
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Oyun Tasarımcılarının Kalbi 48 Saat Boyunca Burada Atacak!  
 

Dünyanın en büyük bilgisayar oyunu tasarım etkinliği ‘Global Game Jam’, 24-26 
Ocak tarihleri arasında tüm dünyayla aynı anda Özyeğin Üniversitesi kampüsünde 
gerçekleşecek. Verilen temaya göre bilgisayar oyunu tasarlama esasına dayalı bir 

etkinlik olan Global Game Jam’in İstanbul Anadolu Yakası ayağı, Özyeğin 
Üniversitesi Teknoloji ve Robotik Kulübü tarafından organize ediliyor. 

 
 
Her yıl Ocak ayında gerçekleştirilen ve tüm dünyayla aynı anda, 48 saat içinde hiç uyumadan 
bilgisayar oyunu tasarlama esasına dayalı Global Game Jam’in Türkiye-İstanbul Anadolu 
Yakası ayağı, Özyeğin Üniversitesi Teknoloji ve Robotik Kulübü’nün liderliğinde, 
üniversitenin Çekmeköy Kampüsü’nde gerçekleşecek. 
 
Tüm dünyada profesyonel oyun geliştiricileri, üniversite öğrencileri ve bilgisayar 
programlamaya meraklı binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte katılımcılar  
Özyeğin Üniversitesi kampüsünde 48 saat boyunca hiç uyumadan bilgisayar oyunu 
tasarlayacaklar. 
 
72 ülkede 450’nin üzerinde farklı noktada 10.000’nin üzerinde katılımcıyla aynı anda 
gerçekleşecek etkinlik kapsamında Özyeğin Üniversitesi kampüsünde geliştirilecek oyunlar, 
deneyimli jüri üyelerinin geri bildirimlerinden faydalanma şansı elde edecekler. Etkinlik 
kapsamında Özyeğin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Tanju Erdem, 
Multiplayer Genel Yayın Yönetmeni Murat Sönmez ve Bölüm Sonu Canavarı Genel Yayın 
Yönetmeni Ersin Kılıç katılımcıların geliştirdikleri oyunları değerlendirecekler. 
 

Organizasyon hakkında daha fazla bilgi için http://ggjxozu.org/ adresi ziyaret edebilir. 

 

Özyeğin Üniversitesi hakkında: 

Yaşamla iç içe, yenilikçi, yaratıcı ve girişimci bir öğrenim merkezi olarak topluma hizmet 
vermek amacıyla Hüsnü M. Özyeğin Vakfı tarafından kurulan Özyeğin Üniversitesi, yükselen 
mesleklerde derinlemesine bilgi sahibi, yabancı dile hâkim, iletişim ve bilgi teknolojileri 
kullanımında yetkin, uygulama becerisi olan, girişimci, çevresinde ve çalışacağı kurumlarda 
fark yaratacak bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Başarılı öğrencinin, şartları ne olursa 
olsun kaliteli eğitime ulaşabilmesi gerektiğine inanan Özyeğin Üniversitesi, 5 yılda 
öğrencilerine 200 milyon TL karşılıksız burs sağladı. Kayıtlı öğrencilerinin % 84’ü burslu 
öğrenim gören üniversite, 5 fakülte ve 3 yüksekokul çatısı altında, toplam 23 lisans 
programıyla eğitim vermekte; Çekmeköy’de bulunan kampüsünde toplam 220 bin metrekare 
alanda öğrencilerini hayata hazırlamaktadır. 

Basın Bülteni 
 

Kurumsal İletişim 
Beste Ersun 
0216 564 91 20 
beste.ersun@ozyegin.edu.tr 

 

http://ggjxozu.org/
mailto:beste.ersun@ozyegin.edu.tr

