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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Tarih, Carr (2015)’a göre bugün ile dün arasında bitmez bir diyalogdur. O halde 

Tarih ile insanlar geçmişle bir bağ kurarlar. İnsanlığın ortak miras alanı kabul edilen ve 

eski uygarlıkların izlerini taşıyan arkeolojik alanlar, geçmişten geleceğe birikimi akta-

ran alanlardır. Bu ortak miras alanları bulundukları çevre ile birlikte değerlendirildiği 

ölçüde geniş eğitim, kültür ve ekonomik gelir fırsatları sunmaktadır. Geçmişten gele-

ceğe birikim aktarımın sürekliliğinin sağlanmasında da koruma olgusunun gelişmesi ve 

toplumun her kesimi tarafından benimsenmesi gerekmektedir (Tandoğan, 2011). 

Arkeolojik kalıntılar, turizm faaliyetleri içerisinde ön sıralarda yer almaktadır. 

Kalıntıların sürdürülebilirliğini sağlamak adına genelde saklamayı hedefleyen koruma 

yaklaşımlarının yerini artık korunacak alanların planlama bütünlüğü içerisinde kent ya-

şamına etkin bir şekilde uyumunu hedefleyen ve kentteki tüm kişilerin koruma süre-

cinde yer almasını sağlayan çözümlere yönelik arayışlara bırakmıştır. Turizm, bölge 

halkının sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel niteliklerinin iyileşmesinin sürekliliği 

için de önem taşımakta olup olumlu yatırım ve aktivitelerle kalkınmalarında araç ol-

maktadır (Yücel, 2005). 

Aizanoi antik kenti gerek kültürel değerleri gerekse de doğal değerleriyle turizm 

potansiyeli oldukça yüksek olan antik kentlerden bir tanesidir. Fakat tanıtımının yeteri 

kadar yapılamaması ve sahip olduğu olanakların değerlendirilememesi nedeniyle günü-

müzde antik kente gelen ziyaretçi sayısı yeterli oranda değildir (Olgun, 2014). Yapılan 

bilimsel çalışmalar incelendiğinde Aizanoi antik kentinin tanıtımı üzerine bir çalışmaya 

rastlanmamıştır. Aizanoi antik kentinin önce kendi ilinde yaşayan insanlar olmak üzere 

genç nesle tanıtımının yapılması ve farkındalık oluşturulması antik kentin hak ettiği de-

ğere ulaşması adına önemli bir adım olacaktır.   

Yeni nesil arasında büyük ilgi gören dijital oyunlara yönelik istatistiklere bakıl-

dığında tarih temalı bilgisayar oyunlarının büyük ilgi gördüğü anlaşılmaktadır (URL 2). 

Buradan yola çıkılarak Aizanoi antik kentinin tanıtımı ve farkındalık oluşması adına bir 

dijital oyunun yeni nesil üzerinde daha etkili olacağı aşikârdır.  

Dünyanın bilinen ilk borsası olan Macellum’un ve Anadolu’nun en iyi korunmuş 

Zeus tapınağının da yer aldığı Aizanoi Antik Kenti ikinci Efes olarak tanımlanmasına 

rağmen 2019 yılı verilerine göre Efes Örenyeri 1.855.694 kişi tarafından ziyaret edilir-

ken Aizanoi Örenyeri 30.087 kişi tarafından ziyaret edilmiştir (URL 1). Bu veriler Ai-

zanoi antik kentinin hak ettiği ilgiyi yeterince görmediğini düşündürmektedir. Bu se-

beple bu çalışmada; Kütahya ili Çavdarhisar ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Mi-

rası geçici listesine alınan Aizanoi Antik Kentine dair farkındalık oluşturması adına 

‘Tarorya’ adını verdiğimiz oyun tasarlanmış ve oyuna dair öğretmen ve ortaokul öğren-

cilerinin görüşlerini belirlenmiştir. 

Aizanoi antik kentinin her kısmının oyunda tanıtılması mantığına en uygun oyu-

nun oryantring oyunu olduğu düşünülmüştür. Oryantiring çeşitli mekanlarda çıkış, 

kontrol noktaları ve varış arasındaki en uygun rotayı seçerek özel olarak hazırlanmış 
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haritayı çeşitli araçlarla en kısa sürede tamamlama etkinliğidir (Özaltın ve Gül, 2006). 

Kavrama, düşünme, harita okuma gibi becerileri de geliştirmesi nedeniyle beyin sporu 

olarak adlandırılan oryantiring doğa sporu olup daha önce dijital ortama hiç aktarılma-

dığı görülmüştür. 

OYUN TASARIMI: Oyun tasarımında gerçeğine en uygun üç boyutlu tasarı-

mın yapılabileceği program olan unity programı kullanılmıştır. Google haritalardan fay-

dalanılarak ve Aizanoi ziyareti sonrasında antik kentin yerleşim alanı gerçeğine uygun 

olarak tasarlanmıştır. Ziyaret sırasında çekilen fotoğraflar, kendi tasarımlarımız ve bir-

kaç tane telif hakkı olmayan siteden aldığımız görselleri kullanarak Sütunlu Cadde, 

Zeus Tapınağı, Borsa, Hipodrom, Köprü gibi yapıtlar oyun alanına yerleştirilerek son 

hali verilmiştir. Oryantiring mantığına uygun olarak ipuçlarının oyun alanının neresinde 

ve hangi sırayla toplanması gerektiğini gösteren harita sola yerleştirilmiştir. Zamana 

karşı olan bir oyun olduğu için üst kısma süre sayacı yerleştirilmiştir. Oyun alanına 

ipucu sandıkları yerleştirildikten sonra karakter kodlamaları ve oyunu kazanma/kay-

betme kodları da yapılarak oyuna son hali verilmiştir.  

Çalışmamızın, Aizanoi antik kentinin unity programında dijital oryantiring man-

tığı ile hazırlanan bir oyun olması diğer çalışmalardan ayıran en önemli özelliğidir ve 

yeni nesle kentin tanıtımının yapılarak farkındalık oluşturması konusundaki eksikliğin 

giderilmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Ayrıca hazırlanan oyun sayesinde öğrencilerin Tarih dersine olan ilgilerinin ar-

tacağı düşünülmektedir. Tasarlanan oyun, oyun mantığı sadece Aizanoi değil diğer an-

tik kentlere de uyarlanabileceği gibi diğer derslere de uyarlanabilir. Derslerde ölçme 

değerlendirme aşamasında da kullanılabilir. 
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2. Problem/Sorun: 

  Ulusal bir kanalda yayınlanan yemek programının Aizanoi antik kentinde çekil-

mesi kendi şehrimizde yaşayan halk tarafından bile kentin çok fazla tanınmadığını fark 

etmemizi sağladı. Öğrencilerle yapılan görüşmelerde elde ettiğimiz sonuçlar ve 2019 

yılı ören yerleri ziyaretçi sayıları Aizanoi’nin yeterince tanınmadığı sonucuna ulaştırdı.  

 

  Aizanoi’nin tanıtımına yönelik çalışmalar incelendiğinde bilimsel bir çalışmaya 

rastlanmadı. Özellikle öğrencilere yönelik bir çalışmanın ya da sanal gezi gibi bir uy-

gulamanın olmadığı görüldü.  

    

  Tarih dersi gibi sözel derslerde öğrenci ilgisinin az olması ve bu derslerin öğren-

ciler tarafından sıkıcı olarak adlandırılması da çalışmamızda çözüm üretilmesi gereken 

bir problem olarak görülmektedir.  

 

 

3. Çözüm  

  Aizanoi’yi hem tanıtacak, hem sevdirecek hem de gerçeğini görme hissi uyan-

dıracak bir çözüm gerekliydi. Aynı zamanda yeni nesil tarafından tercih edilen de bir 

çözüm olmalıydı. Tarorya adını verdiğimiz dijital oyunun bu amaca hizmet edecek en 

doğru çözüm olduğunu düşünmekteyiz. Nitekim oyunu oynattığımız öğrencilerle oyun 

sonunda yaptığımız görüşmeler bu düşüncemizi desteklemektedir.  

 

  Tarorya oyununun genç nesil tarafından en çok tercih edilen Tarih temalı bir 

dijital oyun olması doğrudan hedef kitlemize yönelik bir çözüm niteliğindedir.  

 

 Tarorya oyununun Tarih dersine olan ilgiyi artıracağı, oyunu oynayan öğrenci-

lerle yapılan görüşmelere göre rahatlıkla söylenebilir. 
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Sorun Çözüm Eğitimdeki Katkısı 

Aizano’nin yetersiz tanıtımı 

Oyun alanının Aizanoi antik 

kenti olması 

Tarih bilincini oluşturması 

Tarih dersine ilgi azlığı 

Dijital oyun içinde Tarih bi-

lincinin verilmesi 

Sözel derslere ilgiyi artırması 

Klasik ölçme değerlendirme 

Oyun sonunda doğru kelime-

nin bulunması 

Alternatif ölçme aracı olması 

 

 

4. Yöntem 

 

  Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden fenomoloji kullanılmıştır. Nitel 

araştırma; görüşme, gözlem ve doküman analizi gibi farklı nitel veri oluşturma yöntem-

lerinin kullanıldığı, algıların, bakış açılarının ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve 

bütünsel olarak ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırmadır (Yıl-

dırım ve Şimşek, 2016). Fenomenolojinin amacı insan deneyimini anlamaktır (Manen, 

2007). Fenomenoloji, insanların belirli bir fenomen veya kavramla ilgili anlayışlarını, 

duygularını, görüşlerini, bakış açıları ve algılarını ifade etmelerini sağlayan ve bu feno-

meni nasıl deneyimlediklerini tanımlamak için kullanılan nitel bir araştırma yöntemidir 

(Rose, Beeby ve Parker, 1995). 

  Çalışma için öncelikle Tarorya oyunu tasarlanmıştır. Gerekli izinler alındıktan 

sonra oyun kolay ulaşılabilir örneklem yöntemine göre belirlenen bir Tarih ve iki Sosyal 

Bilgiler öğretmenine oynatıldıktan sonra öğretmenlere ‘Oyuna dair görüşleriniz neler-

dir?’ ve ‘Oyunu Aizanoi antik kentini tanıtmak için kullanır mıydınız?’ sorularından 

oluşan görüşme formu uygulanmıştır. 
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  Oyun amaçlı örneklem yöntemine göre seçilen, daha önce Aizanoi antik kentini 

ziyaret etmemiş yedi ortaokul öğrencisine oynatılmış oyun sonunda ‘Oyuna dair görüş-

leriniz nelerdir?’, ‘Aizanoi antik kentine dair aklınızda kalan bilgiler nelerdir?’ ve ‘Ai-

zanoi antik kentini ziyaret etmeyi düşünür müsünüz?’ sorularının yer aldığı görüşme 

formu veri toplama aracı olarak uygulanmıştır. 

  Oryantiring sporunda amaç belirli bir bölgenin haritası üzerinde işaretlenmiş 

yerlerde bulunan ipuçlarını sırası ile en kısa sürede doğru olarak bulmak olduğu için 

Aizanoi kentinin yerleşim düzeni Google haritalardan bakılarak kağıt üzerine çizildi. 

Amaç Aizanoi antik kentine dikkat çekmek olduğu için yerleşkede bulunan günümüz 

evleri özellikle oyun haritasına dahil edilmedi.  Gerekli kodlamalar ve düzenlemeler 

yapıldıktan sonra oyuna son hali verildi ve öğretmen ve öğrencilere oyun oynatıldı. 

 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Yapılan çalışmalar incelendiğinde ülkemizde gerçeğine uygun tarihi mekanların 

oyun alanı olarak tasarlandığı bir çalışmaya rastlanmamıştır. Tarorya oyunumuzu diğer 

Tarih temalı oyunlardan ayıran en büyük özelliklerinden bir tanesi budur. 

 

 Oryantiring federasyonu ile görüşülmüş ve doğa sporu olarak bilinen oryantiring 

oyun mantığının bu şekilde dijital bir oyun olarak tasarlanmadığı öğrenilmiştir. Oryan-

tiring oyun mantığı ile oyun kuralları belirlenmiş ve ona özgü kodlar yazılmıştır. Bu 

yönü ile de Tarorya oyunu özgün bir çalışmadır.  

 

 Oyunun tek boyutlu olmaması yani tek bir ders ya da tek bir konu ile sınırlandı-

rılmaması oyunu diğer çalışmalardan farklı kılan diğer bir özelliğidir. Yani oyun alanı 

Aizanoi yerine ülkemizde bulunan başka ören yerleri olarak tasarlanabilir. Birden fazla 

oyun haritası birden fazla doğru çıkışlar eklenebilir. Başka derslere de rahatlıkla uyar-

lanabilir; örneğin oyun alanı DNA modeli olarak tasarlanabilir. Ve tüm derslerde alter-

natif ölçme değerlendirme aracı olarak kullanılabilir.  

 

  Oyunu unity programında tasarlamamızın bir nedeni de oyunun sanal gerçeklik 

gözlüğüne (VR Gözlük) aktarılabilir olmasıdır. VR gözlüğe aktarmaya çalışmakla bir-

likte bu konuda yeterli bilgiye sahip olmadığımız için biz bunu gerçekleştiremedik. 

 

6. Uygulanabilirlik  

  Tasarladığımız oyunun yeni nesil tarafından sevilen ve tercih edilen oyun olarak 

hazırlanması ve ders içeriğine dönüştürülebilir olması sebebiyle projemizin rahatlıkla 

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda oynatılabileceği düşüncesindeyiz. Ayrıca Kül-

tür ve Turizm Bakanlığı ile ortak bir çalışma ile Türkiye’deki diğer ören yerlerinin de 
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oyun alanı olarak yer aldığı bir yarışma düzenlenip kazananlara yarışmayı kazandığı 

ören yerini ailesi ile ziyaret etme ödülü verilebilir. 

 

  Tasarladığımız bu oyun, piyasada bulunan diğer oyunlar gibi rahatlıkla ticari bir 

ürüne dönüştürülebilir. Fakat biz hazırladığımız oyunun ticari amaçtan çok ülkemizin 

tanıtımının yapılması adına ve eğitime katkı sağlaması adına kullanılmasını düşünmek-

teyiz. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

  Tarorya oyununun mekan tasarımını yaparken Aizanoi antik kentini ziyaret et-

menin dışında projemizin bir maliyeti olmamıştır. Oyun ücretsiz bir program olan unity 

programında tasarlanmıştır. VR gözlük denemeleri için ise kurumumuzda (Bilsem) var 

olan gözlük ile denemeler yapılmıştır.  

 

 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

  Projemizin hedef kitlesini ortaokul ve lise öğrencileri oluşturmaktadır. Ülkemi-

zin güzelliklerinin yeni nesil tarafından tanınması isteği ve öğrencilerin derslere karşı 

olan ilgilerinin artması isteği hedef kitlemizi belirlemede etkili olmuştur. 

 

 

9. Riskler 

  Projemizde risk olarak gördüğümüz bir durum olmamakla birlikte, oyunun 

yarışmaya dönüştürülmesi durumunda süreye karşı yarışılan bir oyun olduğu için ipucu 

haritası sırasını ezberleyip bir dahakine daha kısa sürede oyunu bitirme ihtimali 

olabileceği düşünülmüştür. 

 

  Çözüm olarak ise; oryantiring sporu tek harita ile oynanan bir oyun değildir. 

Rahatlıkla birden fazla ipucu toplama sırası olan haritalar yapılabilir. Bir oyuncunun 

aynı harita ile bir defa oynamasına izin verilerek bu sorunun önüne rahatlıkla geçilebilir.  
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