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Oyunlaştırma Kılavuzunun Kullanım Amacı

Oyunlaştırma, oyun tasarım tekniklerini ve oyun öğelerini kullanarak insanlarda mo-
tivasyon yaratmak için kullanılan bir yöntemdir. Oyunlaştırma bir ürün değil bir 
süreçtir. Oyunlaştırmanın arkasında insanların ve hayvanların milyonlarca yıldır 
iletişim kurmak, hayatta kalmasını sağlayacak özelliklerini keşfetmek, yaşadığı 
çevreyi tanımak, yeteneklerini keşfetmek, tecrübelerini sonraki nesillere aktarmak 
için kullandığı oyunlar vardır. Oyunları bilmeden, oyunları anlamadan oyunlaştır-
mayı anlamak, benimsemek, öğrenmek ve uygulamak pek mümkün değildir. 

Bu kılavuzun amacı oyunların insan hayatındaki yerinden, tarih boyunca oyun ve 
insan ilişkisinden, oyunlaştırmanın tanımından, oyunlaştırmanın tarihçesinden, 
oyunlaştırmanın kullanım alanlarından, oyunlaştırmanın arkasındaki bilimsel 
altyapıdan, neden oyunlaştırma kullanılması gerektiğinden bahsetmektir.

Oyunun Tanımı

Oyunlar, oyuncuların belirlenmiş hedeflere ulaşmak için çaba sarf ettiği, kuralların 
belirlediği sınırlar içinde gerçekleşen, geri bildirimler ile oyuncuların hedefe 
ulaşmasını sağlamaya çalışan, katılımcıların birbiriyle veya sistem ile yapay çatışma-
lar içine girdiği interaktif tecrübelerdir.

Oyunun tanımında oyunların gerçek dünya ile benzerlikleri görülebilir. Bu benzer-
likler,

• Oyunların oyunculardan ulaşmalarını istedikleri hedefleri vardır. Bu hedefler her-
kesten önce bitiş çizgisine ulaşmak, rehineleri kurtarmak veya karşı imparatorluğun 
topraklarını işgal etmek olabilir. 

Gerçek hayatta da hayattan beklentilerimiz, çevresel şartlar ve doğal ihti-
yaçlarımızdan dolayı çeşitli hedefler oluşur. Bu hedefler, çocuğunun iyi bir eğitim 
almasını sağlamak, ev almak, okulu bitirmek, vb. olabilir. 

Oyun hedeflerine ulaşmak için oyuncunun oyun da bir serüvene atılması gibi kişiler 
de hayatta bir serüvene atılıp, sonuç elde etmek için oyunda çaba sarf eder.
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• Oyunlarda kurallar bütünü vardır ve kişiler bu kurallara uyarak hedeflerine ulaş-
maya çalışır. Futbolda sahanın dışından gol atılmasının yasak olması, basketbolda 
topa ayakla müdahale edilmemesi gibi. 

Hayatta da devletlerin koyduğu kurallara, organizasyonların ihtiyaçları için belirle-
diği ve toplumun yazılı olmayan kurallarına uyarak insanlar hedeflerine ulaşmaya 
çalışır. 

• Geri bildirimler oyunların olmazsa olmazıdır. Oyunculara ne seviyede olduklarını, 
ilerleme sağlamaları için nelere ihtiyaç duyduklarını, sergiledikleri performansın 
başarı için yeterliliği ile ilgili bilgiyi geri bildirimler sağlar. Başarılı performans, lider-
lik tablosunda üst sıralara çıkmanızı sağlar. Eğer oyun kötü oynanırsa, can kaybedil-
ir.
 
Yaşanılan hayata bakıldığında sınav sonuçları, diğer insanlardan alınan takdir ve 
yergiler, trafik cezaları, insanların diğer insanlara yaklaşımları geri bildirim olarak 
düşünülebilir. Hepsi performanslar sonucunda alınan karşılıklardır ve hayatı 
yaşarken bu geri bildirimlerin fark edilebilmesi için dikkatli olunmalı ve devamlı 
olarak gözlem yapılmalıdır.

• Oyunlarda hedefe ulaşmak için çeşitli çatışmalar yaşanır. Örneğin, hayaletlere 
yakalanmadan bütün noktaları yemek bir çatışmadır. Oyunlardaki çatışmalar 
oyunun ilerleyişi için kurgulanmıştır.
 
Gerçek hayatta ise çatışmalar doğaldır. Teslim tarihine kadar bir projeyi tamamla-
mak veya satış kotasını doldurmak, hayat hedefleri doğrultusunda üstesinden 
gelmek zorunda olunan mücadelelerdir.

• Bir filmdeki, bir tiyatro gösterisindeki, bir kitaptaki ilerlemeye müdahale edilemez. 
Ancak oyunların devamının gerçekleşmesi, oyundaki hikayenin ilerleyişi insanların 
müdahaleleri sonucunda şekillenir. Oyunda elde edilen başarılar oyuncunun perfor-
mansı ile orantılıdır. Aynı hayattaki hedeflere ulaşabilme gereği gibi. Hayatın insan-
ların önüne çıkardığı zorluklara karşı yapılacak eylemler kişiyi ya sonuca götürür ya 
da başarısız kılar. 
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Resmin içinde olunduğundan fark edilemese de yaşam süreci ile oyunlar pek 
çok benzerliğe sahiptir. Bu sebepten dolayı oyun öğeleri ve oyun tasarımı 
hayata çok kolay entegre edilebilmektedir. Böylelikle koyulan hedeflere ulaşmak 
ve sorunların üstesinden gelmek için oyunsal kurgular insanlara oyun oynarken 
sahip olabildikleri yüksek motivasyonu sağlayabilmektedir. Bir başarıyı elde 
etmek için de ilk ihtiyaç duyulan etken, motivasyondur.

Tarihte Oyun ve Gelişimi

Homo Ludens (Oynayan İnsan) isimli kitabın yazarı Hollandalı tarihçi ve filozof 
Johan Huizinga’ya göre oyunlar insanlar var olmadan önce de mevcuttu. İnsanlar 
gibi hayvanlar da oyun oynamaktadır. 

Oyun tarih boyunca sosyal etkileşimin en eski formu ve bütün kültürlerin ayrılmaz 
parçası olmuştur. Toplumların en çok sahip çıktığı kültür miraslarından da biridir. 

Antik Mısırlılara ait Senet ve Mezoamerikanlara ait top oyunu mistik ve dini değerler 
içerirken, Hindistan tarafında doğan “Yılanlar ve Merdivenler” ile ABD’de çıkan ve 
Hristiyan ahlakı üzerinden tasarlanmış “Mansion of Happiness” gibi oyunlar manevi 
ve etik değerler üzerinde öğretici oluyorlardı. Orta Asya’da doğmuş Go ve Shatranj 
(Satranç’ın atası) ise stratejik düşünme gibi yetenekleri güçlendirici özelliklere 
sahiptiler.

Aşık kemiğinin evrilmesiyle zar ortaya çıktı. M.Ö. 3000 gibi bir tarihte de zar 
sayesinde şu an tavla isimli oyun insanlığa kazandırıldı. Yüzyıllar sonra da tavlanın 
zar tekniği, “Mansion of Happiness”in masaüstü karakteri ile 1800’lü yılların başında 
Hristiyan ahlakı ve değerleri üzerinden kurgulandı. Henry George isimli bir ekono-
mistin vergilendirme sistemi ile görüşlerini destekleme amacıyla bulunmuş, Mo-
nopoly’nin ilk hali “The Landlord’s Game” gibi sıra geldiğinde oyuncuların zar atılıp 
ilerlediği oyunlar insanların hayatına girdi.

Şu an oyun kelimesini duyulduğunda akıllara, World of Warcraft gibi çok oyunculu 
online rol yapma oyunları; Candy Crush, Farmville, Angry Birds gibi mobil aygıtlara 
uyumlu veya Grand Theft Auto gibi konsol ve bilgisayarlarda oynanabilen
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sürükleyici ve vakit geçirici oyunlar gelmektedir. Ancak teknolojinin gelişmesiyle 
birlikte oyunların oynanma şekillerinin değişmesinin yanında, mantıkları ince-
lendiğinde satranç, dama, poker gibi klasikleşmiş oyunlardan yapısal olarak farklı 
değiller.

Oyunlaştırmanın Tanımı

Oyunlaştırma en basit tanımı ile oyun tasarımını ve oyun öğelerini oyun olmayan 
alanlarda kullanmaktır. Bu sayede insanların ve organizasyonların hedeflerine 
ulaşması ve sorunlarının üstesinden gelmesi için oyunlardan destek alarak, tecrü-
belerini güçlendirmiş olur.

Oyunlaştırmanın tanımında yer alan üç tamlamaya dikkat edilmesi gerekmektedir. 
Bunlar;

• Oyun tasarımı
• Oyun öğeleri
• Oyun olmayan alanlar

Oyun tasarımı oyunun fikir aşamasından son kullanıcıya ulaşıncaya kadar geçirdiği 
evrelerdir. Bu evreler fikir bulma, fikir olgunlaştırma, senaryo yazımı, karakter 
tasarımı, oyuncu serüvenini kurgulama, ödül sistemini kurma, oyunun kurallarını be-
lirleme, zorlukları seviyelendirme, görsel tasarımı yapma, ses tasarımını yapma, 
müziklere karar verme veya müzikleri besteleme, prototip yapma, test etme gibi 
pek çok evre içerir.

Basit yapılardaki oyunlarda bütün bu evreleri tek bir kişi veya iki üç kişilik ekipler 
yapabilirken, dünyaca popüler olmuş yüksek bütçeli oyunlar için her evreyi farklı 
ekipler yürütmektedir.

Oyun öğeleri oyunun oluşmasını sağlayan her bir yapı taşıdır. Oyunun oluşturulması 
için gerekli olan alet takımındaki araç gereçler olarak da düşünülebilinir. Oyunlarda 
en sık karşılaşılan oyun öğeleri puan, rozet, liderlik tablosu, ilerleme çubuğu, seviye, 
avatar, görevler ve hikaye olarak sayılabilir. 
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Oyun olmayan alanlar hayatın her alanıdır, ulaşılmak istenen hedefler, üstesinden 
gelinmek istenen sorunlar ve gerçekleştirmek için motivasyona ihtiyaç duyulan her 
konudur. 

Çalışanların daha verimli olması, birbirlerine geri bildirimde bulunması, kendilerini 
eğitmesi, şirket değerlerini öğrenmesi; müşterilerin daha sadık olması, müşterilerin 
organizasyonlara yeni müşteriler kazandırması, kişisel gelişim, sağlıklı yaşamak, 
yabancı dil öğrenmek, güvenli araç kullanmak, tasarruf yapmak vb. birer oyun 
olmayan alandır. 

Oyunlaştırmanın Kullanımı

Bir ürün, bir hizmet, bir düşünce akımı, bir dernek veya siyasi oluşum varlığının 
oluşumu ve devamı için insan etkileşimine ihtiyaç duyuyorsa o noktada motivasyon 
ihtiyacından bahsedilebilir. Oyunlaştırma oyunların insanları motive eden kuvvetini 
oyun olmayan alanlarda kullanılmasını sağlayan bir yöntem olduğu için, oyunlaştır-
ma her alanda ve her durumda kullanılabilir.

Oyunlaştırma insanlarda motivasyon ve davranış değişikliği yaratmak için kullanılan
bir yöntemdir. “Oyunlaştırma” kelimesi ilk olarak 2003 yılında Nick Pelling adında 
bir bilgisayar programcısı tarafından kullanılmış olsa da oyunlaştırmanın tarihi çok 
daha eskiye dayanır.

Oyunlaştırmanın başlıca kullanıldığı alanlar;

1) Eğitim
2) Sağlık
3) Pazarlama
4) Satış
5) Müşteri Sadakati
6) Çalışan Bağlılığı
7) İnsan Kaynakları Süreçleri
8) Spor
9) Bilim
10) Politika
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Oyunlaştırmanın Arkasındaki Bilimsel Altyapı

Oyunlaştırma motivasyon üretir. Motivasyon bir davranışın başlaması, devam 
etmesi veya sonlandırılmasından sorumlu olan psikolojik süreçtir. Herhangi bir 
eylem yapmak için insanları harekete geçiren, yapılan eylemi durdurup farklı bir 
eyleme yönlendiren motivasyondur.

Motivasyonun oluşumu sinirbilime dayanmaktadır. Beyin devamlı olarak haz 
arayışındadır. Haz algısı ‘dopamin’ isminde beyinde yer alan kimyasal tarafından 
sağlanır. Dopamin, beyinde sinir taşıyıcısı olarak görev yapar. İnsanlar, dopamin sal-
gılatan davranışları tekrar etmek ister. Dopamin salınımını düşüren davranışlardan 
da uzak durur. 

Oyun tasarımcıları bilişsel psikoloji, davranışsal psikoloji ve pozitif psikolojiden 
yararlanarak, beynin dopamin isimli kimyasalı salgılamasını sağlayacak kurgular 
üretmektedirler. İnsanların çok fazla oyun oynamasının altındaki sebep, oyuncuların 
sürekli oyun oynamasını sağlayan motivasyondur.

Oyunlaştırmanın Tarihçesi

TechnologyAdvice adlı şirketin yaptığı araştırmaya göre, ilk oyunlaştırma örneği 
1896 yılında yapılan S&H Green Stamp isimli Amerikalı bir pul şirketinin ödüllen-
dirme sistemi ile oluşturduğu sadakat programıdır. 

Yine 1890’lı yıllarda Maria Montessori isimli eğitimci ve bilim insanı ruh ve sinir 
hastalıkları hastanelerinde tedavi gören ve eğitim zorluğu çeken çocuklar için yeni 
bir eğitim sistemi geliştirmek istedi. Montessori bu eğitim sisteminde oyunlardan 
yararlandı. Günümüzde hala bu sistem Montessori Eğitimi adıyla kullanılmaktadır.

1900 yılların başında Amerikalı çerez markası Cracker Jack, kutularının içine insan-
ların kendilerinden tekrar alışveriş yapmasını sağlamak için sürpriz oyuncaklar 
koydu. 
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1961 yılında A.B.D.’nin Illinois eyaletindeki Anna Eyalet Hastanesi’nde, psikiyatri 
koğuşunda kalan hastalar için oyunlaştırma uygulandı. Oyunlaştırmanın amacı 
hastalardan istenen davranışları uygulamasını sağlamak ve hastaların istenmeyen 
davranışları da durdurmasıydı.

1973 yılında Chuck Coonradt, iş alanlarında spor müsabakalarında elde edilen geri 
bildirim döngülerini kullanmaya başladı. Bu yöntem ile şirketlerin üretkenliğini, 
karlılığını, çalışanların memnuniyetini artırmayı hedefledi. 

1980 yılında Stanford Üniversitesi’nden akademisyen Thomas W. Malone ‘What 
Makes Things Fun to Learn? A Study Intrinsically Motivating Computer Games’ 
isimli makalesini yayınladı. Thomas W. Malone bu makalesinde, bilgisayar oyun-
larının neden çekici olduğu ve bilgisayar oyunlarını çekici yapan özelliklerin öğren-
mede nasıl kullanılabileceğinden bahsetmiştir.  

2002 yılında ‘Serious Games Initiative’ isimli girişim kuruldu. Bu girişim ile özel 
sektör, eğitim, askeriye gibi alanlar için oyunlar üretildi.

2003 yılında bilgisayar programcısı Nick Pelling, dünyada ilk defa ‘oyunlaştır-
ma’(gamification) kelimesini kullandı. Ayrıca dünyada ilk oyunlaştırma danışmanlığı 
firması Conundra’yı kurdu. 

2007 yılında Bunchball isimli şirket ilk oyunlaştırma ürünü Nitro’yu piyasaya sürdü. 
Bunchball’un ardından çeşitli alanlarda oyunlaştırma platformları üreten şirketler 
kurulmaya başlandı.

2009 yılında Vaşington Üniversitesi’nde Biyokimya Departmanı ve Oyun Bilimleri 
Merkezi ortak çalışma ile Fold.it isimli oyunlaştırma ile AIDS, kanser, alzaymır gibi 
hastalıklara tedavi çalışmaları için çok sayıda gönüllü katılımcıyı çalışmalara dahil 
ettiler.

2011 yılında San Fransico’da GSummit tarafından ilk oyunlaştırma zirvesi 
gerçekleştirildi.

2017 yılında Türkiye’de oyunlaştırmanın bilinilirliğini artırmak, oyunlaştırma 
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uygulamalarının dünya standartlarında gerçekleşmesini sağlamak, oyunlaştırma ile 
ilgili bilgi kaynağı oluşturmak için Gamification Turkey isimli kar amacı gütmeyen 
organizasyon kuruldu ve ilk zirvesini de 2017’de gerçekleştirdi.

Bugüne kadar kadar oyunlaştırmanın kullanımı ile ilgili çok fazla yol katedildi. 
Günümüzde bankacılıkta, sigortacılıkta, perakendecilikte ve diğer bir çok sektörde 
liderlik yapan şirketler oyunlaştırmayı kullanmaktadır. Dünya’da oyunlaştırma 
başarısını ispatladıkça ve oyun oynayarak hayatlarının büyük kısmını geçirmiş Y ve 
Z kuşakları iş hayatında daha çok söz sahibi olmaya başladıkça oyunlaştırma ge-
lecekte daha çok hayatımızın içinde olan bir yöntem olacaktır.

Neden Oyunlaştırma Kullanmalıyız?

Oyunlaştırma oyun tasarımını ve oyun öğelerini kullanarak motivasyon üretmekte-
dir. Bir başarının elde edilmesinde gereken ilk gereksinim motivasyondur. Hiç moti-
vasyona sahip olmayan bir kişi yeteneklerinin çok azını kullanarak sonuca varabi-
leceği bir mücadelede yenilgiyi baştan kabul ettiği için başarısız olacaktır.

Oyun tasarımcısı Jane McGonigal’ın 2011 yılında çıkarttığı ‘Reality is Broken’ isimli 
kitabında insanların haftada toplam 3 milyar saatlerini dijital oyunlara harcadığını 
söylemektedir. Bu rakam yılda 222.000’den daha fazla insanın yaşam süresine denk 
gelmektedir. İnsanların oyunlara bu ilgisini oyun olmayan süreç ve durumlar için kul-
lanabilmek için oyun olmayan alanlar oyunlaştırılarak, insanların oyun harici farklı 
yerlerde de motivasyonu yüksek tutulabilir.

Dijital çağın insanları bilgiye kolay ulaşabilir hale getirmesi ve sağladığı iletişim 
kolaylığı, organizasyonlar arasındaki farklılıkları yok denecek kadar aza indirmiştir. 
Bu da organizasyonlar arasında yoğun bir rekabet yaratmaktadır. Bu rekabet içinde 
organizasyonlar oyunlaştırma sayesinde kendilerini rakiplerinden farklı bir noktada 
konumlandırabilir ve müşterilerinin kendilerine sadık olması için ihtiyaç duyacakları 
motivasyonu elde edebilir.

Çalışanlar karışık organizasyon yapıları içinde kaybolmalarından, yeteri kadar övgü 
almadıklarından, kendilerini başarılı olsalar da değersiz hissettiklerinden, zamanın-
da geri bildirim edinemediklerinden, organizasyon içinde sosyal iletişimin zayıf
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olmasından, kendisini geliştirememesinden dolayı çalıştıkları kurumlara 
bağlılıklarını hızlıca kaybedebilmektedirler. Çalışanların bağlılığını zayıflatan etken-
lerin her biri oyunlarda kullanılan özelliklere işaret etmektedir. Oyunlaştırma ile 
çalışanların organizasyonlarına bağlılığı kolay ve sağlam şekilde sağlanabilmektedir.

Günümüzde eğitim kalabalık odalar içerisinde belirli saatler arasında işitsel ve 
görsel süreçlerin ötesine geçmiştir. En iyi öğrenme yönteminin deneyimlemek 
olduğu zaten çok uzun zamandır bilinmektedir. Oyunlaştırma en sıkıcı konu ve du-
rumları bile insanların deneyimleyip öğrenebileceği ve gelişimini gözlemleyebi-
leceği yapılara dönüştürüp, eğlenceli hale getirebilmektedir.

Oyunlaştırma Nasıl Yapılır?

Oyunlaştırma film müziği yapmak gibidir. Bestelediğiniz müzik çok güzel ritimler 
çok ifadeli melodiler içerse de, müziği yapmanız gereken sahne ile uyumlu değilse 
bir anlamı yoktur. Oyunlaştırma tasarımcısı neden oyunlaştırma yapılacağını iyi an-
lamalıdır. Oyunlaştırma yapmak bazı oyun öğelerini bilinçsiz ve plansızca etrafa ser-
piştirmek değildir.

Oyunlaştırma yapılacak hedef olabildiğince net, somut ve anlaşılabilir olmalıdır. 
Eğer değilse en net hale gelinceye kadar doğru sorular sorulmalıdır. Oyunlaştır-
manın yapılacağı hedefi doğru bilmek en önemli adımdır. Sonraki tüm adımlarda 
belirlenen hedef her evrede referans alınacaktır.

Oyunlaştırmanın uygulanacağı hedef kitleden hangi davranışları sergilemeleri ger-
ektiği tespit edilmelidir. Davranışlar hedef kitleden uygulaması istenenden ziyade, 
uygulayabileceği ve uygulaması gerekenler olmalıdır. Yabancı dil bilmeyen bir 
kitleden yabancı dille yazılmış haberleri sosyal medyada paylaşması gibi bir 
davranış, hedef kitlenin sergilemesi gereken davranışlarda alt sıralarda olmalıdır.

Oyunlaştırma ürün veya servis odaklı değil insan odaklı bir yöntemdir. Hedef kitleyi 
oluşturan insanların nelerden ne kadar motive olacağı, saptanan davranışların hedef 
kitle için gerçekleştirme yeterliliği nedir düşünülmesi gereken önemli detaylardır.

 Bu üç adımdan sonra oyunlaştırmanın fikrini bulma, oyunlaştırmanın hikayesini
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Özgür’ün bundan hoşlanması olasıdır çünkü bu zorluk onun temel seviyedeki bec-
erilerinin tam ayarındadır. Bu yüzden, bu noktada muhtemelen akış içinde olacaktır. 
Ama burada uzun süre kalamaz. Pratik yapmaya devam ettikçe becerisi iyileşir ve 
sadece basketbol topunu sektirerek yürümekten sıkılır (A2). Veya basketbol topunu 
sektirerek koşmak isteyebilir bu durumda basketbol topunu sektirerek yürümekten 
çok daha fazla zorluklar olduğunu fark edecektir. O noktada da kötü performans 
konusunda endişelenmeye başlayacaktır (A3).

Özgür A2 ve A3 noktalarında deneyimden sıkıldığı için veya performans endişesin-
den dolayı aktiviteyi sonlandırabilir. Öte yandan A2 noktasındayken karşılaştığı zor-
luğu artırarak kendisini ‘akış’ın içinde tutmaya devam edebilir. Mesela basketbol 
topunu sektirerek yürüme hızını artırabilir ve akışa geri dönebilir. Özgür A3 nok-
tasındayken akışa geri dönüş için becerilerini geliştirmesi gerekir. Diyagramda hem 
A1 hem de A4 Özgür’ün akışta olduğu durumları temsil ediyor. Her ikisi de eşit dere-
cede eğlenceli olsa da bu iki durum birbirinden farklıdır. A4 A1’den daha karmaşık 
bir deneyimdir, daha büyük zorluklar içerir ve oyuncunun daha büyük beceriler ser-
gilemesi gerekir. Ancak Özgür A4 seviyesindeyken bir zaman sonra A1’de hisset-
tiklerini hissedecek ve tekrar akış kanalında ilerlemeye devam edecek. Diyagramda 
hem A1 hem de A4 Özgür’ün akışta olduğu durumları temsil ediyor. Her ikisi de eşit 
derecede eğlenceli olsa da bu iki durum birbirinden farklıdır. A4 A1’den daha kar-
maşık bir deneyimdir, daha büyük zorluklar içerir ve oyuncunun daha büyük 
beceriler sergilemesi gerekir. Ancak Özgür A4 seviyesindeyken bir zaman sonra 
A1’de hissettiklerini hissedecek ve tekrar akış kanalında ilerlemeye devam edecek.

Oyunlar akışın tasarlandığı en kuvvetli kullanıldığı alandır, oyuncuların oyundan 
zevk alarak oynamaya devam etmesi için oyun tasarımcıları oyuncu serüvenini kur-
gularken akıştan yararlanmaktadır. Oyunlaştırmada da akış ile oyun serüveni 
ustalıkla tasarlanmalıdır ki bireyler oyunlaştırmada istenavranışları sergileme nok-
tasında sıkılma veya endişe yaşamasın.



yazma, oyuncunun serüvenini tasarlama, ödül mekanizmasını kurma, görselleri 
hazırlama, prototipini yapma, oyunlaştırmayı geliştirme evreleri ile oyunlaştırma 
tasarımı yapılmaktadır. 

Hedef belirleme, hedef kitleyi tanıma ve davranışları belirleme oyunlaştırma tasarım 
sürecinin araştırma evresidir. Fikir bulma, hikaye yazma, oyuncu serüvenini tasarla-
ma, ödül mekanizmalarını kurma, görselleri hazırlama yaratıcı süreçlerdir. Oyun-
laştırmanın geliştirmesi ise teknik bilgi isteyen süreçtir.

Hedef kitlenin oyunlaştırmaya katılımını ve devamlılığını sağlamak için oyunlaştırma 
tasarımcısı optimum deneyimi tasarlamalıdır. 

Bu optimum deneyimi açıklayan ‘Akış Teorisi’i ile akademisyen psikolog Prof. Dr. 
Mihaly Csikszentmihalyi’dir. Akış deneyimi Csikszentmihalyi tarafından, kişinin 
uğraştığı eylemle ilgili olarak içinde bulunduğu zihinsel durumu açıklamak için 
ortaya konmuştur. 

Csikszentmihalyi, ‘akış’ı bireylerin yaptıkları işe tamamen yoğunlaştıklarında, 
çevrelerindeki uyarıcılardan, konu dışı algılardan ve düşüncelerden tamamen soyut-
lanması; öz farkındalığının kaybolma durumu, açık hedeflerin var olduğu ve geri 
bildirimlere cevap verme becerisinin hissedildiği optimum deneyim olarak niteler.

Akış deneyiminin yaşanabilmesi için öncelikle yapılan işin ya da etkinliğin birey için 
zorluğu (challenge) davet edici bir meydan okuma niteliği taşıması gerekmekte ve 
bireyin becerisinin de bu mücadele ile başa çıkabilecek düzeyde olması gerekmek-
tedir. Bir aktivitenin algılanan meydan okumaları ile kişinin becerisinin eşleştiği 
durum akışı oluşturmaktadır.

Bunu basit bir diyagram ile açıklamak gerekirse aşağıdaki şeklin belirli bir aktiviteyi 
mesela basketbol oynamayı temsil ettiğini düşünün. Deneyimin en önemli iki 
boyutu zorluk ve beceri diyagramın iki ekseninde gösterilmektedir. A harfi basket-
bol oynamak isteyen Özgür adında bir bireyi temsil etsin. Diyagram Özgür’ü zaman 
içinde dört farklı noktada göstermektedir. Özgür basketbol oynamaya ilk 
başladığında (A1) gerçek anlamda becerisi yoktu karşılaştığı tek zorluk basketbol 
topunu nizami şekilde sektirerek yürümekti. Bu çok zor bir aktivite değildi, 
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Son Söz

Oyunlaştırma oyun tasarımı ve oyun öğelerini kullanarak gerçekleştirilen bir 
motivasyon tasarım yöntemidir. Satıştan pazarlamaya, insan kaynaklarından 
lojistiğe, bilgi teknolojilerinden eğitime her alanda uygulanabilir. Temel amacı 
insanların iç motivasyonunu artırarak istenilen hedeflere kendi özgür iradeleri-
yle ulaşmalarını sağlamaktır.
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