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YARIŞMANIN ADI: Scratch Benim Oyunum 

MEV Koleji Özel Güzelbahçe Ortaokulu’nun 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 bir çok 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 : 6. ve 7. Sınıf ortaokul öğrencilerini kapsar. 

YARIŞMA KAPSAMI: İzmir ili ve ilçelerindeki ortaokul öğrencilerini kapsar. 

                                             YARIŞMA TAKVİMİ     

DUYURU 2015 KASIM AYI DÖRDÜNCÜ 

HAFTASI 

ÖN KAYIT / 

http://www.mevkolejiguzelbahce.k12.tr/ 
1-30 NİSAN 2016            

SON BAŞVURU 20 / MAYIS / 2016 

 

ÖN ELEME 27 / MAYIS / 2016 

 

FİNALİST DAVETİ 1 / HAZİRAN /2016 

 

FİNALE KALAN ÖĞRENCİLERİN PROJE 

SUNUMLARI  JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ    

VE  ÖDÜL TÖRENİ 

7 / HAZİRAN / 2016 

 

 

 

                                        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 başvurmak tüm koşulları kabul etmek anlamına gelir. 
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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, 

detayı, sergisi ve 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 

14 Aralık 2015 tarihinden itibaren yarışma şartlarını incelemeleri, gerekli dokümanları 

indirmeleri, yetkili kişilerin yarışma afişlerini okullarına asarak duyurmaları. 

İkinci Aşama : Katılımcıların http://www.mevkolejiguzelbahce.k12.tr/ adresinden 1-30 Nisan 

2016 tarihleri arasında ön kayıt başvuru formunu doldurmaları. 

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

20 Mayıs 2016 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 ORTAOKULU’nda gerçekleşecek  

sunumda oyunlarını tanıtacaklardır ve değerlendirme davet edilen akademisyenlerden oluşan 

jüri tarafından yapılacaktır. 

10. Yarışma dosyalarının olduğu DVD’nin hiçbir yerinde (eser sahibini) tanıtan isim, yazı ya 

da işaret bulunmayacaktır. Sadece kendi oyunlarına verdikleri ismi ve kodu yazabileceklerdir. 

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  .sb uzantısı ile algoritma 

basamakları görünecek şekilde DVD’ye kaydedilmelidir. DVD’ye ayrıca oyun görüntülerinden 

en az 5 en çok 10 tane kaliteli ekran görüntüsü , tasarımın yapılış aşamalarını yansıtan 3 adet 

süreç fotoğrafları .JPG formatında kaydedilmelidir. DVD üzerine oyunun adı ve kod olarak üç 

basamaklı bir sayı yazılmalıdır.  
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15.  Projenin ve ilgili görsellerin olduğu DVD  zarfa konularak ağzı kapatılmalıdır, zarf üzerine 

tekrar oyunun adı ve kod olarak üç basamaklı sayısı yazılmalıdır. Proje raporunun ve oyun 

görüntülerinden 2 görselin çıktısı alınarak, DVD zarfı ile birlikte tek dosya halinde M.E.V. 

Koleji Özel Güzelbahçe Ortaokulu’na en geç 20 / MAYIS / 2016 tarihinde ulaşacak şekilde 

yarışma adı ile postalanmalıdır.  

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 konularından seçilmeli. 

Seviye ilerledikçe sorular zorlaşmalı. Her seviyede en az 4 en çok 6 soru 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. Anlaşılır, kullanımı kolay, keyifli ve eğitsel bir uygulama olmalıdır.  

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

PROJE RAPORUNUZ ANA HATLARI İLE ŞUNLARI İÇERMELİDİR: 

Öğrencinin Adı Soyadı,  

Okulu ve Sınıfı, 

Öğretmenin Adı Soyadı, e-mail adresi, mobil telefonu mutlaka ve sayfa başında yer almalıdır. 

a. Proje Adı: Başlığın projeyi tam olarak yansıtması. 

b. İçeriği: Oyunun hangi seviyede ve hangi matematik konusuna alıştırma olarak 

yapıldığının açıklanması. Seviyelerin nasıl belirlendiğinin ifade edilmesi. 

c. Seviyeler : Her seviyede kaç sorunun olduğu ve toplamda oyunun kaç seviyeden 

oluştuğunun belirtilmesi. 

d. Oyun Senaryosu: Oyunun senaryosunu hazırlarken, fikrinizin çıkış noktası ve gelişim 

aşamalarının belirtilmesi. Oyundaki karakter/karakterlerin oyun boyunca ilerledikleri 

seviyelerde yaşanacakları, senaryoyu özetlemesi. 

e. Yapılış aşamaları: Tasarımınızın başlangıcından sonuna dek olan aşamaların 

görsellerle ve yazı ile kaydedilmesi. 
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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 Matematik konusuna ait ilgili alıştırmaları içermesi ve seviyelere göre soruların 

zorlaşması,  

7. 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. 

 

ÖDÜLLER 

Öğrenci Ödülleri                                                 

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 gereken dokümanlar  www.mevkolejiguzelbahce.k12.tr  adresinden 

indirilebilecek, ödüller hakkında detaylı bilgiye ulaşılabilecektir. 

 

 

 

 

 

 

http://www.mevkolejiguzelbahce.k12.tr/


 

6 

GÖREV DAĞILIMLARI 

 

Organizasyon Başkanı Murat ZORLUER 

 
Organizasyon Yöneticisi Yunus OTAKLI,  Müge TUFAN 

Organizasyon Koordinatörü Müge TUFAN (0 505 560 66 39) 

benimoyunum@mevkolejiguzelbahce.k12.tr 

Halkla İlişkiler Elbin ERTUNÇ DİNÇ 

 

 

mailto:iletisim@mevkolejiguzelbahce.k12.tr

