
ZOONE! 

 
Damla  ÖZEKİCİ,  Özge  ÖZDEMİR, Sanem  GÖRGÜLİÇTEN, Yashar KARDAR, 

Kemal  DEMİRPOLAT, Yağmur  TAÇAR 
 
Oyunun  amacı:  Amaç,  deniz  ve  balıkçılıkla  alakalı  bazı  temel  noktaları  eğlenceli  ve  anlaşılır  bir  şekilde  
aktarmaktır.  Ancak,  bu  aktarmayı  oyuncunun  kararlarına  ve  alacağı  risklere  bağlı  olarak  gerçekleştirir.  
Çevreyi  korumayı  bazı  yasaklara  uymayı  ve  sorumlu  bir  balıkçı  olmayı  bensimsetmeyi  
amaçlamaktadır.  Hedef  kitlemiz  ilkokul  ve  ortaokul  öğrencileridir. 
Nasıl  oynanır : Oyun  şu  haliyle  4  kişiyle  ve  zarla  oynanır.  Her  oyuncunun  kendine  ait  bir  piyonu  
bulunmaktadır.  Oyuncular  zarla  ilerlerler  ve  ilerledikçe  seçme  şansı  veya  yaptırımlarla  karşılaşırlar.  
Kazanan  oyuncu  bitiş  noktasına  en  çabuk  ve  en  sağlıklı  şekilde  ulaşan  olacaktır.   
Oyunun  İçeriği:  Oyunda  5  farklı  evre  vardır  ve  bu  evreler:  Doğanın  sağlıklı  olduğu,  insanın  doğayı  
kullanmaya  başladığı,  zarar  vermeye  başladığı,  kaynakları  tükettiği  ve  doğayı  kurtardığı  evrelerdir.  Bu  
evreler  birbirlerini  takip  ederek  bir  döngü  oluştururlar.  Her  bir  evre  içinde  kendine  özgü  
yönlendirmeler  vardır.  Bunlar  risk  almayı,  yaptırıma  maruz  kalmayı  ve  yapılan  hareketlerin  diğer  
oyuncuları  da  etkilemelerini  kapsar.  Oyuncular  hem  varolan  koşullara  uygun  hareket  etmek  zorunda  
bırakılırlar  hem  de  kararlarının  sonuçlarını  görerek  ilerlerler.  Verebileceği  karar  hem  sonradan  
kendisini  hem  de  diğer  oyuncuları  etkileyebilir.  Seçimlerindeki  olasıklılar,  oyun  süresince  karar  anında  
ya  da  sonrasında  sağlıklı  olanın  sezilebileceği  ama  apaçık  belli  olmadığı  düzeydedir.  Tıpkı  gerçek  
hayatta  olduğu  gibi,  oyuncu risk  alarak,  sonuçlarına  katlanarak,  ihtimallerin  ışığında  ilerler. 
 

Yaptırım  (Doğanın  Tehlikeye  Girdiği  Evre) Yaptırım  (Doğanın  Sağlıklı  Olduğu  Evre) 



 

 Seçim  Şansı  (Doğanın  Kullanıldığı  Evre)  Yaptırım  (Doğanın  Kurtarıldığı  Evre) 
 
Oyunun  geliştirme  alternatifleri:  Oyun  grafik  ve  içerik  olarak  iki  farklı  şekilde  geliştirilecektir.  İlk  
olarak  oyuna  zaman  ve  mekan  kavramı  getirilecektir.  Yukarıda  belirttiğimiz  evreler  grafiklerle  
desteklendirilerek  zaman  ve  mekan  olgusuna  sağlıklı  bir  şekilde  oturturulacaktır.  İkinci  olarak  da  
grafiksel olarak evreleri daha iyi anlatacak  renk  ve  tasarımlar  eklenecektir  ayrıca  çocuğun  ilgisini  
çekebilecek  piyonlar  ve  arka  plan  tasarlanacaktır.  Oyunun  mantığı  her  tür  materyalle  her  durumda  
oynanabilecek niteliktedir.  
 
  



DROP 

 
Sayit  Alişan,  Damla  Durak,  Ekin  Yavuz,  Cansu  Akın,  B.  Hazal  Coşkuner 

 
 
Oyunun  Genel  Tanımı: Basit  bir  denge  oyunudur,  amaç  taşları  devirmeden  dengeyi  korumak  ve  bu  
şekilde  çocuklara  bilinçli  avlanmayı  öğretmektir.  İki  ile  dört  kişi  arasında  oynanabilir,  ilkokul  düzeyine  
hitap  etmektedir,  taşların  nasıl  dizileceği  ile  ilgili  taşlar  üzerinde  yönlendirici  çizgiler  bulunmaktadır. 
 
Oyunda  iki  çeşit  taş  bulunur;  bunlar  balık  taşları  ve  diğer  taşlardır.  Balık  taşları  kendi  içinde  büyük,  
orta  ve  küçük  olmak  üzere  üçe  ayrılırlar.  Başlangıçta  oyunun  diziliminde  sadece  balık  taşları  kullanılır,  
çekilen  her  balık  taşı  kenara  konulur  ve  yerine  oyun  bloğunun  üst  kısmına  diğer  taşlardan  bir  tane  
konulur.  Bu  taşlar  da  kendi  içerisinde  bir  kurala  bağlıdır,  büyük  ve  küçük  balık  çekildiğinde,  ortanca  
balık  çekildiğinde  konulacak  olan  taşta  daha  ağır  bir  taş  konur.  Böylece  büyük  ve  küçük  balık  
çekildiğinde  denge  daha  çok  bozulur  ve  bu  balıkları  avlamanın  yanlış  olduğu  çocukların  bilinçaltına  
eğlenerek  yerleşmektedir.  Buna  ek  olarak  oyunda  var  olan  taş  sayısı  değişmez  ama  dengeyi  bozacak  
olan  diğer  taşlar  oyunun  devam  etmesini  zorlaştırır.  En  sonunda  da  bu  birikimler  dengeyi  tamamen  
bozar  ve  kule  yıkılır.   
 
Oyunu  Geliştirme  Alternatifleri: Taşlar,  balıkların  ekosistemdeki  önemlerine  göre  boyutlandırılıp  
şekillendirilerek  fiziksel  açıdan  oyun  denge  durumuna  daha  uygun  bir  hale  getirilebilir.  Taşları  
yaparken  kullanılacak  malzeme  olarak  ahşap  seçilirse  çevreci  bir  yaklaşıma  daha  uygun  hale  getirilir.  
Bunun  yanı  sıra,  diğer  taşlar  olarak  nitelendirdiğimiz  taş  grubuna  dengeyi  bozacak  şekilde  değişik  
konsepte  fikirler  bulunabilir.  Ayrıca,  taşların  formunu  balığa  daha  çok  benzetebilmek  ve  taşları  
çekebilmeyi  kolaylaştırmak  için,  taşların  yan  tarafına  kuyruğu  andıracak  bir  eklenti  konabilir.   
 
  



FISH ISLAND 

 
Baris  Bumin  ,  Belfuğ  Şener,  Cansu  Bezmez,  Dhafan  Basarah,  Ecem  Özdemir,  Kadir  Uruç 

 
 

Genel  Tanım:  Fish  Island  okul  öncesi  ve  ilkokul  ikinci  
sınıfa  kadar  olan  çocuklar  için  tasarlanmıştır.  
Bireysel oynanan bir oyuncak veya bilgilendirici 
sunumlarda  görsel  yardımcı  olarak  kullanılabilir.  
Amaç,  çocuklara  basit  ve  eğlenceli  bir  yapboz  
şekilinde,  doğal  denge  unsurlarının  neden  sonuç  
ilişkisiyle  nasıl  korunacağını  göstermektir.  
Oyuncakta ilgi çekici  renkler  ve  semboller  
kullanılmıştır,  küçük  balıklar  döner  aynı  zamanda  
balıkçı  olarak  derneğin  maskot  adamı  kulllanılır.  
Çocuklar  yapboz  parçalarını  kaldırarak  veya  yer  
değiştirerek,  yanlışı  ve  doğruyu  kendi  gözleriyle  

görüp  uygulamalı  olarak  öğrenirler.  Bir  sorunun  hem  iyisi  hem  kötü  cevabı  bulunduğu  için,  unsurlar  
daha  çabuk  öğrenilir.  Oyuncakta  yapılan  hamlelerin  sonunda,  başta  kirli  olan  çevre  sonunda  
temizlendiğinde,  çocuğun  bunu  kendisinin  yaptığını  düşünüp  gurur  duyması  hedeflenmektedir.  Aynı  
zamanda  bilgilendirme  sunumları sırasında  öğrencilere  karşılıklı  sorular  sorularak  bu  oyuncağı  
kullanılması  ön  görülmüştür.  
 
Geliştirme  Alternatifleri:  Oyuncağın  yapılmış  olan  ilk  prototipi  fazla  büyük  ve  taşınması  zor  olmuştur.  
Oyuncağın  portatif  olabilmesi  için  dört  parçaya  ayrılıp  katlanabilir  veya  içiçe  geçebilir  olmasını  
düşünülmüştür.  Aynı  zamanda,  oyuncakta  görsel  boşluklar  ve  bilgi  eksikleri  bulunmaktadır,örneğin,  
otelin  deniz  kenarında  kurulmasının  kötü bir  davranış  olduğu  gösterilse  de,  doğru  yerin  nasıl  
seçileceği  gösterilmemiştir  Bu  eksikler  giderilerel,  her  durumun  hem  iyi  hem  de  kötü  sonuçları  
görselleştirilebilir. 
  



FISH FISH 

 
Alev  DOĞAN,  Mert  YAZBAHAR,  Eda  ATA,  Hazal  Bahar  KANTAR,  Hatice  ŞAHİN 

 
OYUNUN TANITIMI:  Damadan  yola  çıkılarak  oluşturulan,  taşlarla  oynanan,  6  yaş  ve  üstüne  hitap  eden  
bir  oyundur.  Amaç,  kullanılabilir  su  miktarının  azlığı  ve  önemini,  büyük  balık  ve  küçük  balık  avlamanın  
yanlış  olduğunu  anlatabilmektir. 
Oyun  3  temel  taştan  oluşur:  Büyük  balık,  orta  büyüklükte  balık  ve  küçük  balık 
 Büyük  balığın  hamle  yeteneği  daha  çoktur.  İstediği  kadar  ileri,sağa  ve  sola  gidebilir. 
 Orta  büyüklükteki  balıklar  sağa,sola  ve ileri gidebilir.Sadece 1 kare hareket edebilir ve geri 
hamle  hakkı  yoktur. 
 Küçük  balıklar  ekstra  hamlelere  sahip  olmalarına  rağmen  büyük  balıkların  ki  kadar  serbest  
değildir.  Sadece  1  kare  geri  hamle  hakkı  vardır. 
Oyun  6  temel  kural  üstüne  kuruludur:   
1) Yosunlu  kısma  gelindiğinde  1  el  daha  oynanır 
2)  Kirli  su  bulunan  kısma  gelindiğinde  oyuncu  1  tur  bekler. 
3)  Çapa  ve  olta  bulunan  kısma  gelindiğinde  oyuncu  taş  kaybeder. 
4)  Temiz  su  bulunan  kısma  gelindiğinde  oyuncunun  kaybettiği  taşı  varsa  o  taşı  oyuna  sokma  şansı  
kazanır. 
5)  Taşı  sona  ulaşan  1  büyük  balıkla  ya  da  2  yavru  balıkla  kendi  taşını  değiştirir. 
6)  Başlangıçta  bütün  taşlar  orta  büyüklükteki  balıklardan  oluşur. 
Oyunumuz  damadan  yola  çıkılarak  oluşturulmasına  rağmen  aslında  farklı  bir  oyundur.  Amacımız  basit  
hamlelerle  oyunculara  büyük  ve  küçük  balığın  önemini,  çevre  kirliliğinin  sebep  olabileceği  etkileri  
kolayca  anlatabilmektir.  Oyun  tahtamız  bu  amaca  yönelik  hazırlanmıştır.  Çapalı  ve  kirli  su  bulunan  
bölgeler  gerçekte  de  var  olan  suyu  olumsuz  etkilediği  için  oyunumuzda  da  negatif  hamleler  
oluşturmaktadır.  Aynı  şekilde  temiz  su  ve  yosunlu  bölgelerde  oyuna  pozitif  hamlelerle  yansımaktadır.  
Oyunda  temiz  su  miktarı  kirli  su  miktarından,  yosunlu  su  miktarı  da  çapalı  su  miktarından  azdır.  Bu  
yerleşime  ilk  başta  bakıldığı  zaman  oyun  tahtasındaki  bölgelerde  matematiksel  yerleştirme  hataları  
var  gibi  gözükse  de  oyun  amacına  bu  şekilde  hizmet  etmektedir  ve  değiştirilebilir.  Kullanılan  
malzemeler  sağlığa  uygun  olup,  doğaya  zarar  vermeyen  ahşap  ve  camdır.  



FISH FISH KART 
 

 
Eda  ATA,  Alev  DOĞAN,  Mert  YAZBAHAR,  Hatice  ŞAHİN,  Hazal  Bahar  KANTAR 

 
Oyunun  Tanımı:  Bir  kart  oyunudur,  6  yaş  ve  üstüne  hitap  etmektedir.  İstenildiğinde  ebeveynler  ve  
öğretmenler  eşliğinde  ve  en  fazla  4  kişiyle  oynanabilir.  UNO  oyunundan  esinlenilerek  oluşturulmuş,  
renkler  ve  verilen  kriterler  arasında  etkileşim  sağlanılmaya  çalışılmıştır.  Oyunun  amacı,  sosyal  
mesajlarla  su  kirliliğinin  yol  açabileceği  sorunları  ve  yanlış  balıkçılığı  vurgulamaktır. 
Oyun  Kartları  ve  Anlamları:  
Büyük  Balık  Kartı:  Sayısı  en  az  olan  karttır.  Amaç  onu  kaybetmemektir.  Oyun  sonunda  oyuncunun  
elinde  bulunan  büyük  balığa  göre  kazanan  ya  da  kaybeden  belirlenir.  Az  sayıda  bulunmasının  amacı  
büyük  balığın  doğadaki  öneminin  vurgulanmasıdır.   
Küçük  Balık  Kartı:  Sayısı  oyunda  büyük  balıktan  sonra  en  az  olan  karttır.  Orta  büyüklükteki  balıklara  
göre  daha  çok  puan  getirir.  Oyuncu  mecbur  kalmadıkça  bu  kartı  kaybetmemeye  çalışır.  Bu  kartın  
sayısının  az  olması  da  büyük  balıkta  da  olduğu  gibi  öneminin vurgulanmasıdır. 
Orta  Balık  Kartı:  Sayısı  en  çok  olan  karttır.  Puan  getirisi  azdır.   
Sosyal  Mesaj  İçeren  Kartlar:  Her  renkte  eşit  miktarda  bulunurlar.  İçerdikleri  resim  ve  fotoğraflara  göre  
oyun  içinde  kurallaştırılmıştır.  Örneğin,  toplanılmış  çöp  fotoğrafı  bulunan  kart,  çöp  toplamaya  yardım  
ettin  yerden  bir  kart  çek,  şeklinde  bir  oyun  içinde  bir  yönlendirme  içermektedir. 
Oyun  Nasıl  Oynanır?  :  Başlangıçta  her  oyuncuya  4  kart  dağıtılır.  (Toplam  kart  sayısına  göre  
değişebilir.)  UNO  gibi  kalan  desteden  yere  bir  kart  açılır  ve  oyuncu  onun  rengi  ve  ya  türüyle  aynı  olan  
bir  kart  atmak  zorundadır.  Örneğin,  yerde kırmızı  orta  boy  balık  kartı  var,  o  zaman  oyuncu  elindeki  
kartlardan  kırmızı  ve  ya  orta  boy  balık  olan  kartı  yere  atmalıdır.  Eğer  elinde  bu  özelliklerde  bir kart 
yoksa  yerde  bulunan  desteden  bir  kart  çekmelidir.  Yerden  çektiği  kart  da  bu  özelliklere  uymuyorsa  o  
el  bekler  ve  oyun  sırası  bir  sonraki  oyuncuya  geçer.  Oyundaki  sosyal  mesaj  içerikli  kartlar  ise  oyunun  
gidişatını  belirler  çünkü  bir  el  bekle  veya  elindeki  orta  boy  bir  balığı  yere  at  gibi  farklı  hamlelere  
yönlendiren  ifadeler  içerir.  Amacı  kısa  sürede  çocuklara  su  miktarının  azlığı  ve  önemini,  büyük  balık  ve  
küçük  balık  avlamanın  yanlış  olduğunu  anlatabilmektir.  Kolay  ve  eğlenceli  bir  oyun  olması  bir defa 
yerine  defalarca  oynanabilmesini  sağlamaktadır. 
Oyunun  Geliştirme  Alternatifleri:  Oyun  anlatılmak  için  başlangıçta  kart  sayısı  36  olarak  yapılmıştır.  
Fakat  bu  sayı  değişkendir  ve  kartlar  arasındaki  oran  sabit  kalmak  üzere  artırılabilir.  Oyunu  daha  
heyecanlı  hale  getirebilmek  için  ekstra  sürpriz  kartlar  eklenebilir.  (Oyunun  yönünü  değiştir  gibi).  
Çocuklarda  yanlış  algı  yaratmamak  için  yere  atılan  balık  ve  çapa  ya  da  çöp  içeren  diğer  kartların  aynı  
yere  atılmasını  önlemek  için  bir  oyun  düzeneğiı  oluşturulabilir.   



FISH PURSUIT 

 
Ayşegül  Kaya,  Ezgü  Şebnem  Güral,  Ayşe  Merve  Haskan,  Özge  Danaci,  Emine  Arik 

 
Bu  oyun  ‘trivial  pursuit’  oyunundan  esinlenerek,  yapılmıştır.  Trivial  pursuit’la  aynı  mantıkla  
oynanmaktadır.  Oyun  minimum  iki  kişiyle  ya  da  gruplar  halinde  oynanabilir.  Ortaokul  ve  lise  
grubundaki  öğrencilere  göre  hazırlanmıştır.  Her  grup  ya  da  kişi  küçük  karelerini  alır  ve  oyun  zar  
atılarak  başlar.  Gelinen  yere  denk  gelen  sayılı  kartı  karşı  tarafın  oyuncusu  okur.  Ve  bu soru 
cevaplanılmaya  çalışılır.  Dört  ayrı  sütundan  herhangi  birine  gelen  oyuncu  o  kartın  sorusunu  doğru  
cevaplarsa  içteki  halkaya  geçmeye  hak  kazanır  ve  küçük  karesine  o  halkanın  rengindeki  parçayı  alır.  
Amaç,  soruları  doğru  cevaplayarak  küçük  kareyi  doldurmak  ve  rakiplerden  önce  ortadaki  mor  daireye  
ulaşabilmektir.  Soruların  cevapları  evet  ya  da  hayır  şeklinde  olduğu  için,  oyuncu  cevabi  bilmese  bile  
yüz  de  elli  şansı  vardır,  bu  durum  oyunun  sıkıcı  olmasını  engeller.  Her  kartın  aşağısında  doğru  cevap  
ve  açıklaması  vardır,  böylece  oyuncu  bilgilenir.  Sırayla  en  dıştaki  sorular  balıklarla,  deniz  kirliliğiyle  ve  
en  içteki  ise  yerleşimle  alakalı  sorulardır.  Bu  sayede,  oyuncu  üç  farklı  alanda  bilgi  sahibi  olabilecektir.  
Ayrıca,  özellikle  balıklarla  ilgili  sorular olmak  üzere,  bütün  sorular  ilginç  ve  biraz  komik  olması  için  
uğraşılmıştır.  Örneğin;  Balıklar  uyur  mu? Balıkların  kulakları  var  mıdır? Balıklar  neden  batmaz?  Geçiş  
noktalarındaki  sorular  anahtar  sorular  olup,  oyunun  temel  amacına  yöneliktir.  Mesela,  hangi  balığın  
avlanılması  gerektiği,  büyük,  orta  ya  da  küçük. 
 

Oyuna  alternatif  ya  da  ek  olarak,  görsellik  ön  plana  
çıkarılabilir.  Gerek  oyunun  şeması  gerekse  kartların  şekli,  
rengi  ya  da  formu  değiştirilebilir,  daha  çok  resim  ve  farklı  
renkler  kullanılabilir.  Bu  sayede  daha  dikkat  çekici  hale  
getirilebilir.  Soru  kartları  su  geçirmez  bir  kapla  kaplanırsa  
sahilde  ve  kumsalda,  oyunun  şeması  kuma  çizilerek  
oynanabilir.  Hitap  edilecek  yaş  grubuna  göre  sorular  
ayarlanıp  değiştirilebilir. 

  



İSİMSİZ 

 
Azra  Süngü,  Bahareh,  Birnur  Şahin,  Cemre  Fidan  Tüzün,  Hazal  Semerci,  Mingjian  Yao 

 
Genel: Oyun  3.,  4.,  5.  sınıf  öğrencileri  için  tasarlanmış  olup,  temel  hedef  olarak  öğrencilerin  neden-
sonuç  ilişkilerini,  sorun  çözme  yöntemiyle  kavramalarını  almaktadır.  Oyun,  4  bolüme  ayrılmış,  deniz  
ve  kara  ortamlarını  barındıran  bir  oyun  tahtası,  soru-cevap  kartları,  alan  jetonları  ve  dekoratif  
elemanlardan  oluşur. Alan  jetonları,  doğanın  çevreye  dönüşüm  sürecinde  rol  oynayan  sorunsal  
alanların  sembollerini  taşıyan  daire  seklinde  kartlardır  ve  sanayi,  turizm,  ulaşım,  tarım,  balıkçılık  
olarak  beş  kategoriye  ayrılmışlardır.  Oyuncu,  verdiği  doğru-yanlış  cevaplara  göre,  kendine  ait  alanı  
dekoratif elemanlarla  (ağaç,  kuş,  çöp  vb.)  süsler  ve  bu  şekilde  ortama  dair  bir  sahiplenme  duygusu  
yaratılmaya  çalışılır.  Çocukların  kazanan-kaybeden  olmayan  oyunlarda  daha  iyi  öğrenme  performansı  
gösterdikleri  bilindiği  için,  oyunun  ve  isteklendirme  kazanma  yoluyla  değil,  oyuncunun  alanı  
üzerinden  duyacağı  görsel  tatmin  aracılığıyla  sağlanır.  Oyunun  kâğıda  baskı  yoluyla  üretilmesi  
düşünülmüştür.  Bu  şekilde  ucuza  ve  kolayca  imal  edilebilecek  oyun,  eğitim  amaçlı  olarak  okullara  
gönderilebilir  ve  geniş  bir  etki  alanına  ulaşılabilir.  Oyunun  sonunda  öğrencilere  “Doğa  Kahramanı”  
sertifikası  verilmesi  düşünülmüştür.  Bu  şekilde  çocukların,  saklayacakları  bu  sertifikalar  yoluyla,  daha  
uzun  vadeli  bir  sorumluluk  duygusunu  üstlenmeleri  sağlanabilir. 

Oyunun  oynanması: Oyununa  boş  bir alanla 
başlayan  oyuncu,  her  bir  turda  bir  alan  jetonu  alır,  
boş  alanının  dengeli  bir  çevreye  dönüşmesi  için  beş  
alan  jetonunu  alması  gerekmektedir.  Alan  jetonu  
ile  beraber,  jetonda  belirtilen  alanın  sembolünü  
taşıyan  soru  kartı  çekilir.  Sorular  genel  olarak  çevre  
koruması  ile  ilgili  yanlış  bilinenleri  test  eden  
sorulardan  oluşur  ve  oyuncuyu  bir  sorun  ile  karşı  
karşıya  getirerek,  buna  iki  farklı  çözüm  yolu  sunar.  
Kartın  diğer  yüzünde  iki  farklı  cevap  için  iki  farklı  
sonuç  verilidir,  böylece,  yanlış  ve  doğru  çözümün  
sonuçlarını  karşılaştırabilir.  Yanlış  cevabı  veren  
oyuncu,  örneğin  “Yolun  ormanın  ortasından  
geçmesin  karar  verdiğin  için  hayvanların  yaşam  
alanı  zarar  gördü,  bir  ağaç  kaybettin.”  gibi  kötü  bir  
sonuç  elde  ederken,  doğru  cevabı  vermesi  halinde  
“Ormanı  koruduğun  için  kuşlar  senin  bölgene  
geliyorlar,  bir  tane  kuş  kazandın!”  şeklinde  

ödüllendirilir.  Oyuncu  ilgili  sorunu  çözdüğü  alan  jetonunu  alanına  yerleştirir  ve  kazandığı  dekoratif  



elemanla  alanını  düzenler.  Bütün  oyuncular  alan  kartlarına  sahip  olduklarında  oyun  sona  erer  ve  
oyuncular  birbirlerinin  alanlarını  görsel  zenginlik  yönünden  karşılaştırabilirler.  
 

  
 
Geliştirme  Alternatifleri: Oyunu  tasarlarken  hedeflediğimiz  yaş  aralığındaki  çocukların  hareketli  ve  
çabuk  sıkılabilecek  oyuncular  olacaklarını  düşünürsek  oyuna  onları  daha  fazla  katmamız,  onlara  daha  
aktif  bir  rol  vermemiz  oyunun  etkisini  arttıracak  ve  amacımızı  gerçekleştirmemize  yardım  edecektir.  
Bu  yüzden  oyunun  ilk  halinde  olduğu  gibi  kağıttan  yapılmış  bir  oyun  alanı  ve  piyonlar  yerine  
(kuş,balık,çiçek  gibi)  çocuklar  için  maske hazırlayarak  onları  bu  maskelerle  canlı  piyonlara  
dönüştürebiliriz.  Daha  büyük  bir  oyun  alanı  üzerinde,halı  gibi  örneğin,  yine  her  oyuncu  kendi  alanını  
güzelleştirmek  ve  sorulara  doğru  cevabı  verebilmek  amacıyla  yarışır,  fakat  bu  sefer  alanına  kağıttan  
piyonlar  yerine  maske  takmış  arkadaşlarını  koyar.  Böylece  aynı  anda  daha  fazla  çocukla  daha  
eğlenceli  bir  oyun  ortamı  kurulmuş  olur.  Her  çocuktan  canlandırdığı  karaktere  uygun  hareketler  
yapması  istenir(örneğin  kuşsa  kanat  çırpabilir),böylece  tiyatrolu  bir  oyun  çıkar  hem  de  çocuklar  
oyundan  sıkılmamış  olurlar.  Oyun  bittiğinde  maskeler  de  sertifikalarla  beraber  çocuklara  verilebilir. 
  



MONOFISH POLIFISH 

 
Ayşenur  Akaslan,  Banu  Çiçek  Zeyrek,  Derya  Saraç,  Hacer  Banu  Yetişmiş,  Sena  Ahsen  Zırh 

 
Oyunun  tanıtımı:  Oyun  1  adet  oyun  tahtası,  şans  kartları,  herbiri  farklı  puan  (kılçık)  değerindeki 3 
çeşit  kılçık  kartları  (pıtırcık:  10  kılçık,  mıtırcık:  20  kılçık,  kıtırcık: 40  kılçık),  zar  ve  2  piyon  ile  oynanır. 
Oyunun  amacı:  Bu oyunun  amacı  oyunculara  büyük  balıkların  küçük  balık  kaynağı  olduğunu,  küçük  
balıkların  ise  feda  edilmedikleri  takdirde  kısa  sürede  çok  değerlendikleri  fikrini  kendilerinin  
görmelerini  sağlamaktır. 
Hedef kitle: Oyun  grafikleri,  kuralları  ve  fikri  açısından  8  ila  12  yaş  arası  çocukları  hedef  almaktadır. 
Kurallar:  
1. Oyuna  3’er  balıkla  başlanır.  (210  puan) 
2. Oyunda  kılçığı  ilk  biten  kaybeder. 
3. Otel  için  50  kılçık,  oteli  büyütmek  için  40  kılçık  feda  edilir. 
4. Gemi  için  40  kılçık,  gemiyi  büyütmek  için  50  kılçık  feda  edilir. 
5. Balıkçılık  yapmak  için  40  kılçık,  balışkçılık  alanını  genişletmek  için  30  kılçık  feda  edilir. 
6. Fabrika  kurmak  için  50  kılçık,  fabrikayı  büyütmek  için  40  kılçık  feda  edilir. 
7. Oyunu  kazanabilmek  için  alanında  en  az  6  yerleşim  birimi  olmalıdır.  (4  tane  temel yerleşim,  2  
tane  genişletilmiş.) 
8. Gemi  ortanca;  sandal  küçük;  fabrika  büyük  balığı  etkiler. 
9. Otelden  geçerkenn  50  kılçık  feda  edilir. 
10. Her  turda  balıklar  büyür,  büyük  balıklar  5  küçük  balığa  dönüşür.   
  



BALIKÇIL 

 
Gizem  Erol,  Merve  Candemir,  Öznur  Başaran,  Tuğçe  Saptır,  Zeynep  Cansu  Ünal,  Zeynep  İrem  

Şişmantürk 
 
OYUNUN GENEL TANITIMI: 
Balıkçıl  çocuklar  için  sorumlu  balıkçılık  bilincini  oluşturmak  amacıyla  tasarlanmıştır.  Oyunculara  çeşitli  
ceza  ve  ödül  sistemleriyle  deniz  ekosistemi  için  iyi  ve  kötü  davranışlarının  sonuçlarını  göstermeyi  ve  
farkındalık  yaratmayı  amaçlamıştır.  Her  oyuncu  bir  balıkçı  piyonu  ve  oltasıyla  başlangıç  noktası  olan 
iskelelerden  oyuna  başlar.  Amaç  merkezdeki  adaya  zar  atarak  diğer  oyunculardan  önce  ulaşmaktır.  
Yolda,  çapa,  şamandıra,  kart  çekme,  balık  tutma  gibi  birimler,  oyunun  aktifliğini  kaybetmemesi  için  
kullanılmıştır.  Örneğin,  çapaya  gelen  oyuncu  ‘’Denize  çapa  attığın  için  ekosisteme  zarar  verdin,  3  kare  
geri  git  ‘’  gibi  uyaranlarla  ceza  alır,  veya  iyi  bir  şey  yaptığında  ödül  olarak  rakip  oyunculardan  birine  1  
tur  beklemesi  için  çapa  atma  hakkı  kazanır.  Bunun  yanı  sıra  yolda  bulunan  balık  tutma  noktalarına  
gelen  oyuncu  havuzdaki  mıknatıslı  balıkları  oltasıyla  tutmaya  çalışır.   
 
Oyuncu  balığı  tutarken  diğer  oyunculardan  biri  de  havuzun  platformunu  oynatarak  balık  tutmasını  
zorlaştırır.20  saniye  gibi  bir  süre  sonunda  oyuncunun  tuttuğu  balıklar  sayılır  ve  boyutuna  göre  aldığı  
puanlarla  ilerler.  Küçük  ya  da  büyük  balığı  tutmanın  yanlış  olduğunu  göstermek  için  sadece  orta  boy  
balık  sayılır. 
 

 

 
 

Kartlar 



 
OYUNU  GELİŞTİRME  ALTERNATİFLERİ: 
Oyun  3  boyutlu  olduğu  için  yapımı  ve  oynanabilirliği  zorlaştığından  2  boyutlu  hali  düz  bir yere 
basılabilir.  Kartlar  alternatif  olarak  yol  üzerine  açık  halde  yazılabilir.  Deniz  kenarında  da  
oynanabilmesi  için  havlu  üzerine  basılabilir.  Satılırken  ek  parçaları  azaltmak  için  ilerleme  sayıları  bir  
köşeye  basılıp  üzerine  herhangi  bir  şey  atılarak  ilerlenebilir,  böylece  oyundan  zar  faktörü  de  
eksiltilmiş  olur.  Ama  2  boyuta  geçildiğinde  havuz  kullanılamaz  hale  gelir. 
 

 
 
  



TWİN  FISH 

 
Doruk  Öktem,  Harun  Karabulut,  Beyza  Nur  Turgut,  Gizem  Karataş,  Mustafa  Anıl  Sayın 

 
Oyunun  tanımı: Twin  Fish  adlı  oyunda  8-10  yaş  grubundaki  çocuklara  denizi  temiz  tutma  ve  sorumlu  
balıkçılık  bilincini  oluşturmak  amaçlanmıştır. 
 
Twin Fish  adlı  oyun  bir  kart  oyunudur.  70  adet,  6x6  cmlik  kartlardan  oluşur.  Bunların  12  tanesi  büyük  
balık,  24  tanesi  orta  balık,  16  tanesi  küçük  balıktır.  10  tane  denizi  kirleten  kart  vardır.  Oyun  istenilen  
kişi  sayısıyla  oynanılabilir  ve  oyuncular  arası  iletişim  gerektirdiği  için,  çocukların  sosyalleşmesine  de  
katkıda  bulunur.Oyunda  ilk  olarak  kartlar  kapalı  bir  şekilde  tek  tek  yere  dizilir.  Oyuncu  2  kartı  açar,  
eğer  aynı  renk  ve  boyuttaki  balıkları  bulursa  balıkları  kendi  önüne  alır  ve  önceden  belirlediğimiz ve 
kartın  sağ  üstünde  yazan  puanı  kazanır  (en  fazla  puana  sahip  balık  ortanca  balıktır  sonra  sırasıyla  
küçük  balık  ve  büyük  balık  gelir).  Eğer  denizi  kirleten  kartları  eşleştirirse  eşleştirdiği  kartları  oyun  
alanından  uzaklaştırır  böylece  denizi  (oyun  alanı)  temizlemiş  olur  ve  böylece  oyunda  çocukların  
başında  duran  “Sorumlu  Balıkçılık”  üyesi  kişi  oyunun  durumuna,  çocuk  sayısına  vs.  etkenlere  göre  
oyun  alanına  balık  ekler.  Eğer  oyuncu  açtığı  iki  kartı  eşleştiremezse  kartları  ters  çevirip  eski  yerlerine  
koyar  ve  sıra  bir  sonraki  oyuncuya  geçer  böylece  oyun  alanındaki  kartlar  bitene  kadar  oyun  devam  
eder.  Oyunun  sonunda  en  fazla  puanı  toplayan  kazanır. 
 

 
Büyük,  orta  ve  küçük  balıklar Denizi kirleten elemanlar 

 
 
 
 
 
 
 
Kartların  puan  dağılımı: 
 
Büyük  Balık -1 puan 
Orta  Balık   3 puan 
Küçük  Balık 1 puan 
 

 
Oyunun  avantajları: Oyun  sadece  6x6  cm’lik  kartlardan  üretilebilir.  Tanıtımı  yapan  kişi  tanıtım  
süresine  ve  oyuncu  sayısına  göre  kartların  sayısını  ve  oyunun  süresini  ayarlayabilir. Oyunun 
alternatifleri: İstenildiği  taktirde,  herkese  aynı  sayıda  kart  dağıtılır ve  sırayla  herkes  yanındakinden  bir  
kart  çeker.  elinde  aynı  2  kartı  elde  eden  oyuncu,  o  kartları  önüne  koyar  ve  balıkların  puanlarına  göre  
puan  kazanır. 


