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 AKIL OYUNLARI VE  
OYUNLAŞTIRMANIN BAŞARISI    

 

Size şöyle bir sorusaydı; Hayatınızı değiştirerek 
başarınızı sağlayan en önemli değer nedir?... Bu 
soruya verilecek olan tek cevap “öğrenme” olacaktır… 
Öğrenme ve öğrenmeyi öğrenme… Sonra da 
öğrenmeyi öğretme… Önce öğrenme… Ve de sonra 
da öğrenmeyi öğretme… İnsan hayat yolcuğu bu 
öğrenmeye göre yaşanan bir serüven… Elbette bu 
serüvenin keyifli hale getirerek benzersiz yapan öğrenme 
sürecinde yaşadığımız “hayret” duygusudur… Öğrenme 
serüveni merak ile başlayan hayretle büyüyerek 
tutkuya dönüşen bir keşif yolcuğu… İnsanın 
kendisiyle başlayan… Çevresiyle devam eden…  
Hayatıyla süreklilik kazanan… Bilinmeyeni… Gizemli 
olanı… Doğa olaylarını… Yaşamı… Yaratılışı… İlişkileri 
ve iletişimi… Evreni…  Merak tutkusuyla anlamaya 
çalışmak… Algılamak ve anlamlandırmak üzere yola 
çıkılan serüven… … Bir türlü tamamlanamayan ve 
hep eksik kalan ve kalacak olan… Hayat boyu süren 
ve süregelen ve sürecek olan… Bir bakıma yaşam 
için hayati zorunluluk olan değişen koşullara uyum 
için gerekli öğrenme yetenek ve becerileri… Örneğin; 
doğadaki tüm bitki, böcek, hayvanlar ve insanlar olmak 
üzere canlıların değişen çevresel koşullara uyumu 
öğrenerek yeni davranışlar geliştirebilme becerileri onları 
yaşatan tek unsur… Doğal olarak, biyolojik olarak veya 
sonradan öğrenilen, “öğrenme” becerileri ve yetenekleri… 

Akıl oyunları ve oyunlaştırmayla sağlanan başarının 
temeli öğrenmeye dayanıyor…

İnsanın gelişimini sağlayan yeniliğe ve yaratıcığa 
açık olarak gelişen öğrenme süreçleri… Bu gelişim için 
hayatı boyunca gösterdiği en önemli çaba “öğrenme”dir. 
Öğrenme, hayat boyu devam eden sürekli olarak; sabır, 
azim, çaba, emek, başarı ve başarısızlık ile kazanılan 
deneyime ve diğer yetenek ve yetkinliklere bağlı 
süreçler dizisidir… Bu süreçler insan hayatı boyunca 
sürecek olan hiç bitmeyen… Sürekli tekrarlanarak 
gelişen…  Öğrenme,  bizim karşılaştığımız sorunlara 
ve durumlara göre tepki vererek davranış oluşturma 
yeteneği… 

Öğrenme birey için sadece hayatta kalmanın değil 
aynı zamanda başarıyı ya da başarısızlığı belirleyen 
en önemli yetenek ve yetkinlik… Çevresel, teknik, 
sosyal ve kültürel olarak değişen koşullara uyum 
yeteneği… Bu uyum yeteneği yüksek olarak çevik, esnek, 
proaktif ve çabuk olabildiği sürece öğrenme başarısı da 
artabiliyor… Biz öğrenme yeteneğimize göre değişen 
koşullara göre davranışlarımızı değiştirerek yerine 
yenileri edinebiliyoruz…  Bunlar bizim yeni koşullara 
uyum göstererek hayatta kalmamızı da sağlıyor… 
Bu bağlamda öğrenme koşullara uygun davranış 
gösterebilme yeteneği geliştirerek hayatta kalmanın 
en önemli araçlarından birisidir… Salgın döneminde 
sağlık okuryazarlığına göre sağlıklı beslenme, ilaç 
kullanımı ve salgın koşullarından korunma yöntemleri 
gibi sağlık kodlarını öğrenerek mesajları algılama ve 
öğrendiklerini uygulama becerisi geliştirme… Bu 
dönemde öğrendiğimiz bu bilgilerin salgın dönemini 
sorunsuz geçirmede çok önemli faydası olmuştur… 

Akıl oyunları bazen başkasını zayıflatarak yanlış 
yönlendirmek üzere ve kendisine kazanç ya da 
avantaj sağlamak üzere yapılan eylemleri veya ifadeler 
manasında da olumsuz olarak kullanılabilir… Bu 
çalışmada akıl oyunları olumlu manada bireyin zekâsını 
geliştirerek eğlenerek öğrenme ve eğitimle başarmayı 
sağlayan satranç ve benzeri oyunları ifade etmek üzere 
kullanılmıştır. 

Akıl Oyunları…
Akıl oyunları, bir oyun olarak kazanma becerilerinin 

gelişimini de sağlıyor… Akıl oyunları kazanmayı 
öğrenme ve öğreterek bunun sonucunda da başarıyı 
da beraberinde getiriyor… Oyunun stratejileri, bizim 
kazanmamıza rakibin veya rakiplerin kaybetmelerine 
odaklıdır… Oyun,  kısıtlı zaman kullanılarak, “zamanla 
yarışa dayanan” etkinlikler… İnsan yaşamı ve doğayı 
oyunla öğreniyor. İnsanoğlunun genetiğinde doğuştan 
oyun oynamak var… Oyun, hedefi olan veya olmayan ve 
mutluluk getiren etkinlik… Oyun sayesinde kişi kazandığı 
deneyim ve beceriyle birlikte geliştirdiği özgüvenle 
birlikte korkularını yenerek engelleri kolaylıkla 
aşabiliyor… Örneğin; çocuklu döneminde oynadığımız 
saklambaç, körebe ve diğer oyunlar... 

Her insan oyunla eğlenerek öğrenmeyi çok sever…
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Akıl oyunları, problem çözmek üzere doğru 
ve hızlı ve bir şekilde akıl yürüterek başarılı 
olmayı sağlıyor…  Günümüzdeki akıl oyunları aklı 
kullanarak doğru ve hızlı olarak düşünmeye dayalı 
problem çözme yöntemi… Akılcı olarak rasyonel 
düşünebilen… Ezbere dayalı olmayan… Keyifli ve 
eğlenceli… Değişen zorluk derecelerine göre çok 
değişkenli, değişen, dinamik ve proaktif… Kullanılan 
yetenek ve kazanılan yetkinliğe göre elde edilen 
deneyim… Bu deneyimin hayat boyu değişen 
koşullara ve durumlara göre esnek bir şekilde 
sürekli çözüm sağlayabilmesi… Üstelik akıl oyunları 
akıl yürüterek kazanılan sistemli problem çözme 
becerisiyle düşünsel yeteneklerin geliştirilerek 
zihinsel becerilerin artırılmasını sağlıyor… 

Akıl oyunlarıyla geliştirilen akıl yürütme 
becerileri; bireyin aklını kullanarak mantıklı 
düşünceye dayalı olarak fikirler üretebilmesi… 
Zaten birey için öğrenerek başarılı olmak için en 
güçlü araç aklını kullanarak ve mantıklı düşünerek 
rasyonel davranabilmek…  Bu dünyadaki bütün 
organizasyonların temel çalışma ilkesi… Mantıklı 
düşünerek rasyonel davranabilmek… Bu şekilde 
davranarak bütün organizasyonlar ile işbirliği 
içerisinde çalışabilmek mümkün olabiliyor… Bireyin 
kendi düşüncelerini mantıklı bir şekilde düzgün 
olarak ifade edebilmesi… Kazandığı deneyimleri 
kullanarak problemi analiz ederek çözebilmesi…  
Elbette zamanla iş hayatı ve gündelik hayatımızın 
içinde oyunla kazandığımız yetenek ve becerileri 
kullanabileceğimiz etkinlikler olabiliyor…  Sanki 
hayat bir oyun ve bizlerde bu oyunun bir parçasıyız 
gibi…! Nitekim dünyanın önde gelen bazı 
başarılı şirketleri yetenek yönetiminde ve takım 
çalışmalarında kano yarışları, kayıkla kürek 
çekme yarışları, diğer spor dallarını ve satranç 
gibi düşünmeye dayalı etkinlikleri oyun amacıyla 
kullanıyorlar…

Akıl oyunlarıyla öğrenme
Akıl, insan beyninin düşünme sonucu elde ettiği 

anlama ve kavrama gücüdür. Akıl, düşünce sonucu 
ulaşılan kanı (kanaat) ve bellek… Akıllı ise, akla 
sahip olan, gerçeği iyi görerek ona göre davranan 
ve akıl yeteneğini kullanan kişi… Akıl insan beyninin 
düşüncesinin bir ürünü… İnsan ancak düşünme 
sonrasında gerçeği iyi görmeye dayalı yeteneğini 
kullanarak anlama ve kavrama gücüne ulaşır… 
Öğrenme; gözlem yaparak ve araştırarak yaşadığı 
deneyimler sonucunda elde ettikleri bilgilere göre 
olaylara, koşullara ve durumlara göre davranış 
geliştirmesi ve davranış değiştirmesidir… Öğrenme, 
bireyin koşullara göre tepki oluşturarak koşullara göre 
davranış değiştirme ve yerine yenilerini koyabilme 
yeteneği… Akıl ile öğrenme arasında yakın bir ilişki 
var… Öğrenme süreçleri genellikle düşünceye dayalı 
olarak aklın ürünüyle daha verimli ve hızlı olabiliyor… 
Öğrenen akıl ile birlikte kazanılan deneyim daha 
çok öğrenmeyi de sağlayabiliyor… Ancak aklın 
kullanılması sonucu sağlanan öğrenme ile değişen 
koşullara göre davranışlarımızı düzenleyebiliyoruz… 

İnsanın öğrenme yeteneği sınırsız… Yapılan 
araştırmalar insan beyninin uyum yeteneğiyle 
sınırsız bir öğrenme kapasitesine sahip olduğunu 

gösteriyor… İnsan beyni, çevresel etkileşim 
sonucunda beyinde olan fizyolojik değişimlerle 
sınırsız bir uyum yeteneğiyle öğrenebiliyor… Bu 
bağlamda beynin yeni koşul, durum ve olaylara 
uyum yeteneği sınırsız olmasıyla birlikte insanın 
öğrenme yeteneği sınırsız… Birey için düşünce ürünü 
olarak zihinsel yetenekleri geliştirmeyi sağlamanın 
en etkili yolu ise oyunla öğrenim… İnsanın öğrenme 
süreçlerinde kazandığı deneyimlere göre beynin 
bazı bağlantıları güçlenirken bazıları da zayıflar… Bu 
durum da öğrenilen yeni konular ve beceriler söz 
konusu olurken önceden öğrenilenlerde kaybolur… 
Bireyin öğrenme süreçlerine bağlı olarak yeni konular 
ve bilgiler öğrenildiğinde beynin nöronları arasında 
yeni bağlantılar oluşturuluyor... Yeni durumlara ve 
yeni koşullara uyum sağlamak için beynin bağlantıları 
yeniden organize edilir… Bu süreçler bireyin 
öğrenmeye istekli olmasına göre beyinde her gün 
teşvik edilerek gerçekleşir… Oyunla ve özellikle de 
akıl oyunlarıyla öğrenim insan beyninin bilinçli bir 
şekilde düşünerek karar almasından sorumlu frontal 
lob ya da frontal korteks bölgesinin hareketiyle 
oluyor… Frontal lob bölgesi gelişimini yirmili yaşlara 
kadar tamamlıyor…  Lobus frontalis insan beyninin 
ön tarafında yerleşimli olarak bilinçli düşünmeden 
sorumlu beyin bölgesi bilişsel becerilerin 
oluşmasında etkilidir.  Özellikle çocuklarda oyun ile 
dört ile on iki yaş arası dönemde bilişsel becerilerin 
kazanımlarının kalıcı olmasını sağlıyor… 

Akıl oyunları akıl ve zekânın; sözel ifade, analiz 
edebilme ve kavrayabilmesini sağlamak üzere 
oynan oyunlar… Örneğin; sudoku, piramit, patika, 
matematik işlem oyunu, kelime oyunu mesafe 
oyunu, kendoku, kakuro, dokuz taş, nehir geçme, 
anagram, zekâ küpü, puzzle, yap boz,…  İş hayatı 
da oynanan oyun ve sonuçlarına bağlı süreçler… 
Rekabet oyunu, yöneticilik oyunu… Elbette her 
oyunun sonunda beklenilen oyunu kazanmak ya da 
başarı… Başarı için de oyunda stratejiyi kullanmak 
gerekiyor… Bunun içinde operasyonel süreçleri 
taktiklere dayalı olarak yönetmek… Çoğunlukla 
oyunun sonucunu operasyonel süreçlerin 
taktiklerinde uygulanan strateji (kazananı-kaybedeni) 
belirliyor… Bu bağlamda operasyonel ve taktik 
kararlara bağlı süreçler yönetici için oyunda stratejik 
kararların en önemli parçası olmuştur artık… İşimiz 
kazanmak olduğu sürece…

Oyun ve Oyunlaştırma
Oyun, iki veya daha fazla kişi tarafından belirli 

kurallara göre kazanmaya dayalı olarak yapılan bir 
etkinlik veya etkinlikler dizisi… Akıl Oyunları, insan 
beyninin düşünme sonucu elde ettiği anlama ve 
kavrama gücüne göre oynanan oyunlar… Aslında 
oyun hayatın ta kendisi… Hayat bir oyun… Buna 
göre böcekler, kuşlar, hayvanlar ve insanlar hayatı 
oyuna göre yaşarlar… Kazanmaya ve kaybetmeye 
dayalı hayat oyunu… Örneğin; her gün aslan ve 
antilop arasında yaşanan hayatta kalarak yaşama 
oyunu… Aslan yavrularına hayatta kalabilmeleri için 
bu oyunu öğretiyor… Avcılık oyunu, savaşma oyunu, 
yarış oyunu… Elbette oyunun doğasında kaybetmek 
te var… Oyun oynamak, belirli kurallara göre araçları 
kullanarak kazanmaya yönelik etkinlikler dizisi…
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Her oyun, emredici kurallara göre belirli mekân 
ve zaman ve sınırlamasıyla oyuncu ya da oyuncular 
tarafından oynanıyor… Oyun bir değişim ve yenileşim 
süreci olarak amacına uygun kurallara göre alışılmış olan 
bir hayattan başka türlü bir hayata geçişi sağlıyor… Bu 
geçişin ortaya çıkardığı rekabet birlikte yaşanan neşe, 
haz, heyecan ve mutluluk oyuncuya ve seyredenlere 
de benzer hazzı veriyor… Bu hazzın deneyimlenmesiyle 
birlikte sağlanan mutlulukla birlikte bu duyguyu yaşayan 
birey ve organizasyon bu hazzın tekrarlanmasını da 
istiyor…  Bireysel olarak oynanan oyunlarda örneğin; 
çocuk oyunlarında çocuğun oyunla sevinmesi gibi… 
Büyüklerin oynadığı kazanan ve kaybedene göre 
oynanan oyunlarda (örneğin; spor…) bu alışmıştan 
başka bir türlü hayat ortamına geçişle birlikte oyunun 
amacına göre hedefe ulaşılmış ise (kazanılmış) oyuncular 
ve taraftarlarca benzersiz; heyecan, keyif, neşe ve 
sevinç yaşanabiliyor… Ya da bazen oyunu amacına 
ulaşılmamışsa (kaybedilmişse) oyuncular ve taraftarlarca 
büyük bir; hüzün, acı, keder yaşanabiliyor… Eğer 
bu oyun savaş ve benzeri şekilde ise sonuç çok daha 
hüzünlü olabiliyor…

Oyunlaştırma, kullanıcıları motive ederek oyun 
oynarken kazandıkları deneyimlere benzer deneyimler 
yaratmaya yönelik stratejik çabalar… Oyunlaştırma 
çalışanları, şirketleri, kuruluşları, sistemleri ve hizmetlerin 
etkinlikleri ve verimliliklerin artırarak başarıyla birlikte 
kazanmayı sağlayan stratejik girişimler… Oyunlaştırma, 
her alanda kullanılabilir… Örneğin; pazarlamada 
çevrimiçi bir topluluk vb. ile motivasyonu artırarak marka 
sadakatini güçlendirmek üzere oyunlaştırma yapılabilir… 
Oyunlaştırma çeşitli amaçlarla kullanılıyor… İş ve şirket 
hayatında başarıyla birlikte kazanmayı sağlayan stratejik 
girişimler amacıyla yapılabiliyor… Oyunlaştırma oyun 
ile öğrenmeyi sağlamak üzere her alanda uygulanarak 
kazanılan deneyimlerle çekici bir alan yaratarak birlikte 
kazanmayı sağlayan çalışmalar… Oyunlaştırma, genellikle 
gönüllü katılma dayalı olarak bireysel ve grup olarak 
oynanan motivasyon tekniklerinin uygulanmasıyla 
kazanmayı sağlayan beceri ve yeteneklerle ilgili 
kazanılan deneyimler… 

Oyunlaştırmaya göre oynanan oyunda, oyuncu veya 
oyuncular var… Oyunlaştırmanın amaçlarından birisi de 
oyuncunun oyunda yaşadığı deneyimlere göre bilgisini 
ve bilgileri güçlendirici olabilmesi… Oyunlaştırma 
tüm oyunlarda olduğu gibi oyunun asıl amaçlarından 
birisi olan eğitime gönüllü katılıma dayanıyor… Elbette 
keyif alarak ve eğlenerek… Oyunlaştırma sürecinde 
bilginin sık sık tekrarlanarak geri çağırılması ve bilginin 
kazanımıyla oyuncunun belleğinde yer ederek 
saklanması… Oyun sürecinde yaşanan heyecan ve 
rekabetin sağladığı yüksek motivasyonla oynayarak 
kazanmanın veya başarmanın hazzını yaşamak… Kısıtlı 
imkânlarla çok zor koşullarda oynayarak karmaşık 
problemleri çözebilme becerisini oyunculara 
kazandırarak çalışanlar için sağlam bir çözüm sunuyor… 
Oyuncuların oyun içerisinde problem çözerek kazanmak 
üzere oyun bilgilerini ve kazandıkları deneyimleri 
kullanarak oyuna yeniden odaklanmak ve sık sık pratik 
yaparak yeteneklerini geliştirmek… Akıllı cihazları ve 
mobil teknolojileri kullanarak hızlı, aktif, verimli ve esnek 
öğrenmeyi öğrenme… 

Oyun, Oyunlaştırma ve Yönetim
Sanki yönetim, içinde farklı stratejilerin kullanıldığı 

akıl ve zekâ oyunları gibi… Akıl ve zekâ oyunları zekâyı 
kullanarak zihinsel gelişmesi sağlıyor… Akıl ve zekâyı 
kullanarak somut ve soyut nesne ilişkilerini stratejik 
yaklaşımla inceleyen oyunlar bu gelişmede önemli rol 
oynuyor… Akıl ve zekâ oyunları el becerileriyle birlikte 
zamanı kullanarak zihinsel gelişimi sağlıyor… Şirkette 
görevimiz; şef, müdür, genel müdür, Ceo, Cfo, yönetimin 
hangi kademesi olursa olsun…   İşimiz günün sonunda 
kazanmak…! Oyunun kurallarına uygun… Operasyonel 
hareketler, taktikler ve stratejiler… Hepsi oyunun birer 
parçası… 

Şirket yöneticisi olarak oyun için strateji, önceden 
belirlenen bir amaca ulaşmak için kaynakları koşullara 
ve zamana göre uygun bir biçimde kullanabilme 
sanat ve bilimi… Hayal gücünün bilimsel ilkelerle 
geliştirilmiş oyunda rakiplerinden farklı yeniliklere dayalı 
yaratıcılıkla… Örneğin; QuizGame oyunuyla; KFC, 
Ford, Vodafone, Migros, Ziraat Bankası, Kia, Pizza Hut, 
Yves Rocher, Türk Telekom gibi şirketler oyunlaştırmayla 
çalışanlarını öğrenmeyi sürekli teşvik ederek 
eğlenceye dönüştürebiliyor… Eğlenerek öğrenme ve 
eğitimle başarmak… Oyuncular, QuizGame oyunuyla, 
oyuncular öğrenmeyi sürekli teşvik ederek eğlenceye 
dönüştüren uygulamalarla daha kolay öğrenebiliyor… 
Oyunlaştırmayla QuizGame, eğitim faaliyetlerinin 
dijitalleştirerek ve online olarak öğrenmeyi her yerden 
erişilebilir hale getirerek şirket çalışanlarının eğlenerek 
öğrenmelerini sağlıyor…  

Oyunlaştırmayla QuizGame Türk Telekom Örnek 
Olay Çalışmasında problem analizi olarak: Türk Telekom 
Avea, TTNet ve Türk Telekom’u satın alarak birleşmesi 
sırasında çalışanların ayrı şirket kültürlerine sahip 
farklı organizasyonel yapılarının Türk Telekom 
kültürel değerleri benimsemelerini sağlamak… Türk 
Telekom Çevik Stüdyo, Öğrenme Teknolojileri ve Gelişim 
Destek Grup Müdürü Dr. Selçuk Alimdar QuizGame 
oyunlaştırma süreciyle ilgili olarak şunları ifade etmiştir; 

- Oyun seçeneğini kullanmaya ve planımıza buna 
göre devam etmeye karar verdik, 

- Çeşitli oyun modlarını kullandık, 

- Farklı oyun modlarında aynı soruların tekrarlanması,

- Çalışanlarımız, rekabetçi bir ortamda oyunu bir 
arada oynayabilirler, 

- Çalışanlar Düello modunda birbirlerine meydan 
okuyabilir, 

- Oyun, yanlış cevaplanan soruları toplamaya 
devam eder ve bunları doğru cevapları kolaylaştırmak ve 
pekiştirmektir. 

Oyunlaştırmayla QuizGame ile elde edilen sonuçlar: 
şirkette çalışanların eğitime gönüllü katılımda % 30-35 
artış ve hafta içinde müşteri ilişkilerinde yanlış cevaplanan 
sorularda % 33,95 azalma sağlanmıştır… Türk Telekom’un 
Türkiye genelinde 22 bin çalışanına ulaşarak çalışanların 
bilgiyi içselleştirmesini sağlamak… Oyunlaştırmayla; 
etkileşimli öğrenme, şirket çalışanlarıyla kısa videolarla 
işbirliğini artırmak ve çalışanlarımız arasında işbirliğini 
artırarak rekabeti kolaylaştıran oyunla öğrenme… 

Bu başarı sağlayan süreçlerle ilgili olarak Dr. Alimdar 
Türk Telekom İnsan Kaynakları ve Akademi’de yapılan 
çalışmaları şu şekilde anlatmaktadır; ”QuizGame için farklı 
zorluk seviyelerine sahip 68 soru oluşturarak oluşturulan 
soruların içeriği 13 bin çalışanla paylaşıldı.



Satınalma
www.satinalmadergisi.com
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Çalışanlarımızın oyunları oynamaya başlamasıyla 
QuizGame ve kısa süre içinde olumlu geri bildirimler 
almaya başladık. Oyunun başlangıcında birçok soruya 
yanlış cevap verilmesine karşılık ikinci aşamada bunlar 
hızla azaldı. Çalışanlarımız tarafından yöneltilen 
değişikliklerle ilgili sorulan soruları cevaplamayı başardık. 
İnsan Kaynakları ve Akademi süreçlerinde aktif olarak yer 
aldı. Çalışanlarımızın yaklaşık % 72’si oyuna giriş yaparak 
ortalama 1 saat geçirdi. Bu süre, yaklaşık olarak toplam 
uzaktan eğitim süremizin % 12’sine eşittir. QuizGame ile 
çalışanlarımızın uzaktan eğitim algısı üzerinde olumlu bir 
etkiyle öğrenme süreçleri hakkındaki bilgilerini artırdık. 
Çalışanlarımızdan gelen birçok soruya sponton cevaplar 
oluşturarak kısa sürede çok sayıda olumlu geri bildirim 
toplandı. Sınıf içi eğitimle ulaşılması imkânsız olan bir 
sayıya ulaşıldı. Sonuç olarak; Oyunlaştırma yönteminde 
biz kısa yolla istenen hedeflere ulaşmayı sağladık. Bu 
tür oyunlaştırma araçlarını daha fazla kullanmaya karar 
vererek yoğun bir şekilde ve bir şirket oyun portalı 
oluşturarak öğrenmeyi sağlamak üzere eğitimde 
kullanmaya karar verdik”… 

Oyunlaştırma sonucunda şirket çalışanlarının 
verimliliğinin artmasını ve şirket imajının yükselmesini de 
sağlayabilecektir… 

Akıl oyunları, bireyin aklını kullanarak zihnini 
açarak öğrenmeyi kolaylaştırarak hızlı öğrenmeyi 
sağlayan eğitim metodu… Akıl oyunlarının temeli 
eğlenirken öğrenme ilkesine dayanması… Akıl oyunları 
oyuncunun (öğrencinin) sorun ya da problem çözerken 
aklını kullanmasıyla birlikte zihnini açarak öğrenmeyi 
kolaylaştırıyor… Bu durumu oyuncuların zekâ gelişimiyle 
birlikte yenilik ve yaratıcılık yeteneklerinin gelişimini de 
sağlıyor… Bu yetenekler bireyin iş ve yaşamdaki başarısını 
da olumlu etkiliyor… Akıl oyunları ve oyunlaştırma insanın 
gelişimini sağlayan yeniliğe ve yaratıcığa açık olarak 
gelişen öğrenme süreçleriyle başarıyı sağlıyor…  Akıl 
oyunları ve oyunlaştırma öğrenme ile insanın hayatı 
boyunca gelişimini de olumlu etkiliyor… Akıl oyunları 
ve oyunlaştırma insana kazandırdığı sabır, azim, çaba 
ve emek ile başarı ve başarısızlık sonucu kazanılan 
deneyimle yetenek ve yetkinlik gelişimini sağlıyor… 

Her şeyden önce oyunlaştırmanın amacı oyunun 
kurallarına göre oyuna göre oyuncunun verdiği tepkiler 
güçlendirmeyi sağlamaktır… Oyunlaştırma bu amaçla 
oyuncunun öğrenmesini, sosyalleşmesini, kendini 
ifade edebilmesini, sabretmesini, fedakârlık ederek 
sorun çözebilmek üzere rekabette ustalık kazanarak 
başarıyla birlikte yüksek statüye ulaşmasını da 
sağlıyor… Şirkette oyunlaştırma artık kurumsal eğitimin 
önemli bir parçası haline gelmiştir… Şirkette oyunlaştırma 
çalışanların öğrenmesini daha eğlenceli olarak ve ilgi 
çekici hale getiriyor… Oyunlaştırma  çalışanların önce 
sanal oyun ortamlarında eğlenceyle öğrenerek sorunları 
çözme becerilerini geliştirerek onları gerçek iş ortamında 
kullanmalarını da sağlayarak öğrenmeyi kolay ve keyifli 
hale getiriyor... Böylece oyunlaştırma  kültürüyle şirket 
çalışanları ve şirket öğrenen organizasyon yapısı eğlenerek 
öğrenmeyle birlikte sonucunda gelişen yetenekler 
sonucunda eğitimde daha başarılı olabilecekler… 
Oyunlaştırma çalışanların birer oyuncu olarak gerçek 
yaşam koşullarında karşılaşabilecekleri sorunları 
çözebilmek için güvenli ve pratik bir ortam da 
sağlayabiliyor…  

Oyunlaştırma bireyin bir eylemi gerçekleştirmek 
üzere oyun oynamaya motive edilerek oyunu her yerde 

oynayarak yeteneklerini ve becerilerini geliştirmeyi 
hedefler… Oyunlaştırma özellikle akıllı telefonlardaki 
uygulamalar ile birlikte kullanılan etkili bir pazarlama 
için çalışanların kişisel gelişim yöntemidir… Yapılan 
araştırmalara göre akıllı telefon kullanıcılarının önemli 
bir kısmı (% 80’i) cihazlarında mobil oyunları her gün 
(% 50)’si oyun oynuyor… Bu mobil oyun uygulamaları 
erkekler ve kadınlar tarafından eşit olarak kullanılıyor… 
Üstelik yetişkinlerin önemli bir kısmı da (% 62) ‘si bu 
uygulamaları kullanarak oyun oynuyor… Bu rakamlar 
mobil oyunların ve oyunlaştırmanın oyun endüstrisinin 
giderek geliştiğini de gösteriyor…  Oyunlaştırmayla 
Headspace, KFC, Starbucks, Nike, Nissan carwings, Accor 
Hotels, Samsung nation ve Duolingo şirketler önemli Pazar 
başarıları sağlayabilmektedir. Bu şirketler, oyunlaştırmayla 
süreçleri öğrenerek müşteri sadakat programlarını egzersiz 
yaparak geliştirmeyi ve pazarlamayı başarılı bir şekilde 
yapabilmektedirler…  

Şüphesiz insan psikolojisinin olumlu gelişimine 
dayalı moral ve motivasyonu için öğrenme en güçlü 
faktör… Bu psikolojisinin gelişerek bireyin özgüvenli 
olmasının sağlanması kritik önemde… Bu özgüven için 
oyunlaştırma yönetimi çok değerli bir araç… Şirketlerde 
oyunlaştırma çalışanların davranışları tasarlamak suretiyle 
öngörebilmek üzere onların becerileri geliştirerek 
organizasyonel yeniliği ve yaratıcılığı da sağlayabilecek 
önemli bir yöntem… Bu yöntem aynı zamanda 
oyunlaştırmayla elde edilen kazanma psikolojisiyle 
çalışanların özgüvenini de artırıyor… Şirkette oyunlaştırma 
gelişen teknolojiler ve yeni trendlere bağlı olarak 
organizasyonda; eğitim, kişisel gelişim inovasyon, 
çalışan performans yönetimi ve müşteri katılımına 
dayalı ilişkisel pazarlamada önemli faydalar sağlayabilir… 
Akıl oyunları ve oyunlaştırma süreçleri insanın içinde var 
olan sonsuz öğrenme yeteneğine bağlı olarak onun sürekli 
tekrarlanarak gelişen…  Sürekli öğrenmeyle tutkuya 
dönüşen hiç bitmeyerek hayatı boyunca sürecek olan… 
Karşılaşılan sorunları çözebilme yeteneğiyle oluşarak 
kazanılan beceriler… Günümüzün hızla değişen koşullarına 
çabuk tepki vererek yeni davranış oluşturabilme yeteneği… 
Akıl oyunları ve oyunlaştırma insanın genetiğinde var 
olan sonsuz öğrenme yeteneklerini açığa çıkarıyor… Bu 
yeteneklerde her gün etrafımızda gördüğümüz yenilikçi 
uygulamaları… Ne dersiniz…? Sevgiyle sağlıcakla kalınız…  
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