
  

 
 

  

 
    

SCRATCH BENİM OYUNUM  

EĞİTSEL OYUN TASARIMI  
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YARIŞMANIN ADI: Scratch Benim Oyunum   

MEV Koleji Özel Güzelbahçe Ortaokulunun düzenlediği Scratch Eğitsel Oyun Tasarımı 

Yarışması   

YARIŞMANIN AMACI:   

Her yıl hızla gelişen teknolojiler ve hemen hemen her kullanıcıya hitap eden bilgisayar 

sistemleri ile yazılım uzmanlığı ve programlama yetenekleri birçok mesleğin hedefi 

haline gelmiştir.   

Ortaokul çağındaki öğrencilere algoritmik düşünmeyi, analitik bakış açısı kazandırmayı 

ve en önemlisi programlamayı sevdirmeyi amaçlıyoruz. Bir bilgisayar oyununu 

programlamayı, o oyunu oynamaktan daha cazip hale getirmek istiyoruz.   

YARIŞMAYA KATILIM KATEGORİSİ : Ortaokul öğrencilerini kapsar.   

YARIŞMA KAPSAMI: İzmir ili ve ilçelerindeki ortaokul öğrencilerini kapsar.   

  

YARIŞMA TAKVİMİ  

DUYURU   2016 KASIM AYI ÜÇÜNCÜ HAFTASI   

ÖN KAYIT  

http://www.mevkolejiguzelbahce.k12.tr/   
15 NİSAN 2017  - 15 MAYIS 2017  

SON BAŞVURU   22 MAYIS 2017   

ÖN ELEME   23-26 MAYIS 2017   

FİNALİST DAVETİ   29 MAYIS 2017   



FİNALE KALAN ÖĞRENCİLERİN PROJE  

SUNUMLARI JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ VE  

ÖDÜL TÖRENİ   

1 HAZİRAN 2017   

 

KATILIM KOŞULLARI   

1. Yarışmaya başvuru tarihinde, katıldığı okulun öğrencisi olması şartı aranır. Katıldığı 

okulun öğrencisi olarak katılacaklardır.   

2. Projelerin özgün olması, projenin daha önce herhangi bir ulusal ya da uluslararası 

yarışmaya katılmamış olması şarttır.   

3. Finale kalarak sunuma katılacak olan yarışmacıların yol masrafları hariç, yeme-içme 

gibi ihtiyaçları MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE ORTAOKULU tarafından 

karşılanacaktır.   

4. Yarışmaya http://www.mevkolejiguzelbahce.k12.tr/ adresindeki ön kayıt başvuru 

formunu doldurarak benimoyunum@mevkolejiguzelbahce.k12.tr adresine 

göndermek  başvuru ile ilgili tüm koşulları kabul etmek anlamına gelir.  

5. Yarışmaya başvuran katılımcıların sorumlulukları kendilerine aittir. Organizatör 

kurumlar doğabilecek sorunlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.   

6. Yarışmacılar organizasyon süresince proje sorumlusu Müge Tufan’dan yarışma 

süreci, detaylar ve proje sunumu hakkında bilgi alabilecektir.   

7. Her okul yarışmaya en fazla iki oyun tasarımı ile katılabilir, yarışmaya gönderilecek 

iki tasarım okul müdürü ve danışman öğretmenin onayı ile seçilerek gönderilecektir.   

8. Organizatör kurum projelerin geri gönderilmesinden sorumlu değildir.   

9. Yarışma üç aşamalı olacaktır.   

Birinci aşama, ön eleme: Katılımcıların http://www.mevkolejiguzelbahce.k12.tr/ 

adresinden 12 Aralık 2016 tarihinden itibaren yarışma şartlarını incelemeleri, gerekli 

dokümanları indirmeleri, yetkili kişilerin yarışma afişlerini okullarına asarak 

duyurmaları.   

İkinci Aşama : Katılımcıların 15 Nisan 2017 - 15 Mayıs 2017 tarihleri arasında ön kayıt 

başvuru formunu doldurarak benimoyunum@mevkolejiguzelbahce.k12.tr adresine 

mail göndermeleri.   



Üçüncü Aşama : İlgili dokümanların, madde 10,14,15’de belirtilen hususlara dikkat 

edilerek, 22 Mayıs 2017 tarihine kadar MEV Koleji Özel Güzelbahçe Ortaokulu’na 

ulaşacak şekilde postalanması.   

Dördüncü aşama, final ve surumlar: Ön elemeyi geçen projelerin sahipleri 

belirtilen final tarihinde, MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE ORTAOKULUnda 

gerçekleşecek sunumda oyunlarını tanıtacaklardır ve değerlendirme davet edilen 

akademisyenlerden oluşan jüri tarafından yapılacaktır.   

10. Başvuru formu ve oyun tanıtım formu dikkatle doldurulmalıdır. Belirtilen bilgilerin 

doğruluğundan katılımcı sorumludur. Başvuru formları iletildiğinde, katılımcıya mail ile 

başvuru onay maili iletilecektir.   

11. Sunuma hak kazanan bütün projelerin telif hakları tasarımcılara veya organizatör 

kuruma aittir.   

12. Organizatör kurum (MEV Koleji Özel Güzelbahçe Ortaokulu) katılan projeleri 

sergilemek, yayımlamak ve arşivlemek hakkına sahiptir, tüm hakları organizatör kurum 

tarafından saklı tutulacaktır.   

13. Dereceye giremeyen projeler ise sonuçların açıklanmasından sonra en geç on 

(10) gün içerisinde organizasyon merkezinden geri alınabilir.   

14. Oyun tasarımları Scratch Programında hazırlanarak algoritma basamakları 

görünecek şekilde  kaydedilmelidir. Başvurunun tam olarak geçerli sayılabilmesi için 

Başvuru formu dikkatle doldurulmalıdır. Oyun görüntülerinden en az 5 en çok 7 tane 

kaliteli ekran görüntüsü, tasarımın yapılış aşamalarını yansıtan 3 adet süreç fotoğrafları 

.JPG formatında kaydedilmelidir. Dosyalarını sıkıştırılmış bir klasör halinde veya aynı  

maile ekli olarak 22 MAYIS 2017 tarihinde ulaşacak şekilde  

benimoyunum@mevkolejiguzelbahce.k12.tr adresine mail göndermeleri 

gerekmektedir.  

Finale kalan katılımcıların, final günü madde 14’de belirtilen dosyaların kayıtlı olduğu 

bir DVD’yi yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. DVD üzerinde sadece oyunun adı 

ve öğrenci numarası yazmalıdır.  

15. OYUN TASARIMINIZ VE SENARYONUZ AŞAĞIDAKİ KRİTERLERE 

UYGUN HAZIRLANMALIDIR.   

1. Oyunun programlanmasındaki kodlama yapıları algoritma mantığına uygun olmalı.   

2. Oyun kullanıcıyı yönlendirmeli. Hangi tuşun ne yapacağı karakter tarafından veya 

ekrana yansıtılarak kullanıcıya verilmeli. Örneğin Q tuşu zıplama yaptırıyor ise 



kullanıcı bu bilgiyi oyun başladığında mutlaka öğrenmeli. OYUN ÇALIŞTIĞINDA 

hiçbir şey bilmeyen bir kişi oyunun kendisini yönlendirmesi ile ilerleyebilmeli.   

3. Oyunun görselleri, arka plan seçimleri ve karakterler özgün, yaratıcı ve kaliteli bir 

görüntüye sahip olmalı.   

4. Oyunun senaryosu katılımcıya ait ve yaratıcı olmalı.   

5. Oyun başladığında, kullanıcıya parola sormalı ve doğru parola girilene kadar oyuna 

başlamadan tekrar sormalı. Parola oyunun adı olmalı.   

6. Oyun 3 seviyeden oluşmalı. Her seviye tamamlandığında diğer seviyeye geçmeli. 

Oyun içinde hata yaptığında bulunduğu seviyenin başına dönmeli. Oyun en 

baştan başlamamalı.   

7. Oyunda seviye ilerlemek için sorulacak olan sorular Matematik, Fen Bilimleri 

veya Sosyal Bilgiler konularından seçilmeli. Seviye ilerledikçe sorular zorlaşmalı. 

Her seviyede 4 olmalı.   

8. Puan/Skor olmalıdır, her doğru cevap 3 puan ile her yanlış cevap ise -2 puan 

ile değerlendirilmelidir. Oyun sonunda toplam skor belirtilmeli, sonuç 

yorumlanmalıdır.   

9. Oyunun süresi olmalıdır, sürekli hata yaparak seviyeye dönen kullanıcı doğru 

cevabı bularak avantaj sağlamamalıdır.  

10. Anlaşılır, kullanımı kolay, keyifli ve eğitsel bir uygulama olmalıdır.   

11. İstenen kriterlere ek olarak yapılacak eklemeler de değerlendirmeye alınacaktır.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

PROJE ÖN KAYIT FORMU VE BAŞVURU FORMATLARI :   

 
ÖN KAYIT FORMU  

OKUL ADI    

ÖĞRENCİNİN    

ADI SOYADI    

SINIFI    

OYUN İÇİN KULLANILACAK  

DERS      
  ⃣   Matematik   ⃣    Fen Bilimleri    ⃣   Sosyal Bilgiler  

Oyun için sadece bir alan seçiniz.   

DANIŞMAN ÖĞRETMENİN   

ADI SOYADI    

CEP TEL    

E-POSTA    

BAŞVURU FORMU  

OKUL ADI    

ÖĞRENCİNİN   

ADI SOYADI    

SINIFI    

OYUNUN ADI    

OYUN İÇİN KULLANILAN DERS      ⃣   Matematik   ⃣    Fen Bilimleri    ⃣   Sosyal Bilgiler  

OYUNUN ÖRNEK GÖRSELLERİ    

OYUNUN KISA SENARYOSU    

  

DANIŞMAN ÖĞRETMENİN  



ADI SOYADI    

CEP TEL    

E-POSTA    

NOT: Yarışmanın şartnamesini okuyarak, oyunun hazırlanması için istenen teknik detayların 

eksiksiz olduğundan emin olunuz.  

  

TEMEL JÜRİ KRİTERLERİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR:   

1. Projenin belirtilen oyun tasarımı kriterlerine uygun olması,   

2. Projenin ve düşünülen algoritmaların proje sahibi tarafından net bir şekilde ifade 

edilebilmesi,   

3. Senaryoların özgün olması,   

4. Oyunun kolay anlaşılır, eğlenceli ve eğitici olması,   

5. Var olan benzerleri arasında tasarımı ve programlanması ile anlamlı bir farklılık 

göstermesi,   

6. Belirlenen derse ait ilgili alıştırmaları içermesi ve seviyelere göre soruların 

zorlaşması,   

7. Oyunda hata yapılması durumunda, karakterin o seviyenin başına dönerek puan 

kaybetmesi, süreye bağlı olarak performans ölçebilmesi,   

8. Kullanılan görsellerin, karakterlerin kaliteli çözünürlükte bir görüntü vermesi.    

** Kopya olduğu tespit edilen senaryolar, kriterlere uymayan oyun tasarımları 

yarışma gereği diskalifiye olacaktır.   

** Jüri, değerlendirme komisyonu, proje komisyonu yetkililerinin birinci derece 

yakınları yarışmaya katılamazlar. Tespit edilmesi durumunda projeleri yarışma gereği 

elenecektir.   

  

ÖĞRENCİ ÖDÜLLERİ  

Birincilik Ödülü:   1.Kalite Çalışma Masası ve Sandalyesi   

İkincilik Ödülü:   500 TL Hediye Çeki  (Giyim)   

Üçüncülük Ödülü:   1 TB Harici Disk   



*Tüm finalistlerimiz, başarı belgesi, 25 TL Hediye Çeki ve 16GB Flash Disk ile 

ödüllendirilecektir.   

** Yarışma öncesinde benimoyunum@mevkolejiguzelbahce.k12.tr  mail adresine talepte 

bulunarak da ilgili dosyalara, ödüller hakkında detaylı bilgiye ulaşılabilecektir.  

  

 

 

GÖREV DAĞILIMLARI  

 

ORGANİZASYON BAŞKANI  MURAT ZORLUER  

ORGANİZASYON YÖNETİCİSİ  YUNUS OTAKLI, MÜGE TUFAN  

ORGANİZASYON KOORDİNATÖRÜ  

MÜGE TUFAN (0505 560 66 39) 

muge.tufan@mevkoleji.k12.tr  

benimoyunum@mevkolejiguzelbahce.k12.tr    

HALKLA İLİŞKİLER  ELBİN ERTUNÇ DİNÇ  

DUYURU SORUMLUSU  
GÖZDE ÖZBÜYÜK  

gozde.ozbuyuk@mevkoleji.k12.tr  

  

  

Yunus OTAKLI            Müge TUFAN         Elbin ERTUNÇ DİNÇ        Gözde ÖZBÜYÜK  

  

  

Murat ZORLUER  

Okul Müdürü  



 


