
 

48 Saat! 48 Oyun Geliştirici! Tam 13 Oyun! 
 
Fikirlerimizi Paylaştık... Birlikte Çalıştık... Uykusuz Kaldık... Ve Tüm Dünya İle Aynı Anda Oyun 
Geliştirdik! 
 
Yıllardır çeşitli ülkelerde yapılan, fikir paylaşımı ve yaratıcılığı tetiklemesi ile bilinen oyun geliştirme 
etkinlikleri bu yıl ilki düzenlenen Global Game Jam ile farklı bir boyuta taşınmış oldu. 14 farklı saat 
diliminde, 23 farklı ülkede, 54 farklı merkezde toplam 1650 oyun geliştirici belki de hayatının en 
önemli paylaşımlarından birini aynı anda yaşama fırsatını buldu, ve eş zamanlı olarak 30 Ocak – 1 
Şubat 2009 tarihleri arası 48 saatlik sürede oyun geliştirdi. 
 
Global Game Jam Türkiye ayağına ev sahipliği yapan METUTECH-ATOM, bu tarihler arasında her 
disiplinden ve tecrübeden 48 kişinin oyun geliştirme çabasına ve başarısına tanıklık etti. Tüm 
merkezler arasında en kalabalık katılıma sahip merkezlerden biri arasında olan Türkiye, Global Game 
Jam etkinliğine pek çok farklı başarısı ile imza atmış oldu. 
 
Global Game Jam etkinliği 30 Ocak Cuma günü saat 10:30’da açılış konuşmaları ve video sunumları 
ile başladı. ODTÜ Rektör Yardımcısı Tuncay Birand’ın genel olarak Global Game Jam sürecini 
değerlendiren ve ODTÜ’nün bilimsel açılımlara desteğini vurgulayan konuşmasını takiben 
TEKNOKENT Genel Müdürü Mustafa Kızıltaş da fikir yaratımının önemini ve fikrini hayata geçirmek 
isteyen girişimcilere verdikleri destekleri METUTECH-ATOM modeli üzerinden aktardı. Global Game 
Jam Koordinatörü Elif Buğdaycıoğlu tarafından GGJ hikayesinin ve etkinlik sürecinin izleyicilere 
sunulmasının ardından Davetli Konuşmacı Oturumu’na geçildi ve ilk olarak Erkan Bayol oyun 
geliştirme süreçlerine dair kendi deneyimlerini ve fikirlerini katılımcılara aktardı. 
 

 
 
Oyun Geliştirme Ustaları Türkiye’ye Seslendi 
 
Dünyanın en ünlü ve başarılı bağımsız oyun geliştiricisi olarak kabul edilen, ve yaratıcısı olduğu World 
of Goo oyunu ile 2008 yılında en başarılı oyun ödüllerini alan Kyle Gabler, video sunum yöntemi ile 
tüm GGJ merkezlerine önerilerini ve 48 saat içinde oyun geliştirme için gereken özellikleri aktardı. Bu 
konuşmanın ardından gösterilen Türkiye için bizzat kaydederek gönderdiği konuşmasında dünyanın 

 



 

önde gelen oyun geliştiricisi ve yapımcısı Don Daglow oyun geliştirmede farklı bakış açılarının 
öneminden, Türkiye’de ve METUTECH-ATOM’da sunulan imkanlardan, 1997 yılının en başarılı oyun 
ödülünü alan ve hikayesi Türkiye’de geçen Byzantine oyununa da bağlı olarak Türk kültürüne ve Türk 
oyun geliştirme sektörüne olan ilgisinden bahsetti. 
 
 

 
 

 
 
Kyle Gabler Kimdir? 
 
 
- 2008 yılında bağımsız oyun geliştiricilerinin temsilcisi 
- Global Game Jam etkinliğinin resmi konuşmacısı 
- Electronic Arts’dan ayrılarak bir arkadaşıyla birlikte 

kurdukları 2D Boy oyun stüdyosunun sahibi 
- “World of Goo”: fizik tabanlı yapışkan maddeleri kullanarak 

puzzle çözme oyunu  
- Pek çok ödül alan “World of Goo” oyunun yapımcısı 

o 6’sı Wii  and biri PC olmak üzere 2008’de toplam 7 
ödül 

 En iyi Puzzle Oyunu  
 En iyi Sanatsal Tasarım 
 En iyi WiiWare oyunu 
 En iyi Fikirsel Ürün 
 En Yenilikçi Tasarım 
 En iyi bağımsız oyun ödülü – Spike TV Ödülleri 
 Yılın en iyi oyunu (IGN) 

 

 



 

 
 

 
Don Daglow Kimdir?  
 
- Dünya dijital oyun sektörüne yön veren ve 1970’den beri işin içinde 

olan dünyanın en tanınmış oyun tasarımcılarından biri 
- Neverwinter Nights ile sayısız önemli ödül 
- MMORPG’nin gelişmesinde önemli pay sahibi 
- John Carmack (ID Software) ve Mike Morhaime (Blizzard) ile birlikte,  

o Technology & Engineering Emmy Awards ve…. 
o Academy of Interactive Arts & Sciences Interactive 

Achievement Awards 
ödüllerinin ikisini de kazanan 3 kişiden biri 

- Çoğunda yapımcı olarak 50’den fazla oyunun ortaya çıkmasında 
büyük emeği var 

- 80’li yıllarda Electronic Arts’da yapılan onlarca oyun 
- Ardından 90’li yıllarda gelen Stormfront Studios’da CEO’luk görevi 
- 1997 yılında Discovery Channel için yapılan ve tamamı Türkiye’de 

geçen Byzantine:The Betrayal oyunu ve ardından gelen ödüller 
- Pek çok dünya oyun endüstrisine yön veren kurullarında önemli 

görevler: 
o IGDA (Dünya Oyun Geliştiricileri Birliği): Danışma Kurulu Üyesi 
o Academy of Art University: Danışma Kurulu Üyesi 
o GCDC (Games Convention Developers Conference): Danışma 

Kurulu Üyesi  
o Academy of Interactive Arts & Sciences: Yönetim Kurulu Üyesi 

 

Açılış günü öğleden sonra programında Turkcell Oturumu kapsamında Turkcell İş Ortaklığı, GDY 
Pixel, Başarı ve Mobiwar temsilcileri tarafından oyun geliştirme anlayışları ve yöntemleri hakkında 
sunumlar yapıldı. Tema açıklanmasından hemen önce Tanışma ve Kaynaşma Oturumu’nda Keys 
Danışmanlık adına Serdar Bilecen katılımcılara ekip kurma, grup çalışması ve iletişim yöntemleri ile 
ilgili bilgiler vererek Global Game Jam sürecine dair önerilerde bulundu. 
 
Global Game Jam Türkiye için koordinasyon diğer GGJ merkezleri ve deneyimli koordinasyon 
yetkililerinin de yönlendirmesi ile jüri yapısı oluşturuldu, ve bu özellikleri Türkiye’de en başarılı şekilde 
yansıtan kişiler Global Game Jam jüri üyeliği davetini kabul ederek etkinliğin başarısını da farklı bir 
boyuta taşımış oldu. Jüri üyeleri aşağıdaki isimler ve kurumlar şeklinde belirlendi: 
 

Ali Sadi Tekin - Pick Me! 
Alper Tunç – Turkcell 
Armağan Yavuz – TaleWorlds 
Erkan Bayol – Ceidot 
Faruk Furkan Akıncı – Oyungezer 
Fırat Akyıldız – Level 
Murat Oktay – Merlin’in Kazanı  
Murat Yavuz Kaplan – Mynet 
Mustafa Kızıltaş – ODTÜ Teknokent 
Oktay Özgün – Intel 
Orhan Yıldırım – Turkcell 
Serdar Bilecen – Keys Danışmanlık 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Don_Daglow.jpg�
http://en.wikipedia.org/wiki/Academy_of_Interactive_Arts_%26_Sciences
http://en.wikipedia.org/wiki/Interactive_Achievement_Awards
http://en.wikipedia.org/wiki/Interactive_Achievement_Awards


 

Seval Yıldız – Turkcell 
Sinan Akkol – Oyungezer 
Tuğbek Ölek – Oyungezer 
Tuna Şentuna – Level 
Ufuk Özden – Level 
Zafer Sever – Turkcell 

 

 
 
Hazırlık aşamasında, saat dilimi farkından dolayı merkezler arasında denge sağlamak amacıyla GGJ 
Koordinasyonu tarafından farklı kriterler oluşturulmasına karar verildi. Her merkeze Cuma günü saat 
17:00’de ilan edilen 3 ana kriter oldu. Türkiye etkinliğinde geliştirilen oyunlar için verilen kriterler 
aşağıdaki gibi bildirildi: 
 

1. Oynanış süresi en fazla 5 dakika olabilir. 
2. Oyunun teması “Birlikte olduğumuz sürece problemler peşimizi bırakmayacak.” (As long as we 

have each other we will never run out of problems.) şeklinde olacaktır. 
3. Türkiye için belirlenen üç sıfat olarak “sıcakkanlı”, “vatansever” ve “eksik/kayıp” (“affectionate”, 

“patriotic”, “missing”) kelimeleridir ve oyunda en az bir tanesi seçilerek kullanılacaktır. 
 
Tüm bu kriterler katılımcılara saat 17:00’de duyuruldu ve bu duyuru sırasında sadece oyun 
geliştiricilerinin değil, tüm ilgilenenlerin de heyecanlı olduğu gözlendi. Kriterler jüri üyeleri tarafından 
katılımcılara açıklandı, ve katılımcıların kısa bir süre fikir paylaşımı yaparak grup kurmaya başlaması 
sağlandı. 
 
GGJ etkinliğinin en önemli özelliklerinden biri de farklı disiplinlerden ve çalışma alanlarından gelen 
oyun geliştiricilerini bir araya toplayarak, bu kişilerin belki de ilk kez tanışacakları meslektaşlarıyla 
sınırlı bir süre içinde oyun geliştirimelerini sağlamaktı. Cuma akşamı gerçekleştirilen grup kurma 
çalışması da buna bir örnek teşkil etti. Temanın açıklanmasını takiben yapılan fikir paylaşımları, 
iletişim çalışmaları ve grup kurma girişimleri katılımcıların çoğu tarafından ilk kez yaşanan tecrübeler 
oldu. Grup oluşturamayan katılımcılar arasında farklı iletişim yöntemleri önerilmesi ve sağlanması ile 
48 katılımcı ve 13 grup ile Global Game Jam Türkiye etkinliğinin oyun geliştirme süreci başlamış oldu. 
Etkinlik boyunca GGJ Türkiye katılımcıları, farklı kişilerle çalışıyor olma deneyimlerinin kişisel ve 

 



 

profesyonel gelişimlerine çok büyük katkıda bulunduğunu, hatta tahmin etmedikleri fikir açılımlarının 
ve oyun yaklaşımlarının doğduğunu belirttiler ve bu görüşleri paylaştılar. 
 
Eğlenceli, Düşünmeye Yönelten, Sosyal... 
 
Global Game Jam hikayesine Eğlenceli, Düşünmeye Yönelten, Sosyal... (Fun, Challenging, 
Social...) sloganıyla yola çıktı ve bu sloganını etkinlik boyunca tüm katılımcılar ile birlikte hayata 
geçirdi. 48 saat içinde oyun geliştirme heyecanını yaşayan GGJ Türkiye katılımcıları farklı 
disiplinlerden, farklı eğitimlerden ve ilgi alanlarından olmalarına rağmen bu süre içinde birbirleriyle 
iletişim kurmayı ve eğelenerek oyun geliştirmeyi deneyimlediler. Etkinlik süresince tüm katılımcılar 
tarafından paylaşılan en önemli görüş ise, Türkiye’de bu tabloyu ortaya çıkarabilen bir oyun geliştirme 
potansiyeli olduğunun görülmesine de bağlı olarak oyun geliştiricilerin daha etkin ve başarılı şekilde 
iletişimlerini sürdürmeleri gerektiğiydi. Bu şekilde oyun sektörünün kurulabileceği, sürdürülebileceği ve 
olması gereken sektör içi destek ve yardımlaşmanın sağlanabileceği konusunda tüm katılımcıların 
hemfikir olduğu gözlendi. 
 

      
 
Global Game Jam kapsamında Türkiye merkezini ayrı kılan özelliklerden biri de katılımcı yelpazesinin 
renkli oluşuydu. Profesyonel olarak oyun geliştirmekte olan kişiler yanısıra oyun geliştirmeye ilgi duyan 
ancak henüz fırsat bulamamış kişiler de etkinliğe katılmak için başvuru yaptılar, ve başvurular 
arasından katılımcıların seçimi sırasında Global Game Jam ruhu dikkate alınarak ve pek çok kriter göz 
önünde bulundurularak değerlendirmeler gerçekleşti. Bu doğrultuda, etkinlik sırasında gerçekleşen 
ilişkilerin yoğunluğu, oyun geliştirme süreçlerinin ekipler tarafından ele alınma yöntemleri, farklı bakış 
açılarının ve fikirlerin bir araya getirilmiş oluşu gibi kazanımlar elde edildi. Bu kazanımların başta oyun 
geliştiriciler olmak üzere tüm katılımcılar tarafından hissedilmiş ve dile getirilmiş olması bu tür 
etkinlikleri devam ettirebilmek adına alınmış en önemli geri dönüş olarak değerlendirilebilir. 
 
48 saat süren oyun geliştirme maratonu başarıyla tamamlandı ve Pazar günü tüm katılımcılar jüri 
üyelerine ve diğer katılımcılara oyunlarını sundular. Jürinin değerlendirmesi sonucu Global Game Jam 
Türkiye için birinci, ikinci ve üçüncü oyunlar belirlendi. Ödül töreninde kazanan oyuncuların 
açıklanması için yapılan sunumda Teknokent Genel Müdürü Sayın Mustafa Kızıltaş bu etkinliğin 
öneminin birlikte oyun geliştirme anlayışının yaratılmış olabilmesi olduğunu vurgulayarak ODTÜ 
Teknokent olarak bu etkinliğe ev sahipliği yapmış olmaktan memnuniyet duyduklarını aktardı. Tüm 
katılımcıların Global Game Jam Türkiye’den en önemli kazanımlarının birlikte oyun geliştirme sürecini 
tamamlamış olmaları ve bu süreçte tüm dünya ile aynı anda deneyimlerini geliştirmiş olmaları 
olduğunu hatırlatan Kızıltaş, bununla birlikte Global Game Jam koordinasyonu ve jüri üyelerince 
belirlenen kriterlere göre süreci daha başarılı geçiren gruplara dereceler verilmesi kararlarını da 
açıkladı. Derece alan grupların duyurulmasından önce etkinliğin ana sponsorları olan Turkcell, Asus 
ve Intel yetkililerine, Jüri Üyelerine verdikleri destek ve değerli katılımlarından dolayı plaket sunuldu. 
Ayrıca, Global Game Jam Türkiye oyun geliştiricileri olarak etkinlikte bulunan tüm katılımcılara katılım 
belgesi verildi. 

 



 

 
Kendimizi Keşfettik Ve Hepimiz Kazandık 
 
Değerlendirme sonucu Global Game Jam Türkiye birincisi Jelly Jam, ikincisi İkolo ve üçüncüsü 
Lighthouse grupları oldu. Dereceye giren tüm gruplara koordinasyon tarafından Global Game Jam 
tişörtleri ve Global Game Jam iğneleri takdim edildi. Ayrıca, birinci olan grubun her beş üyesine Asus 
tarafından ekran kartı hediye edildi. Birinci, ikinci ve üçüncü gruba Level dergisi tarafından bir yıllık 
abonelik verildi. 
 

 
 
Bu tür bir etkinliğin yerel olarak ilk defa düzenlemesinden de dolayı Türkiye ile ilgili bilgiler uluslararası 
platformlarda büyük ilgiyle karşılandı. Özellikle katılımcı sayısının merkezlerin geneline oranla yüksek 
olması, daha önce oyun geliştirme sürecinde bulunmamış kişilerin de bu tür bir etkinliğe başvurarak 
oyun geliştirme ilgisinin yoğunluğunu göstermiş olması ve katılımcılar arasında profesyonel olarak 
çalışanlardan lise öğrencilerine kadar farklı alanlardan kişiler olması diğer merkez katılımcılarının en 
çok ilgi gösterdiği özellikler oldu. Bunun yanısıra, tüm merkezlerde geliştirilen oyun sayısı 
sıralamasında Türkiye’nin üçüncü sırada olması gerek ulusal gerekse uluslararası ilgilileri şaşırtan ve 
mutlu eden bir gösterge oldu. Böylece, toplam 13 oyun geliştirilen Global Game Jam Türkiye, ulusal 
sektör oluşumu için yürütülen çalışmaların daha fazla desteklenerek sürdürülmesi konusunda da 
büyük bir adım teşkil etmiş oldu. 
 
Global Game Jam süresinde geliştirilen tüm oyunlar www.globalgamejam.org sitesinde yayınlanarak, 
oylanabilecek şekilde oyunculara sunuldu. Oyunların uluslararası platformda yayınlanması ve tüm 
dünya oyuncularına sunulmasını takiben, GGJ Türkiye kapsamında geliştirilen oyunlardan biri olan 
Lost Colors oyununun, bağımsız oyun geliştiricilerinin en önemli buluşma noktalarından biri olan 
indiegames.com internet sitesinde Global Game Jam 2009 oyunları arasından seçilen ilk 18 oyuna 
girmiş olması da ilk defa düzenlenen bu etkinlik adına gurur verici bir tablo oluşturmuştur. 
 

GGJ 2009 Türkiye Kapsamında Geliştirilen Oyunlar 
 

Oyun İsmi Grup İsmi 
Beeboons  Autobots  
Crowd Control  Crowd Control 
Gezgen  Mobil-G  

 

http://www.globalgamejam.org/
http://globalgamejam.org/games/beeboons
http://globalgamejam.org/users/autobots
http://globalgamejam.org/games/crowd-control
http://globalgamejam.org/users/crowd-control
http://globalgamejam.org/games/gezgen
http://globalgamejam.org/users/mobil-g


 

Heads Will Roll!  Plastik Tavuk  
Hooligan  Uyku  
Itchy  Parazit  
Likide  Likide - 2D  
Lost Colors  Lighthouse  
Lucid  Jelly Jam  
Magna2  Mr. Tea  
No Bots Land  Ikolo  
Run Tarik Run  Ayya  
Trouble for Teddybear Sigara Molasi  

 
Geliştiricilerinin Sözleriyle Oyunlar... 

 
Oyun Adı: Beeboons 
 

 
 
Oyun Tanıtımı: Komutan Jones, uzay gemisinin hasar alması ile beraber uzayda kaybolur ve adı 
BEEBONIA olan bir gezegene zorunlu iniş yapar. Bu gezegende yaşayan BEEBOON’lar bir deprem 
sonucu yeryüzüne çıkmışlardır. Komutan Jones, BEEBOON’ ların evlerine dönmesinde ve gezegen 
yüzeyindeki tehlikelerle mücadele etmelerine yardımcı olacaktır.  
 
 
Oyun Adı: Crowd Control 
 

 
 
Oyun Tanıtımı: Senin adın Patrick. Küçük mahallenin biricik savunucusu bir Pitbull kırması. Kızgın 
kalabalık, mahallenin (senin küçücük dünyanın) huzurunu kaçırmak için ortaya çıktığında, onları etkisiz 
hale getirmek de sana düşüyor. Onlar kalabalıktan tehlikeliler, tek başlarına kaldıklarındaysa 
amaçlarını yitirecekler. 
 
 
 
 
 
 

 

http://globalgamejam.org/games/heads-will-roll
http://globalgamejam.org/users/plastik-tavuk
http://globalgamejam.org/games/hooligan
http://globalgamejam.org/users/uyku
http://globalgamejam.org/games/itchy
http://globalgamejam.org/users/parazit
http://globalgamejam.org/games/likide
http://globalgamejam.org/users/likide-2d
http://globalgamejam.org/games/lost-colors
http://globalgamejam.org/users/lighthouse
http://globalgamejam.org/games/lucid
http://globalgamejam.org/users/jelly-jam
http://globalgamejam.org/games/magna2
http://globalgamejam.org/users/mr-tea
http://globalgamejam.org/games/no-bots-land
http://globalgamejam.org/users/ikolo
http://globalgamejam.org/games/run-tarik-run
http://globalgamejam.org/users/ayya
http://globalgamejam.org/games/trouble-teddybear
http://globalgamejam.org/users/sigara-molasi


 

 
 
 
 
Oyun Adı: Gezgen 
 

 
 
Oyun Tanıtımı: Oyunumuz vatansever karakterimizin dünyasınun çekim kuvvetine kapılan tehlikeli gök 
cisimlerinin yaklaşmasını ve gezegene çarpmasını engellemek üzerine kurulu fantastik bir oyundur. 
Gezgen adlı karakterimiz vatanı için tehdit oluşturan gök cisimlerini uzaklaştırmak amacıyla cisimlerin 
etrafında gezer ve doğru noktaları bulup bu noktalara uygun kuvvet uygulayarak kendi gezegeninin 
çekim alanının dışına atmak zorundadır. Ama bu o kadar kolay olmayacaktır. Çünkü, cisimlerin çekim 
kuvvetleri onların bir araya gelmesini sağlar ve bu birleşen cisimler daha da kuvvetli hale gelerek 
gezegenimize yaklaşır (Gezgen adlı) karakterimiz cisimleri birbirine yaklaştırmadan çekim alanının 
dışına atmak zorundadır. Çünkü cisimler gezegenimizle birlikte oldukları sürece problemlerimiz devam 
edecektir. 
 
 
Oyun Adı: Heads Will Roll 
 

 
 
Oyun Tanıtımı: Gözlerini açtığında vücudunun kayıp olması yeterince kötüydü ama kafanın diğer 
ikisine yapışık olması, bu katlanılmazdı.. 
Oyunumuzda vücutlarını kaybetmiş ve birbirlerini sevmeyen üç karakterin birbirine eklenmiş kafalarını 
kontrol ediyoruz. Amacımız çok geç olmadan vücutlarımızı geri almak. Ama vücutlarımız çılgın bir 
bilimadamı tarafından kaçırılmış durumda ve yardakçısı tavukları bizi engellemek üzere yolluyor. 
Oyunda “c” tuşu ile sola, “d” tuşu ile sağa gidebiliyoruz. “s” tuşu ile kafaların yerleri değişiyor, “w” tuşu 
ile aktif kafanın yerini kullanabiliyoruz. 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
Oyun Adı: Hooligan 
 

 
 
Oyun Tanıtımı: Hooligan oyununda stada ulaşmaya çalışan bir sporseveri yönetmekteyiz. Karakterimiz 
stada doğru ilerledikçe ve kendi takımını destekleyen diğer tarfatarları topladıkça daha yüksek ses ile 
tezahürat etmekte. Oyunun amacı 100db sese ulaşacak taraftar grubunu toplamak. Ancak 100db’ i 
geçerseniz, Polis’ i kızdırıyor ve oyunu kaybediyorsunuz. 
 
 
Oyun Adı: Itchy 
 

 
 
Oyun Tanıtımı: Bir yaratığın derisinde dolaşan, onu kaşındıran ve hayatta kalmaya çalışan küçük bir 
böceğin başından geçenlerden oluşur. 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
Oyun Adı: Likide 
 

 
 
Oyun Tanıtımı: Oyun bir fizik mühendisinin başından geçmektedir. Kaybolmalarına anlam veremeyen 
oyuncumuz arkadaşlarını aramaya başlar. Arkadaşlarının da fizik mühendisi olması karakterimizi 
şüphelendirir. Ardından aramaya başlar. Kaybolan arkadaşlarını yavaş yavaş bulur fakat arkadaşları 
garip tavırlar sergilemektedir. Bu arkadaşları işi daha da tehlikeli hale getirmesinden sonra diğerlerinin 
canı için tehlikeli arkadaşlarını öldürür. Bu karakterimiz oyunda fizik mühendisi olduğu için, fizik 
kurallarından yararlanarak yoluna devam etmektedir. 
 
 
Oyun Adı: Lost Colors 
 

 
 
Oyun Tanıtımı: Merkezdeki ana renk, belirlenen yol üzerinde yumuşak dönüşlerle (bézier curve) 
ilerlemeketedir. Bu renk yolun sonunda yeralan resimdeki eksik renktir. Bu yol boyunca diğer iki ana 
renk merkezdeki ana rengi, siyah beyazların saldırısından, korumakla yükümlüdür ve bu renkler 2 
oyuncu tarafından yönetilmektedir. Aynı amaca hizmet etmeleriyle beraber, aralarındaki çekim 
kuvvetiyle, hareketleri kısıtı olan oyuncuların birbirleriyle rekabeti de zorlaşmaktadır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
Oyun Adı: Lucid 
 

 
 
Oyun Tanıtımı: Lucid, side-scroll puzzle türüne farklı bir kontrol metodu kullanarak yaklaşıyor. Oyunda 
maaçladığımız yenilik, karakteri doğrudan değil dolaylı yoldan, ama oyuncunun aktif katılımıyla 
yönetmektir. Öreneğin ekosistemin parametrelerine müdahale edip, denizanasının kendi doğal 
davranış dinamiklerini kullanarak yönlendirmektir. 
 
 
Oyun Adı: Magna2 
 
Oyun Tanıtımı: Birbiriyle sürekli etkileşimde olan iki bilyeyi bir araya getirme amaçlı puzzle oyunu. 
Mouse 1: Bilyeyi tutup taşımak. Mouse 2: Ters kuvvet uygulamak. Bilyelerin sürekli etkileşimde ve 
beraber ilerlemek zorunda olmaları, karşılarına çıkan engellerde yeri gelince ayrılmaları gerektirir. 
Ekranı ikiye bölen platformla bilyelerinden ayrı olduğu her birinin diğer tarafta eksikliği vurgulanmıştır. 
 
 
Oyun Adı: No Bots Land 
 

 
 
Oyun Tanıtımı: Amaçları, yüksek güvenlikli bir laboratuarı korumak olan iki robot, beklenmedik bir 
saldırıda hasar görmüş ve kendilerini vahşi bir doğa ile laboratuarın kalıntıları arasında bulmuşlardır. 
Siz bu robotlardan sorumlusunuz. Bulmacaları çözüp, saldırılardan kurtulmak için iki robotu da, kimi 
zaman dönüşümlü, kimi zaman birarada kullanmak zorundasınız. Ancak dikkat edin, robotları birarada 
kullandığınızda problemler peşinizi bırakmayacaktır. (kimi tuzaklar aktive olacak.. vs) 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
Oyun Adı: “Run Tarık Run” 
 

 
 
Oyun Tanıtımı: Tarık genç kızların sevgilisi bir varoş delikanlısıdır. Akşam manitasıyla buluşmak üzere 
evden ayrılır ancak annesi ona ‘içlik giydirmek’ gibi bir misyon üstlenmiştir. Tarık’ ın o gece manitasıyla 
mutlu sona ulaşması için o eve içliksiz gitmelidir ve ezeli bir kovalalamaca başlar. 
 
 
Oyun Adı: Trouble for Teddybear 
 

 
 
Oyun Tanıtımı: Eğlenceli grafikler, seslendirme ve oynanabilirlik üzerine kurulmuş 2D, arcade türünde 
bir bilgisayar oyunu. Oyunda, Psycho Jack ve kardeşi Idiot Elliot, Idiot Elliot’ın kaybolan oyuncak 
ayısını bulmak için çeşitli zorlukların üstesinden gelirler. 
 

 



 

 

 
MERKEZ OYUN SAYISI
Albany 9
Albuquerque 1
Angouleme 4
Ankara 13
Antwerp 3
Athens 1
Atlanta(SCAD) 7
Atlanta(SPSU) 5
Austin 5
Baltimore 3
Boston 8
Cape Town 3
Caracas 5
Charlotte 6
Chicago 5
Concord 3
Copenhagen 5
Detroit 5
Dunedin 3
Erlangen 3
Glasgow 6
Hamar 15
Hamilton 12
Kyoto 2
London 8
Los Angeles 8

Madison 4
Madrid 8
New York Columbia 10
New York NYU 7
Newport 5
Orlando 8
Ottawa 3
Paris 3
Perth 5
Pittsburgh 12
RDC 4
Recife 7
Rio de Janeiro 11
Rockville 6
San Francisco 7
San Jose 4
Santa Cruz 5
Sao Carlos 3
Sault Ste Marie 3
Savannah 7
Tel Aviv 9
Thurles 3
Toronto 2
Utrecht 20
Vancouver 5
Vilnius 10
Waco 9
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FIRST GLOBAL GAME JAM IS A RUNAWAY SUCCESS 
1650 Gamers, build 360 Games in 48 hours 

 
 

ROCHESTER, NY – February 6, 2009 – As the globe turned and the clock reached 5:00 pm in 14 
different time zones, teams of gamers around the world hit their keyboards and began a 48-hour game 
building marathon. When it was over, they began uploading their games to the game browser on the 
Global Game Jam website, and now 360 free new games are available to try, download and examine. 

“Collaboration is an extraordinary thing, and I am so amazed at what people were able to accomplish 
in 48 hours,” said Susan Gold, founder of Global Game Jam. “There was an energy in the room and 
you could feel the charge of excitement in what people were doing all over GGJ. For me, the highlight 
has been all of the stories about the experience people had with statements like ‘life-changing’ or the 
‘best thing I have done in years.’ Once people realized what they are capable of doing when they 
worked together, they became more creative, more innovative and drove themselves to do things they 
did not know they could do.” 

Gold and the other organizers know that creativity thrives when constrained, and so all of the game 
teams were given three constraints, two common to all the jams and then a variable set of constraints 
for each time zone to ensure that no location had an advantage over another. The constraints were 
that all games had to be shorter than five minutes, and everyone had to use the theme “As long as we 
have each other, we’ll never run out of problems.” Teams were allowed to interpret that any way the 
cared to, but they had to add the 3rd variable, which was a set of three adjectives that differed from 
zone to zone.  

In Angouleme, France participants had one additional constraint because the event was co-located 
with a yearly comic book festival. Their guest juror artists suggested that each of the games developed 
had to evoke the graphic style of comic strips, so all games had to add an aesthetic consideration as 
well. 

“I heard from some of the sites that when the constraints were introduced there was total silence in the 
room. But it was the silence of the “people thinking hard” because in 15 minutes they had to pitch a 
game,” said Ian Schreiber, one of the three organizers of the Jam. 

While all the teams exemplified passion and dedication that pushed them to extremes, Jammers at a 
few sites had to overcome a little more than others. More than half of Ottawa’s original 22 registrants 
braved severe rainstorms and a bus strike to get to the site. Pittsburgh worked under the sonic assault 
of five fire alarms due to a mechanical error in the systems and Charlotte, North Carolina had a 
radioactive fire break out in the Biology Department building where the event was housed.  

“Jammers were evacuated into the freezing cold where they proceeded to make their design pitches. 
By the time the last pitch was made, they were relocated to a new building. So they survived the threat 
of death by fire, cold and radiation,” continued Schreiber.  

If you missed your chance to be a part of the Global Game Jam, the team is already brainstorming 
next year’s GGJ. Look for announcements about GGJ 2010 soon. 

 



 

 

About Global Game Jam 

Global Game Jam (GGJ) is the brainchild of Susan Gold, director of Game Program Review and chair 
of the Education Special Interest Group of the International Game Developers Association. GGJ brings 
together talented individuals and teams from around the globe and rallies them around a central 
theme, for which they have 48 hours to create their game. With 1,650 participants at 54 locations in 23 
countries, GGJ is a showcase of the creativity and talent of the international game development 
community. GGJ is sponsored by leading companies including Take-Two Interactive Software, Inc., 
Mekensleep Studios, and Unity Technologies. For more information on the Global Game Jam, 
including a database of downloadable games, photos and video from the event and more, visit at 
http://globalgamejam.org 

 
 
GLOBAL GAME JAM TÜRKİYE KOORDİNASYONU İÇİN İLETİŞİM BİLGİLERİ: 
 
Elif BUĞDAYCIOĞLU 
elifbb@gmail.com 
0532-2230605 
 
METUTECH-ATOM İÇİN İLETİŞİM BİLGİLERİ 
 
Ferhan ÖZKAN 
metutech-atom@metutech.metu.edu.tr 
0312-2100133 
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