
Giriş
Oyunlar davranışlarımızı yansıtmamıza yardımcı 

olan uygulamalardır. Oyunlar sıra dışı öğrenme 
araçları olarak oyuncuların kendi sınırlarını, 
yeteneklerini ve bilgi düzeylerini keşfetmelerini 
sağlar. Oyuncu oyun esnasında kendini mutlu 
hisseder. Çünkü oyun içerisinde istediğini yapmakta 
özgürdür [1]. Çocukluğumuzdan itibaren oynadığımız 
evrensel bir kavram olan oyunları sadece tek bir 
tanımlama altında toplamak zordur. Çoğu kişi için 
oyunlar mücadele anlamına gelmektedir. Bu kimi 
zaman karşılıklı iki kişi için olurken, kimi zamanda bir 
takım için söylenebilir. 

ClarkAbt açısından oyunlar iki veya daha 
fazla karar vericinin sınırlı bir ortamda amaçlarına 
ulaşmak için çabaladıkları bir aktivitedir. Daha klasik 
bir tanımla rakiplerin hedefleri için yarışmalarıdır. 
Bu genel tanımlamalar ise bazı oyunlar için doğru 
olmayabilir. Çünkü bazen oyunlarda rakipler yoktur. 
Kişiler işbirliği yaparak ortak bir duruma karşı 
birleşerek çeşitli durumların üstesinden gelmeye 
çalışabilirler [2]. 

Oyunlar günümüzde hayatımızın her 
yerindedir. 2005 yılında Kaiser Family Foundation 
adlı kuruluşun hazırladığı “M: Media in the Lives 
of 8–18-Year-Olds” adlı rapora göre 8 yaşından 
18 yaşına kadar olan çocukların yüzde 83’ünün 
evinde bilgisayar oyunları olduğu ortaya çıkmıştır 
[3]. Buna ek olarak yüzde 56 gibi bir çoğunluğun 
evinde iki veya daha fazla oyun konsolu olduğu ve 
araştırma yapılan grubun yarısından fazlasında, 
yani yüzde 55’ininevinde ise oyun konsolu dışında 
bilgisayar oyunu için uygun oyun donanımının 
olduğu ortaya çıkmıştır. Rapor ayrıca çoğu milenyum 
jenerasyonundan olan, bugünün tüketicileri yarının 
ise işgücü olan çocukların günün ortalama bir saatini 
bilgisayar oyunu oynayarak geçirdiklerini ortaya 
çıkarmıştır. Yakın bir tarihte yapılan başka bir çalışma 
ise Amerika’da evlerin yüzde 65’inde bilgisayar 
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oyunu oynanmakta olduğunu  [4] ve yaşları 8 ila 18 arasında 
değişen Amerikalı çocukların haftada 13 saatin üzerinde oyun 
oynadıklarını ortaya çıkarmıştır [5].

Oyunlar günümüzde tartışmasız günlük hayatta bir 
şekilde yerini almıştır. Bilgisayar oyunları büyük toplumsal 
etkiye sahiptir. Bu büyük etki eğitimciler, bilim adamları 
ve oyun geliştirenler tarafından önemli bir eğitim aracı 
olarak kullanılmaktadır. Oyunlar birçok açıdan gerçek hayat 
koşullarına benzetilmeye çalışılmakta ve oyunlar yapılırken 
insanların zevkleri, hayalleri, görüşleri ve beklentileri dikkate 
alınmaktadır. Bu doğrultuda oyunlar giderek ciddi konuları ele 
almaktadır. 

Ciddi oyun nedir?
Oyun endüstrisinin gelişmesiyle oyun geliştirenlerin, 

kullanım alanlarının, pazardaki firmaların ve oyun uzmanlarının 
hızlı bir şekilde artması bilgisayar oyunu teknolojilerinin 
ciddileşmesi fikrini ortaya çıkarmıştır. Ciddi oyun kapsamında, 
herhangi bir platformda, herhangi bir türde, bir oyun teknolojisi 
kullanılarak eğlence unsuru içeren ancak genellikle amacı 
kullanıcıya bir şeyler öğretmek olan oyunlar geliştirilebilir. Ciddi 
oyunların temel amacı hedeflenen alanda yaşam kalitesini ve 
refahını yükseltmektir [6]. Günümüzde video oyunlarının bir 
kolu olan ciddi oyunlar sadece eğlence amacını hedeflemeyen 
bazı konularda insanların eğitilmesinde kullanılan oyunlardır. 
Ciddi oyunlar, oyun geliştiricilerine oyun endüstrisinin 
dışındaki alanlarda da yeteneklerini gösterme fırsatını 
sunmuştur. Günümüzde ciddi oyunlar eğitimde [7] [8] [9] [10] 
[11] [12],savunmada [13] [14], sağlıkta [15] [16]  ve birçok 
alanda kullanışlı bir şekilde uygulanmaktadır. Ciddi oyunlar 
öncelikle oyunculara öğretilmek istenen konunun, etkileşimli 
bir yol kurularak, istenilenin verilmesini amaçlamaktadır. Ciddi 
oyunlar oyuncuların bilgi ve becerilerini desteklemede, fiziksel 
aktivitelerini teşvik etmede, sosyal-duygusal gelişimlerine 
yardımcı olmada ve psikolojik ve fiziksel rahatsızlıklarını tedavi 
etmede kullanılabilir. Birçok yeni çalışma ciddi hatta kritik 
konularda çeşitli video oyunları kullanmanın önemini ortaya 
koymaktadır. Oyun teknolojileri çoğunlukla ucuz ve ulaşılabilir 
ve tüm yaş gruplarından insanlar için eğlence sunmaktadır. 
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Eğer bu imkânlar klasik eğitim ve öğretim yaklaşımları ile 
birleştirilirse, her türlü uygulama alanında güçlü bir bilgi 
transferinin olması sağlanabilir. Bu açılardan günümüzde ciddi 
oyunlar interaktif bir bilgisayar uygulaması olmakla birlikte; 
ilgi çekici bir amacı olan, oynarken eğlendiren, bazı çıktı ve 
puanlama konseptlerine sahip olan, kullanıcının yeteneklerini, 
bilgisini veya gerçek dünyada olabilecek davranışlarını ortaya 
çıkaran oyunlar olarak tanımlanabilir.

İnsanlara öğrenirken eğlendiren ve eğiten yeni metotlar 
daima gereklidir.  Oyunlar her kademedeki insan için yüksek 
motivasyon ve her türlü konuyla iletişim köprüsü kurmayı 
sağlar. Kişilerin aynı zamanda gerçekçi rollere bürünmesini 
sağlar. Problemlerle yüzleşmeyi, stratejileri formüle etmeyi, 
karar vermeyi ve yapılan her türlü hareket tarzının hızlı bir 
şekilde geri beslemesinin elde edilmesini sağlar. Kısacası ciddi 
oyunlar eğlenirken öğrenmeyi sağlar. Bu açıdan ciddi oyun 
kavramına eğlenirken öğretme yaklaşımı çok uymaktadır. 
Diğer bir yandan ciddi oyunların öncelikli amacı; gösteri, haz 
ve eğlence barındırmayan oyunlar olarak da tanımlanmıştır 
[2].  Ben Sawyer tarafından ciddi oyun, bilgisayar oyun 
endüstrisinin kaynaklarının esas görevi eğlence olmayan her 
türlü amaç ve anlamda kullanılması olarak tanımlanmıştır  [17]. 
America’s Army oyunun gelişmesinde görev alan Michael Zyda 
ciddi oyun hakkında benzer bir ifade kullanmıştır [18]. Ancak 
günümüzde eğitim ihtiyacı olan alanların ve konuların artması 
ile ciddi oyunlar yapılırken, eğlence unsurunun genellikle eksik 
kaldığı söylenebilir. 

Tüm bu bahsedilenlere rağmen oyuncu açısından ciddi 
oyunlardan elde edilen maksimum fayda çok fazladır. Kısaca 
ciddi oyunlar bir amaca hizmet eden ve oyuncuları eğitmek 
için oynanan oyunlar olarak tanımlanabilir [19]. Ciddi oyunla 
ilgili olarak yapılan bir market çalışması dünya genelinde ciddi 
oyun pazarının 2010 yılı itibari ile 1.5 milyar Euro olduğunu 
ortaya çıkarmıştır [20]. Eğer bu göstergeleri ciddi oyuna dair 
başarı göstergesi olarak kabul edecek olursak varılabilecek 
sonuç video oyunlarının eğlence dışında ciddi amaçlarda 
kullanılmasının faydasıdır.

Ciddi oyunların tarihçesi
Geçmişe baktığımızda yayınlanmış olan video 

oyunlarının genellikle ticari amaç içermediği görülür. Buna 
rağmen geçmişte eğlence amacıyla yapılmış ve ilk kez bir 
ev için tasarlanmış video oyun konsolu olan “Magnavox 
Odyssey”, eğlence oyunları  (Tennis, Haunted House, 
Roulette gibi) ve eğitici oyunlar (Analogic, States, Simon 
Says gibi) ile yayınlanmıştır [21]. Daha sonra bu oyunların 
ticarileştirilmesiyle bu teknolojinin “ciddi” uygulamalarda 
kullanılabileceği görülmüştür.

Günümüz “Ciddi oyun” tanımı hemen hemen yeni bir 
kavramdır. “High Beam Research” tarafından yapılan bir 
araştırma sonucunda bilgisayar oyunu içerisinde bu terimin 

ilk kez 1992 yılında kullanıldığı ortaya konmuştur [22]. Yakın 
zamanda ise Ben Sawyer tarafından bu terim daha popüler 
hale getirilmiştir. Ben Sawyer “Woodrow Wilson International 
Center forScholars” ile, “Digitalmill” ciddi oyun girişimini 
kurmuştur. Ciddi oyunun öncüleri olan Ben Sawyer ve diğerleri 
ciddi oyunun farkındalığını arttırmışlardır. Ayrıca günümüz 
ciddi oyun  kavramının ortaya çıkmasında öncülük eden kişiler 
olarak Sawyer ve Rejeski kabul edilebilir[23].Her ne kadar 2002 
yılı günümüz ciddi oyun kavramının oluştuğu yıl gibi gözükse 
de ciddi amaçlara yönelik oyunlar bundan önce yapılmaya 
başlanmıştır. Ciddi konulara yönelik olarak video oyunlarının 
kullanılması fikri ise bizim düşündüğümüzden daha eskidir. 
Özellikle Amerikan ordusu ilk başarılı ciddi oyun örnekleri ile 
dikkatleri üzerine çekmiştir [24].

Günümüzde ciddi oyun geliştirenlerin belirli disiplinlerdeki 
topluluklardan oluşması sonucunda disiplinler arası işbirliği 
kaçınılmaz olmuştur. 2005 sonbaharında yapılan ikinci 
geleneksel Sağlık İçin Oyunlar Konferansı “Games for Health 
Conference” ciddi oyunların disiplinler arası bir süreçte 
ilerlediğine güzel bir örnektir. Bu konferansın bir bölümünde, 
Amerikan ordusunun Teletıp ve İleri Teknoloji Araştırma 
Merkezi “Telemedicineand Advanced Technology Research 
Center” (TATRC) den temsilciler ile  geleneksel tıp modelleme 
ve simülasyon dünyasından uzmanlar, profesyonel oyun 
geliştiricileri ve araştırmacılar arasında  çeşitli toplantılar 
yapılarak çok faydalı olabilecek fikir alışverişi sağlanmıştır. 
Bilgisayar oyunları endüstrisi milyar dolarlık bir endüstridir. 
Buna ciddi oyunların eklenmesi ile rakamlar çok büyük 
boyutlara ulaşmaktadır. Sadece Amerikan ordusu yıllık 
olarak ciddi oyunlara milyon dolarlar harcamaktadır. Ortaya 
çıkan bu sonuç bile ciddi oyun endüstrisinin önemini ortaya 
koymaktadır. 

Ciddi oyun uygulama alanları ve türleri

Geçmiş deneyimlerin öncülüğünde günümüzde, ciddi 
oyun olarak adlandırılan ve ciddi konuları desteklemek 
amacıyla üretilen birçok video oyunu yapılmıştır. Bu konuda 
yapılan oyunların ilgi alanlarına göre önemli örnekleri altı 
başlık altında aşağıda sunulmaktadır.

Eğitim
“Ciddi oyun” konusunda en önemli alanlardan birisi eğitim 

alanıdır.“The Oregon Trail”adlı oyun tarih öğretmenleri olan 
Don Rawitsch, Bill Heinemann ve Paul Dillenberger tarafından 
dizayn edilmiştir. Oyunda 1848’de bir Amerikan göçebesi olan 
oyuncu için hedef Oregon’a ulaşıp yerleşmektir. Yol birçok 
tuzaklarla dolu olup Amerikan tarihi ile desteklenmiştir [25]. 
Oyun “Minnesota Educational Computing Consortium” (MECC) 
tarafından yayınlanmıştır. Bu enstitü Minesotalı öğretmenlere 
eğitimde bilgisayar kullanmaları konusunda yardımcı olmayı 
hedeflemiştir. The Oregon Trail kısa zamanda ünlenmiş ve üst 
versiyonları yayınlanmıştır. 1985 yılında ise düzenlenip ticari 
olarak yayınlanmıştır.

Sağlık
“Captain Novolin”, Raya Systems tarafından 1992 yılında 

yayınlanmıştır [25].Oyun çocuklara diyabetle nasıl başa 
çıkabileceklerini göstermek amacıyla tasarlanmıştır. Oyunda 
diabetli bir süper kahraman olan oyuncu kanındaki glikoz 
seviyesine dikkat ederek düşman “abur cuburları” yok etmeye 
çalışmaktadır. Bu oyun platformu bonus toplama mekanizmasını 
kullanarak istenilen mesajı vermeyi hedeflemiştir. Bonuslar 
oyuncunun topladığı yiyecek türleridir. Eğer oyuncu çok fazla 
glukoz içeren besin toplarsa bu kan düzeyine yansımaktadır. 
Oyunda bilgilendirmeler ile ihtiyaç duyulan besin miktarı 
söylenerek süper kahraman (oyuncu) uyarılmaktadır. Oyuncu 
aynı zamanda oyun içerisinde insülin miktarını da düzenlemelidir. 
Raya Systems tarafından bu oyun ve üç versiyonu “Super 
Nintendo” oyun konsolu için hazırlanmıştır. Birçok araştırmacı 
tarafından bu tür oyunların çocuklar üzerindeki etkisi 
incelenmiştir [15]. Örnek olarak, Raya Systems tarafından 1994 
yılında çıkarılan “Packy&Marlon” oyunu ve Captain Novolin 
kliniklerde denenmiştir[26]. Bir grup çocuk üzerinde yapılan 
incelemede bu oyunların çocukları diyabetleri ile mücadelede 
olumlu yönde etkilediği görülmüştür. Oyun oynayan çocuk 
grubunun glikoz krizi nedeniyle acil olarak hastaneye gitme 
oranı, oyunu hiç oynamamış çocuklara göre yüzde 77 azalmıştır. 

Sanat ve Kültür
1997 yılında Cryo tarafından geliştirilen “Versailles 1685”, 

“kültür ve eğlence” amaçlı video oyunlarından en ünlü olanıdır. 
Oyun 14’üncü Louis dönemini ele almaktadır. Oyuncu oyunda 
Versay’ı kimin yok etmekle tehdit ettiğini bulmak zorundadır. 
Oyuncu rahat bir şekilde bu tarihi yerde gezebilmekte ve 
tarihi karakterlerle konuşabilmektedir. Bu sayede dönemin 
sanat eserleri ve resimleri hakkında bilgi edinebilmektedir. Bu 
oyuna olan ilgi nedeniyle oyunun Avrupa’da 300.000 kopyası 
satılmıştır. Bu oyun farklı dönemlere ait kapıları benzer yöntemle 
açarak, “Egypt 1156 BC Tomb of thepharaoh”(Cryo, 1997), 
“Byzantine: The Betrayal”(Discovery Channel Multimedia, 
1997), “Chinathe Forbidden City”(Cryo, 1998),“Pilgrim Faith 
As A Weapon”(AxelTribe, 1998), “Vikings”(Index+, 1998), 
“Rome: Caesar’sWill”(Montparnasse Multimedia, 2000)gibi 
oyunların gelişimine öncülük etmiştir.
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Din
“Captain Bible in thedome of Darkness” 

Bridge Stone Multimedia Group tarafından 
1994 yılında yayınlanan macera aksiyon video 
oyunudur [25]. Hristiyanlık dini için yapılmış 
bir oyundur. Uzak bir gelecekte geçen oyun, 
oyuncunun bir kahraman olarak yalan söyleyen 
robotlara karşı mücadelesini konu almaktadır. 
Oyuncu bir şehri gezmekte ve İncil’i yalanlayan 
robotlara karşı koymaktadır.

Reklamcılık
1983 yılında Atari tarafından yayınlanan 

“Pepsi Invaders” adlı oyun, 1978 yılında Taito 
tarafından yayınlanan “Space Invaders” adlı 
oyunla benzer şekilde yapılmış olup Coca-
Cola’nın satış elemanları için üretilmiştir [25]. 
Oyun süresi 3 dakika ile sınırlı tutulmuş ve 
oyuncunun kendini oyuna kaptırmasının önüne 
geçmek istenmiştir. Coca-Cola bu oyunun 
personeli için motive kaynağı olacağını ve Pepsi 
ile rekabette işe yarayacağını düşünmüştür. 
Bunun yanı sıra birçok yemek firması bu 
yöntemleri kullanmıştır.

Ciddi oyunların askeri uygulamaları 

Ciddi oyunlardaki sanal ortam askeri uygulamalarda gerçeklik 
sınırlarına dayanmaktadır. Askeri açıdan en büyük kazanç, zaman ve 
mekândan bağımsız olarak çok daha düşük bütçelerle yapılan eğitimler 
olmuştur. Ciddi oyunlar içerisinde farklı yöntemlerin denenmesi ve başarılı 
taktiklerin geliştirilebilmesi mümkündür. Eski dönemlerde, bu hareket 
tarzı satranç oyunu ile gerçekleştirilmiştir [2]. Peter Perla’nın “The Art Of 
War Gaming” adlı kitabında, askeri oyunların dört bin yıl öncesine kadar 
dayandığını ve askeri oyunun ilk kez “Chaturanga” adlı Hintli soylular 
tarafından oynanan bir oyun olduğu anlatılmaktadır. Bu süreçte Çin oyunu 
olan “Wei Hei” nin Japonların “Go” oyunundan türediği düşünülmektedir 
[27].

Askeri savaş oyunları, teknolojinin gelişmesi ile zamanla kendini 
geliştirme zorunluluğu içine girmiştir. Ciddi oyunlar daima farklı 
alternatiflerin uygulanması imkânını sunmuştur. Oyunlarda sadece ideal 
planın oluşturulmasıyla sınırlı kalmayarak, komutanların öngörü ve karar 
verebilme yeteneklerinin de gelişmesine katkı sağlamıştır. “Kriegspiel” 
adlı oyun 19. Yüzyılın ilk yarısında Üsteğmen George Heinrich Rudolph 
Johann von Reiswitz ve babası eski asker ve stratejist Baron von Reisswitz 
tarafından dizayn edilmiştir. Bu oyun, Prusya’nın 1866’da Avusturya’ya 
karşı “6 Hafta Savaşları” zaferi ve 1870-1871 Fransa-Prusya savaşı sonrası 
dikkatleri üzerine çekmiştir [2].

20. yüzyıla gelindiğinde Link firması havacılık alanında simülatörler 
yapmaya başlamıştır. Özellikle 2. Dünya Savaşı sırasında çok sayıda pilotun 
hızlı bir şekilde eğitilmesi ihtiyacı ortaya çıkmış ve 10.000 adet ANT-18 
eğitici “bluebox” adını verdiği simülatörleri Amerikan ordusuna dağıtmıştır. 
“Aviation Combined Arms Tactical Trainer-Aviation” (AVCATT-A) adını 
verdikleri simülatörler ile aynı anda 6 kişiyi sanal gerçeklik ortamında 
eğitmeye başlamışlardır [28]. “Blue box” simülatöründen“AVCATT-A” 
simülatörüne geçiş bilgisayar, elektronik ve oyun geliştirmede 50 yıllık 
bir sürenin ve gelişmenin sonucunda olmuştur. İlk bilgisayar oyunları 
ise 2. Dünya Savaşı’ndan hemen sonra görülmeye başlanmıştır. 1947 
yılında Arthur Samuel “checker-playing” adlı bilgisayarı dizayn etmiştir. 
Bu gelişmeyi 1950 yılında satranç oynayan bilgisayarın, matematikçi 
ve bilgi teorisinin babası sayılan Claude Shannon tarafından dizayn 
edilmesi izlemiştir [29]. İlk askeri bilgisayar ve simülasyon tabanlı oyunlar, 
1952 yılında Santa Monica’da “RandAirDefence” laboratuarlarında 
geliştirilmiştir. İlk “theater-level” savaş oyunu 1955’te ve ilk çok oyunculu 
(multiplayer) oyun 1958’de yapılmıştır [2]. Yine Amerikan ordusu 
tarafından harekât yönetimi kapsamında ciddi oyunlar ortaya konmuştur. 
Bu kapsamda çıkan  bilgisayar simülasyonlarından biri ATLAS’tır. Yine 
1960’larda “Advanced Studies Department of Raytheon Missile Systems 
Division” da bulunan bir takım tarafından hava savaşları, uzay görevleri ve 
benzeri konuları ele alan bilgisayar simülasyonları üretilmiştir[2].

1981 yılına gelindiğinde Atari firması tarafından “The Bradley Trainer” 
adlı oyun yayınlanmıştır. Oyunda oyuncu üç boyutlu bir ortamda karşısına 
çıkan askeri araç hedeflerini tankla vurmaktadır. Amerikan ordusu Atari 
firmasını kiralayarak bu oyunun versiyonlarını eğitim amaçlı kullanmıştır. 
Böylece oyuncu hayali bir tank yerine “Bradley” savaş aracını silahları ile 
kullanabilmiştir. Bu gerçekçi simülasyon, oyunun amaçlarına ulaşmasına 
katkı sağlamıştır [30]. Özellikle 1980’lerden itibaren simülatörlerin 
birbirine bağlanarak aynı ortamda kullanılması taktik eğitimlerin temel 

unsurlarından biri olmuştur.1980’lerin ortalarına gelindiğinde Amerikan 
Ordusu simülayon ağı, “SIMNET” i, tank mürettebatının tank manevraları 
eğitimi için ve helikopterlere karşı savaşan araçlar için aktif hale getirmiştir 
[31]. Sanal gerçeklik teknolojisi 1990’larda “Close Combat Technical 
Trainer” (CCTT)’ın gelişmesi için imkân sağlamıştır  [32]. Yine Amerikan 
ordusu 1990’larda yüzlerce küçük ölçekli oyun sisteminin geliştirilmesinde 
görev almıştır. Bunlara örnek olarak; “Electro Adventure”, temel elektrik ve 
elektronik eğitim programının (BEESIM) bir parçasıdır. Simülasyon tabanlı 
macera oyunları, temel elektrik teorilerinin öğretilmesinde kullanılmıştır. 
“Submarine Skills-Training Network” (Sub Skills Net)ağı ve “Bottom Gun” 
ile radar eğitimi sunularak oyunculara hedeflere sanal füze fırlatma imkânı 
sunulmuştur [33].

 Askeri alandaki ciddi oyunların markette yerini alması yıllar almıştır. 
Ralph Baer tarafından geliştirilen “Interactive Video Training System” 
serisinde LAW ve STINGER roket fırlatıcıları gibi gerçek silahlar kullanmıştır. 
Bu oyunlar askerler ve polisler için eğitim amacıyla sunulmuştur [21]. 
Donanmanın “Virtual At-sea Training” (VAST) projesinde, Mattel firması 
tarafından 1989 yılında üretilen ve kullanıcıların parmak hareketlerini 
veya bilek hareketlerini algılayan eldiven “Power Glove”  ordu tarafından 
kullanılmıştır. Günümüzde yapılan birçok ciddi oyun projeleri ABD 
Kaliforniya Monterey’de bulunan “Naval Postgraduate School” (NPS) 
bünyesindeki MOVES Enstitüsü’nde devam etmektedir. Enstitü Amerikan 
ordusunun gelişiminin desteklenmesinden nişancı yetiştirilmesine 
kadar geniş bir yelpazede oyunların geliştirilmesiyle ilgilenmektedir 
[34]. En önemli askeri ciddi oyun projesi “Defense Advanced Research 
Project Agency” DARPA’nın  “on-demandtraining superiority program” 
“DARWARS” programıdır. Program, Irak ve Afganistan’da devam eden askeri 
operasyonların ihtiyaçlarının desteklenmesi kapsamında çeşitli eğitim 
imkânları sunmaktadır. Körfez Harekâtı ve Rusya’nın çökmesi sonrası üç 
boyutlu bilgisayar oyunları, simülasyonlar ve savaş oyunlarında inanılmaz 
bir artış olmuştur. Bu gelişme eski savaş ortamlarının değiştiğini ve yeni 
yöntemlerin kullanılması gerektiğine dair ülkelere yeni fikirler vermiştir. 

2002 yılına gelindiğinde, Amerikan ordusu tarafından “America’s Army” 
adı verilen oyun yapılmıştır. “Unreal Tournament” motoruna dayanan bu 
oyun en başarılı asker temin etme aracı olduğunu kanıtlamıştır. Amerikan 
ordusu tarafından her yıl ihtiyaç duyulan 80.000 yeni gönüllü askerin orduya 
dahil edilmesi sürecinde bu oyun başarılı bir şekilde kullanılmıştır. Ordu 
içerisinde yapılan araştırmalar, 16-24 yaş arası kişilerin orduya katılımının 
sağlanmasında bu oyunun diğer tüm temin faaliyetlerine göre daha büyük 
katkısı olduğunu ortaya çıkarmıştır. 2004 sonbaharında America’s Army 
oyunu 17 milyonun üzerinde indirilmiş, her ay yeni 100.000 oyuncunun 
katılmasıyla, asker ve sivil kullanıcılar olmak üzere 4 milyon kayıtlı oyuncu 
topluluğuna ulaşmıştır. Bu oyunu oynayan oyuncuların yüzde 30’luk 
kısmı İsveç, Almanya ve Fransa gibi ülkelerdendir [2]. Bu başarılar sonrası 
Amerikan Ordusu tarafından 2003 yılında “America’s Army: Special Forces” 
ile özel kuvvetlerin önemi vurgulanmak istenmiş, 2005 yılında ise Ubisoft 
ortaklığı ile “America’s Army: Rise of Soldier” PS2 ve XBOX için oyun konsol 
versiyonları sunulmuştur.

America’s Army yayınlandığı tarihten itibaren geliştirilmiş ve modifiye 
edilmiştir. Aktif görevdeki askerler tarafından bombaların imha edilmesi 
ve diğer faaliyetler için eğitim amaçlı kullanılmıştır. Bu sayede eğitimler 
açısından, hem zaman hem de maliyet tasarrufu sağlanmıştır. Dahası 
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oyunun gelecek uygulamaları ile gelecekte kullanılması planlanan 
silahlar oyuna dahil edilerek kullanıcı eğitimleri sağlanmıştır. Bu 
silahlara örnek olarak “XM25 AirBust” silah sistemi verilebilir. Oyunun 
bu amaçlara yönelik çıkan sürümleri sayesinde Amerikan ordusu 
gelecekte zaman ve maliyet tasarrufu sağlayabilecektir.

Ciddi oyun uygulamalarında çatışma amaçlı olmayan (non-
combattraining) uygulamalarda mevcuttur. Özellikle Amerikan 
askerlerinin dünya üzerindeki çeşitli savaş ortamlarında karşılaştığı 
farklı kültürler ve diller ile ilgili sorunlara yönelik olarak 2004 yılında 
Güney Kaliforniya Üniversitesi “Information Sciences Institute” 
araştırmacıları tarafından “Tactical Iraqi” adı verilen ve bölgedeki 
askerlere Arapça öğretmek üzerine kurulmuş bir oyun tabanlı sistem 
üzerinde çalışma başlatılmıştır. Yine “VECTOR” adlı bir oyunla yerel 
dilin askerlere öğretilmesi, bilişsel ve duygusal modelleme yapılarak 
çeşitli görevlerde yer alan askerlere kültürel eğitim verilmesi 
hedeflenmiştir. 

1999 yılında Amerikan ordusu ve Güney Kaliforniya Üniversitesi 
(ICT) “Institue Creative Technologies” eğitimcileri, oyun geliştiricileri, 
ve diğer oyun firmalarını geleceğin askeri eğitim oyunlarını ve 
simülasyon sistemlerini yapmaları için bir araya getirmiştir. (JFETS) 
“Joint Firesand Effects Trainer System” ICT tarafından ortaya konan 
bu sistemlerden birisidir. Askeri alanda çok oyunculu oyun oynama 
imkânı sunan platformlar yakından takip edilmektedir. Aralık 2004’te 
ise “Military Simulation & Training” adlı makale ile “Massively 
Multiplayer Online Games” (MMOGs) imkânları test edilmiş ve AISA 
Gruptan Jason Robar  600.000 kişinin MMOGs ile desteklenebileceğini 
söylemiştir. MMOGs teknolojisi ile dünyanın farklı yerlerindeki 
birlikler bir araya getirilerek benzer operasyonlar daha az maliyetle 
yapılabilmektedir. Gelecekte askeri alanda ciddi oyunları büyük ağlar 
üzerinden müşterek harekâtlarda kullanılması kaçınılmazdır.

Sonuç
Bu çalışmada, ciddi oyunların tanımı yapılmış, 

ciddi oyunların tarihsel gelişimi değerlendirilmiş, 
ciddi oyun türleri ve uygulama alanları hakkında 
bilgiler verilmiş, ciddi oyun askeri uygulamalarındaki 
gelişmeler analiz edilmiştir. Günümüzde savaş 
alanlarında modern silahların yerini almasıyla daha 
kompleks ve ihtiyaçları karşılayacak ciddi oyunlara 
olan talep artmıştır. Gerçek hayatta saatler veya günler 
alabilecek tek bir unsurun hareketleri ciddi oyunlar 
sayesinde anında görülebilmektedir. Amerika’da askeri 
alanda eğitim amaçlı video oyunları ve simülatörlerin 
bütçesinin 4 milyar dolar olması ciddi oyunların askeri 
alanda dünyada ne kadar önemli bir yere geldiğinin 
göstergesidir. Ciddi oyunlara ilişkin NATO bünyesinde 
Ekim 2014’te düzenlenen “Commercial Games 
ForMilitaryUse” konferansı da bunun önemli bir 
işaretidir. Avustralya Savunma Bakanlığı “Harpoon 3”ve 
“Harpoon 2”nin çeşitli versiyonlarının geliştirilmesini 
desteklemiş, bu oyunun ilk versiyonları birçok ülkenin 
silahlı kuvvetlerinin eğitim yerlerinde kullanılmıştır [2]. 
Askeri ciddi oyunlar sadece silah sistemlerinin veya 
birliklerin eğitimi ile sınırlı kalmayarak patlayıcı madde 
uzmanlığı eğitimi, sağlık ve ilk yardım eğitimi, konvoy 
güvenliği ve eskortluğu eğitimi ve benzeri birçok 
alanda kullanılmaya devam edilmektedir. Askeri 
alanlarda ciddi oyun uygulamalarının gelecekte askeri 
eğitimlerin büyük bir bölümünün yerini almasının 
sürpriz olmayacağı açıktır. Bu durumun orduların 
bütçesine katkısı da büyük olacaktır. 

KAYNAKÇA
[1] Suits, Bernard Grasshopper: Game, Life andUtopia.  2005.  
[2] Michael, D.R.,Chen, S.L. Serious Games: Games 
ThatEducate, Train, andInform. Course Technology PTR, 2005.
[3] Rideout, V.,Roberts, D.,Foehr, U., Generation M: Media in 
theLives of 8–18- year-olds. KaiserFamily Foundation, 2005.
[4] Tobias, S.,Fletcher, J.D., Dai, D.Y., Wind, A.P.: Review of 
research on computergames. In: Tobias, S.,Fletcher, J.D. 
Computer Games andInstruction, pp. 127–222. Information 
Age Publishing, Charlotte 2011.
[5] Gentile, D.:Pathological video-gameuseamongyouthages 8 
to 18. A nationalstudy. PsychologicalScience 20(5), 594–602, 
2009.
[6]Kankaanranta, M. andNeittaanmäki, P.DesingandUse Of 
SeriousGames ,SpringerScience Business Media B.V. 2009.
[7] ELSPA. Unlimited Learning: ComputerandVideogames in 
the LearningLandscape. ELSPA, Royaume-Uni, 2006.
[8] Gee, J.P.: Learning bydesign: Good video games as 
learningmachines. Interactive Educational Multimedia, 
number 8, pp.15-23,April 2004.
[9] Gee, J.P.:What Video Games HavetoTeach Us About 
Learning andLiteracy. Second Edition:RevisedandUpdated 
Edition (2nd ed.). PalgraveMacmillan, New York, 2007.
[10] Klopfer, E.,Osterweil, S., Salen, K.: Moving Learning 
Games Forward. TheEducation Arcade,Massachusetts 
Instituteof Technology, USA, 2009.
[11] Robertson, D.: The Games in Schools– Community of 
Practice. EuropeanSchoolnet, Brussels,2009.
[12] Shaffer, D.W.: How Computer Games Help ChildrenLearn 
(Reprint.). PalgraveMacmillan,New York, 2007.
[13] Caspian Learning: Serious Games in DefenceEducation. 
Caspian Learning, Royaume-Uni,2008.
[14] Smith, R.D.,MilitarySimulation&Serious Games: 
WhereWeCameFromandWhereWeareGoing. Modelbenders 
LLC, USA, 2009.
[15] Lieberman, D.A.:Management of 
chronicpediatricdiseaseswithinteractivehealthgames: Theory 
n andresearchfindings. J. AmbulatoryCareManage. 24(1), 
26–38, 2001.
[16] Robertson, D., Miller, D.: Using DrKawashima’s 
Brain Training in PrimaryClassrooms: 
ARandomisedControlledStudy. A Summaryforthe BBC. 
Learning andTeachingScotland,Scotland, 2008.
[17] Sawyer, B.,The “Serious Games” landscape. Presented 
at theInstructional&ResearchTechnologySymposiumforArts, 

Ali Emrah YILDIZ
1985 yılında Edremit Balıkesir’de doğmuştur. 2003 yılında Maltepe Askeri Lisesi’nden, 2007 yılında Kara Harp 
Okulu’ndan mezun olmuştur. Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın çeşitli birliklerinde ve geçici görevlendirme ile 
Afganistan’da görev yapmıştır. Halen Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü’nde “Teknoloji Yönetimi” 
alanında yüksek lisans eğitimine devam etmekte olup tez aşamasına geçmiştir. Tez çalışması kapsamında askeri 
ciddi oyun tasarımı üzerine çalışmaktadır.

Altan ÖZKİL
1964 yılında Kemah Erzincan’da doğmuştur. 1986 yılında Kara Harp Okulu’ndan mezun olmuştur. “Yöneylem 
Araştırması” alanındaki yüksek lisans derecesini ABD Deniz Yükseklisans Okulu’ndan, “Endüstri Mühendisliği” 
alanındaki doktorasını Gazi Üniversitesi’nden almıştır. Genelkurmay Başkanlığı Bilimsel Karar Destek Merkezi’nin 
kurucularından biri olan Özkil, askeri meslek hayatının tümünü bu merkezde geçirmiştir. Kanada Savunma 
Bakanlığı’nda bir yıl çalışan Dr. Özkil; 20 yıldır, Karar Verme, Sistem Mühendisliği, Modelleme ve Simülasyon, 
Teknoloji Yönetimi ve İnsan Kaynakları Yönetimi konularında dersler vermektedir. 2011 yılında kurmuş olduğu 
Atılım Üniversitesi Savunma Teknolojileri Araştırma Merkezi Direktörlüğü, Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdür 
Yardımcılığı ve Havacılık Yönetimi Bölüm Başkanlığı görevlerini sürdüren Dr. Altan Özkil NATO Bilim ve Teknoloji 
Organizasyonu Sistem Analizi ve Araştırmalar Paneli’nin Türkiye üyelerinden biridir. Altan Özkil, Türkiye Bilişim 
Derneği (TBD) Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesidir.

HumanitiesandSocialSciences, Camden, 2007.
[18] Zyda, M.,Fromvisualsimulationtovirtualrealitytogames. 
Computer38(9), 25–32, 2005.
[19] Bergeron, Bryan P. DevelopingSerious Games Charles 
River Media, Hingham, Massachusetts,2006.
[20] Alvarez, J.,Alvarez, V., Djaouti, D., Michaud, L. Serious 
Games: Training &Teaching, Healthcare, Defence& Security, 
Information &Communication. IDATE, France, 2010.  
[21]Baer, R.H.,Videogames: IntheBeginning. RolentaPress, 
Springfield, NJ, 2005.
[22] Gold, S.,Atari Falcon 030 NowShipping.Newsbyte News 
Network, 1992.
[23] Sawyer, B.,Rejeski, D.Serious Games: 
ImprovingPublicPolicy Through Game-Based Learning 
andSimulation. Woodrow Wilson International Center 
forScholars, Washington, DC, 2002.

[24] Gudmundsen, J.:Movementaimstogetseriousaboutgam
es. USA Today. http://www.usatoday.com/tech/gaming/2006-
05-19-serious-games_x.htm. May 19, 2006.
[25] Minhua M.,Andreas, O., Lakhmi C. Jain, Seriousgamesan
dedutainmentapplications-Springer-VerlagLondon, 2011.
[26] Brown, S.J.,Lieberman, D.A., Gemeny, B.A., Fan, 
Y.C., Wilson, D.M., Pasta, D.J.: Educational video 
gameforjuvenilediabetes: Results of a controlledtrial. Inform. 
HealthSoc. Care22(1), 77–89, 1997.
[27]Perla, P.,The Art of Wargaming: A Guide 
forProfessionalsandHobbyists, 2012.
[28]Tiron, R.,CollectiveSimulationEssentialfor Pilot Leadership 
Training. NationalDefenseDecember 1, 2004.
[29] Asimov, I.,Asimov’sChronology of ScienceandDiscovery. 
HarperCollins Publishers,1994.
[30]James, H.:HalcyonDays. http://www.dadgum.com/
halcyon/ 1997.
[31]Sharp, R.F, Logged On: Training on Virtual Battlefield; 
Tank CrewsEnterComputer Combat. Daily NewsOctober 26, 
1997.
[32] Craven, R.,Close Combat TacticalTrainer.www.benning.
army.mil/SimCntr/CCTT.htm, accessed April 16, 2005.  
[33] Walters, B, Training HalfDry. Armada International, 2001.
[34] Darken, C., Morgan, D., Gregory P.,EfficientandDynamic
Responseto Fire. AAAI 04 Challenges in Game AI workshop, 
2004.

Ö Z G E Ç M İ Ş L E R

http://www.bilisimdergisi.org/s183

AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 123

B
İL
İŞ
İM

 ::
 2

01
6 

:: 
 O

C
A

K

122 GÜNDEM   B İ L İ Ş İ M  2 0 1 5

http://www.benning.army.mil/
http://www.benning.army.mil/
http://www.bilisimdergisi.org/s183

	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	page7
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

