumu aşamasında Unity programından da yararlanılacaktır. Fotoğraf 

çekimi için dijital kameralar ve yeni nesil 360 kameralarla çekimler gerçekleştirilecektir. 
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2. Algoritma ve Tasarım  

Projemizde ilk olarak oyunun kurgusu ve hikâyesi oluşturulacaktır. Denizli’nin kültürel ve turistik 

yerlerini ele alan ve turistik yerlere göre bölümler ve hikâye tasarımı yapılacak, bölümlerde 

kullanılacak kurguya uygun hikâyenin içinde olacak kahramanlarının karakter tasarımları 

hazırlanacaktır. 

 

Tasarlanan bölümler için yöresel bölgelerde ve turizm alanlarında hikâye için gerekli fotoğrafların 

çekimleri yapılacaktır. Oyun tasarımı oluştururken kullanılacak olan fotoğraflar standart ve 360 

derece fotoğraflama yöntemleri ile çekilecektir. 

 

Kurgu ve hikâye doğrultusunda oyunun akışını belirleyecek soruların derlenmesi ve dijital ortama 

aktarılması sağlanacaktır. 

 

Eğitsel oyunun yazılımı aşamasında standart soru cevap algoritmasına göre basit akış diyagramı 

kullanılacak olup soruların karışığında kazanılan puan sistemine göre oyun devamlılığı ve bölüm 

geçişleri belirlenecek ve kullanıcının hikâyede ilerlemesi sağlanacaktır.  

Oyun yazılımı şelale modeli üzerinden iş akışı takip edilip her bölüm tamamlandıktan sonra 

kontrolleri ve testleri yapılıp sorunları giderilerek ilerlenecektir. 

 

 

3. Sistem Mimarisi  

Oyun tasarımı oluştururken kullanılacak olan fotoğraflar dijital kameralar ve yeni teknoloji 360 

kameralar kullanılarak çekimleri gerçekleştirilecektir.  

Karakter tasarımları için Blender, 3Dmax vb. programlar kullanılıp karakterlerin animasyonları 

hazırlanacaktır. Oyunlar ilgili veriler, sorular, cevaplar, kullanıcı detayları gibi veriler SQLite Sql 

veritabanı ile mobil sistemlere uygun halde saklanacaktır.  

Oyunun hazırlanması Unity programı ile yapılacaktır. Unity programı açık kaynak bir sistem olup 

birçok geliştirilmiş kütüphaneye sahiptir. Unity sisteminde hazırlanan bir oyun tek bir kodlama 

yapısı ile kodlanıp aynı anda birden fazla platform için çıktı vermektedir. Unity de tasarlanan oyun 

hem mobil olarak IOS, Android hemde bilgisayarda oynanmaya uygun çıktı alabilmeyi 

sağlamaktadır. 
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4. Hayata Geçirilebilirlik/Uygulanabilirlik  

Projemizi hayata geçirirken oyun yazılımları içerisinde var olan Unity programı kullanılması 

planlanmaktadır. Bunun yanında farklı programlardan da yararlanılabilecektir. Fotoğraf çekimleri 

son dönem profesyonel makinalar ile gerçekleştirilip düzenlenmesi yapılacaktır. Oyun için 

animasyon karakterler Blender ve 3 Dmax gibi programlar yardımı ile oluşturulacaktır. Oyun 

yazılımı tamamlandıktan sonra kontrol edilerek testleri yapılacaktır. Projemiz için kullanılacak 

fotoğrafları öğrencilerimiz çekebilecek donanıma sahiptir. Yaparak yaşayarak öğrenmenin en güzel 

örneği olan meslek liselerinde öğrencilerimiz kendiişlerini kendileri yapabilmektedir. Bu sebeple 

takım içerisindeki öğrencilerimiz projemizi iş bölümü yaparak projelerini hayata geçirebilecektir. 

 

5. Yenilikçilik/Özgünlük  

Projemizin amacı doğrultusunda araştırmalarımızı gerçekleştirirken birçok eğitsel oyun 

tasarlandığını öğrendik fakat Ege Bölgesi Pamukkale,Leodıkeıa ve Hierapolis ile ilgili geliştirilmiş 

bir içerik bulamadık. Bu durum projemizin özgün tarafını oluşturmaktadır. .Dünyada bilimsel ve 

teknik alanda gelişmeler yaşanırken, bilgiye ulaşmak, bilgiyi elde etmek internet ve teknolojik 

sistemler sayesinde daha kolay hale gelmiştir. Gelişen teknoloji içerisinde en fazla rağbet gören 

kısımlardan birisi kültürel oyunlar olmuştur.Teknoloji ile kültürel varlıkların harmanlanması sonucu 

oluşturulacak projemiz ülkemiz için yararlı bir etkinlik olacaktır. 

Projemiz Pamukkale,Leodıkeıa ve Hiearapolisi’in gerçek fotoğrafları kullanılarak tasarlanacaktır. 

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan bölgemizin tüm unsurları ince ayrıntısına kadar 

görülebilecektir. Bu durum çoklu zekâ kuramı doğrultusunda görsel hafızayı da destekleyerek 

öğrenmeye yeni bir boyut kazandıracaktır. Bilgi dünya üzerinde en değerli sermayedir. Bu sistemi 

en doğru şekilde işlemek ise bu tür projeler ve çalışmalar sayesinde gerçekleşecektir. 

6. Bir Soruna/İhtiyaca Çözüm Üretmesi  

Proje fikrimiz interneti doğru kullanmak,eğitsel oyunların kullanımını arttırmak,strateji geliştirerek 

dikkat dağıtmadan kritik düşünme ve problem çözme yeteneğini geliştirmektir.Çözüm yolumuz 

eğlenerek öğrenme sağlamaktır. Projemiz ülkemizin tanıtımını gerçekleştirirken internetin ve 

internet araçlarının olduğu her ortamda yapabilecektir. Kültür ve Turizme farklı bir koldan destek 

sağlayacaktır. Özellikle şuan içinde bulunduğumuz pandemi süreci ve yaşanan kısıtlamalar sebebi 

ile tatilini ertelemek zorunda kalan,ülkemize ve şehrimize gelemeyen insanların, internet 

kullanımının olduğu her alanda oyunumuzu oynayarak bölgemiz hakkında ön bilgiye sahip olmasını 

sağlayacağız. Hem görsel bir şov hem de bilgilerin harmanlandığı projemizde insanlara yaşam 

alanları içerisinde kültürel bir etkinlik yaşatmış olacağız. Var olan yazılımlar üzerinden hayata 

geçirilecek projemiz hem okullarda eğitim materyali hem de günlük hayatta kaliteli vakit 

geçirebileceğimiz bir oyun olacaktır. Karakter tasarımları için Blender, 3Dmax vb. programları ile 

oyunun hazırlanması ise Unity programı ile gerçekleştirilip SQLite Sql veritabanı ile saklanacaktır. 
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7. SWOT Analizi  

Projenin Güçlü Yönleri; 

• Kültür varlığına erişme, deneyimleme, aynı zamanda bilgi edinme ve öğrenme olanakları 

sağlar. 

• Gerçek fotoğraflar kullanılacağı için ören yerlerinin ruhunu yansıtır. 

• Türkiye’nin kültür turizminde ön plana çıkmasını sağlar. 

• Projede var olan bölgelerin UNESCO Kültür Miras Listesinde yer alması oyuna ilgiyi 

arttırır. 

Projenin Zayıf Yönleri; 

• Oyunun 7den 70 e oynanabileceğini söylemiştik ancak herkes aynı oranda teknoloji 

kullanamayabilir. 

• Uzun süre oyun başında oturmak sağlık problemlerine sebep olabilir. 

• Sadece Denizli bölgesi içinde belli ören yerlerinin olmasından dolayı diğer bölgelerde ki 

insanlar için cazip gelmeyebilir. 

Projenin Riskleri; 

• Beklentiyi karşılamayabilir. 

• Grafik tasarım yeterli gelmeyebilir. 

• Oyun bağımlılığı artabilir. 

Projenin Fırsatları; 

• Daha önceden Ege Bölgesi içerisinde Pamukkale, Leodikya ve Hierapolis ile ilgili bir 

oyunun kurgulanmaması. 

• Pandemiden dolayı oyun sektöründe yüzde 9,3 büyüme gerçekleşmesi(2020 Türkiye Oyun 

Sektörü Raporu) 
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