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Dijital Oyun 

Geleneksel oyunlardan farklı olarak yeni medyanın 

özelliklerini oyun edimine dâhil eden dijital oyun atari, 

PC, konsol ve mobil oyunların farklı ve tüm türlerini 

kapsamaktadır. 

 

Eğlendirme dışında öncelikli bir amaca yönelik olarak 

dizayn edilmiş işlevsellik sunan oyunlar ve oyunlaştırma 

yoluyla istenen davranışa yönlendirme ve davranış 

değişikliğinin sürdürülmesi dijital oyun pazarında yer 

alan şirketlerin ilgi gösterdiği potansiyel bir alan haline 

gelmiştir. 





Oyunlaştırma (Gamification) 

 Las Vegas Nevada’da gerçekleştirilen DICE (Design, 
Innovate, Communicate, Entertain) zirvesi (Şubat 2010) 

 
“Oyun teknolojisi ve oyun dizayn yöntemlerinin oyun endüstrisi 

dışında kullanımı”  

“Katılıma sevk etmek için web sitesi, servis, topluluk, içerik veya 
kampanyaya oyun dinamiklerinin entegre edilmesi”  

“Oyunların günlük hayatta ve işletmelerde daha iyi sonuçlar 
almak veya kişileri pozitif davranış sergilemeye sevk etmek için 
kullanımı” (Deterding, Dixon, Khaled, & Nacke, 2011; Stone, 
2011). 

 

 “Oyunlaştırma, oyun tasarım unsurlarının oyun 
bağlamı dışındaki durumlarda kullanılmasıdır” 
(Deterding, Sicart, Nacke, O’Hara & Dixon, 2011).    
 

 

 

 



Oyunlaştırma Dizaynı 



Dinamikler 

Hemen hemen her türlü oyunda yer alan ve 

oyunlaştırma dizaynını oluşturan temel 

prensiplerdir (Werbach & Hunter, 2012) 

   

Kısıtlamalar/Sınırlılıklar (Constraints) 

Duygular (Emotions) 

Öyküleme/Hikayeleştirme (Narrations) 

İlerleme (Progression) 

İlişkiler (Relationships) 



Mekanizmalar 

Meydan okuma (Challenges) 
Oyun sisteminin oyuncuya seviye geçebilmesi veya 

oyunu kazanabilmesi için başarması gereken bazı 

amaçlar koymasıdır. 

Şans (Chance) 
Oyunda her şey beceriye bağlı değildir. Şans 

rastlantısallık unsurudur. 

Yarışma (Competition) 
Oyuncular kazanmak için mücadele eder ve bir grup 

kazanırken diğeri yenilir. 

İşbirliği (Cooperation) Oyuncular ortak bir amaca ulaşmak için birlikte çalışırlar. 

Geri bildirim (Feedback) 
Oyunculara oyun içerisinde ne durumda olduklarını 

gösterir, ilerleme duygusunu pekiştirir. 

Kaynak edinimi (Resource acquisition) 
Oyuncuların amaçlarına ulaşabilmek için yararlı ve 

toplanabilir öğeleri temin etmelerini ifade eder. 

Ödüller (Rewards) 
Bazı eylemler ve başarılar karşılığında verilir. Oyuncunun 

başarısının göstergesidir. Ödüller statü, erişim, güç ve 

eşya olmak üzere dört ana kategoriye ayrılır. 

İşlemler (Transactions) 
Oyuncular arası direkt veya arabulucularla yapılan 

alışveriş, takas. 

Sıra (Turns) Değişken oyuncuların oyuna ardışık katılımını ifade eder. 

Kazanma (Win states) Oyunu kazanma durumunu ifade eder. 



Bileşenler 

Kazanımlar (Achievements) Oyunda tanımlanmış hedefleri ifade eder. 

Avatar (Avatar) Oyuncunun oyun içerisindeki gösterimleridir. 

Rozetler (Badges) Oyun içerisinde gösterilen başarılarla elde edilen ve başarı 

durumunu temsil eden görsel öğelerdir. 

Zorlu Mücadele (Boss Fights) Her düzeyin sonunda bir sonraki seviyeye geçmek için 

aşılması gereken zorlu mücadelelerdir. 

Koleksiyonlar (Collections) Oyun içerisinde toplanıp biriktirilen rozetler gibi bir takım 

öğelerdir. 

Savaş/Mücadele (Combat) Oyun içerisinde tanımlanmış kısa ömürlü mücadeleyi ifade 

eder. 

Hediye Verme (Gifting) Diğer oyuncularla sanal para gibi bazı kaynakları 

paylaşabilme imkânıdır. 

Lider Cetveli (Leaderboard) Oyuncuların skorlarına göre yerleştikleri listedir.  

Düzey (Level) Puanların birikimi için ödüllendirme sistemidir. Oyuncunun 

oyun içerisinde ne kadar iyi olduğunu gösterir. Oyuncu daha 

iyi oldukça düzeyi artar. 

Puan (Point) Tek bir eylem ya da eylem kombinasyonu karşılığında verilen 

sayısal değer. 

Arayış (Quests) Oyuncunun üstesinden gelmesi için konmuş olan önceden 

tanımlı engellerdir. 

Takımlar (Teams) Ortak bir hedefe yönelik olarak birlikte çalışan oyuncu 

grubuna verilen isimdir. 

Sanal Eşyalar (Virtual Goods) Oyun içerisinde toplanan, kullanılan, değiş tokuş edilen sanal 

nesnelerdir. 



Dijital Sağlık 

Dijital sağlık iletişimi sağlık verilerinin elektronik 

ortamda kaydı, hasta kayıtları, tele-sağlık uygulamaları, 

internet ve mobil sağlık uygulamaları (mHealth) ve tüm 

diğer ilgili iletişim teknolojilerini kapsamaktadır. 

 

Bireyler sosyal medya üzerinden doktorlarıyla 

etkileşime girebilmekte 

Taşınabilir tıbbi cihazlar aracılığıyla rutin kontroller 

yapılabilmekte 

Doktorlar kritik durumda olan hastalarını izleyebilmekte 

Dijital teknolojilerin efektif kullanımı aynı zamanda tanı 

ve tedavide yanılgı payını düşürmek ve sağlık 

hizmetinin sunumunda kaliteyi attırmakta 

 



Potansiyel zararlar 

Şiddet içeren video oyunlarına maruz kalma 

saldırgan davranışlar, şiddete duyarsızlaşma ve 

asosyallik ile bağlantılandırılmaktadır.  

 

Bu oyunlar aynı zamanda hareketsiz yaşam ve 

buna bağlı olarak obezite, gençlerde okul 

performansında düşüklük, bağımlılık gibi 

hastalıklarla da ilişkilendirilmektedir.  



Pozitif yönde kullanım 

Kişileri kronik ağrıdan uzaklaştırma özelliği  

Fiziksel aktiviteyi arttırmaya dönük oyunların 

obeziteye etkileri  

Diyabetin ve astımın özyönetimi  

Psikoterapik tedaviye katkıları  

Madde bağımlılığı ve şiddeti önleme  

Video oyunlarının sağlık personelinin bilişsel ve 

fiziksel becerilerinin geliştirilmesinde kullanımı 



Herhangi bir amaca yönelik oyunlar, etkili 

olabilmek için kişileri kendisine eğlendirme amaçlı 

oyunlarla aynı yollarla bağlamalıdır (King, 

Greaves, Exeter & Darzi, 2013).  

 

Sağlık alanında davranış değişikliğine 

yönlendirecek oyunlar ve uygulamalar sağlık 

uzmanları ve akademisyenlerin de görüşleri 

alınarak geliştirilmelidir (Dennison vd, 2013) 

 



Mobil Sağlık (mHealth) 

E-sağlığın bir bileşeni olan mobil sağlık (mHealth) «tıbbi 

ya da halk sağlığı uygulamalarının mobil telefonlar, 

hasta takip cihazları ve diğer kablosuz cihazlar gibi 

mobil araçlar kullanılarak desteklenmesi» olarak 

tanımlanmaktadır (WHO, 2011).  

 

Bu amaçla mSağlık telefonun ses ve kısa mesaj 

özelliğinin yanı sıra GPRS (General Packet Radio 

Service) 3. veya 4. nesil mobil iletişim (3G ve 4G), 

küresel konumlama sistemi (GPS/Global Positioning 

System) ve Bluetooth teknolojilerinin kullanımını 

içermektedir.  

 



Başlıca mobil platformlarından Apple ve Android 

üzerinden sunulan 100 bin sağlık uygulaması 

bulunmakta, 2018 yılında 3,4 milyar akıllı telefon 

kullanıcısının yarısının en az bir mobil sağlık 

uygulamasını kullanacağı düşünülmektedir 

(research2guidance, 2014).  

 

Mobil telefonlar sigara bırakma ve düzenli ilaç 

kullanımını teşvik etme gibi sağlık müdahalelerinin 

gerçekleştirilmesinde efektif platformlar olarak 

görülmektedirler.  



Mobil Sağlık Uygulamalarında 

Oyunlaştırma 

Mobil telefonların oyunlaştırmada kullanımı açık hava 

aktivitelerini desteklemesi nedeniyle belirgin avantajlara 

sahiptir.  

 

Apple işletim sisteminde yer alan ve ödüllü seviye 

atlama oyunu olan Slimkicker diyet ve fitness 

hedeflerini destekleyen bir kalori takip programıdır. 

 

Spesifik sağlık problemleri için de oyunlar geliştirilmiştir. 

Diyabetli gençleri hedef alan ve şeker düzeyinin takibi 

amacıyla üretilen bir mobil uygulaması olan Bant buna 

örnek verilebilir.  



NFL Play 60 

Uygulama sağlık alanında gönüllü bir kuruluş olan 

Amerikan Kalp Vakfı tarafından çocuklarda fiziksel 

aktivite düzeyini arttırmak amacıyla geliştirilmiştir. 

 

Oyunlaştırmanın pek çok unsurunu kullanan 

uygulamada kullanıcı hareket ettikçe karakteri de 

(avatar) hareket etmektedir.  

 

 “Eğitmen” görsel ve sesli olarak kullanıcıyı bir sonraki 

hareket için yönlendirirken, kullanıcı koşarak, 

zıplayarak ve uygulamanın önüne çıkardığı engelleri 

aşarak puan/madeni para (coins) toplamaktadır.  



NFL Play 60 

 Toplanan madeni paralar ilerleyen seviyelerde 
karaktere (avatar) giysi gibi yeni öğeler almak için 
kullanılabildiği gibi, farklı karakterlere geçiş için de 
kullanılabilmektedir. 

  

Uygulama ayrıca mevcut koşullara uygun fiziksel 
aktivite seçenekleri de sunmaktadır (Activity Finder). 
Örneğin iç mekânda ve yalnız iseniz size dans etmenizi 
önermektedir.  

 

Oyunlaştırma bileşenlerinden kazanımlar da 
uygulamada yer almaktadır. Belirlenmiş hedefler olarak 
300 madeni para toplamak, tek seferde 100 “yard” 
(91,44 metre) koşmak veya 3 “güç” (power-up) 
toplamak gibi görevler (missions) verilmektedir.  

 

 



Öneriler 

Yeni medya girişimciler için olduğu kadar gönüllü 

kuruluşlar, akademisyenler gibi gruplar için de 

potansiyel vadeden bir platformdur. 

 

Sağlık alanında oyunlaştırma dizaynı kamu sağlığının 

geliştirilmesi ve teşvik edilmesi için de kullanılabilir. 

  

Ulusal veya uluslararası salgınların yönetimi, kamu 

sağlığı kampanyaları, kronik hastalıkların önlenmesi, 

sağlıklı yaşam tarzının teşviki gibi alanlarda sağlık 

otoriteleri tarafından geliştirilecek ve kullanıcılara 

ücretsiz olarak sunulacak uygulamalar oyunlaştırmanın 

kamu yararına yönelik kullanımına örnek teşkil edebilir. 



Yeni medyanın pozitif yönde efektif kullanımı kişilerin 

bu mecrayı kullanabilme yeteneğine de bağlıdır. 

  

Diğer bir deyişle donanım ve içerik üreticilerinin 

sanayileşmiş ülkeler olduğu göz önüne alındığında bu 

uygulamaların İngilizce dışında farklı dillerde kullanıcıya 

ulaşması da önemlidir. 

  

Bu doğrultuda Türkiye’de de mobil sağlık alanına 

yönelik oyunlaştırma uygulamalarının geliştirilmesi, bu 

uygulamaların kullanılabileceği sağlık alanlarına yönelik 

çeşitli araştırmaların yapılması ve bu alanın kamu 

sağlık otoriteleri tarafından desteklenmesi önemlidir.  

 



Teşekkürler 


