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1- Proje Ekibinin Tanıtımı ve Proje Özeti:

1-1 Takım Organizasyonu ve Görev Dağılımı:

Takımımız, yazılım ve tasarım hakkında tecrübe sahibi ve daha önce çeşitli projelerde
yer alan takım kaptanı Hulusi Bumin Yalçın'ın kurduğu tek kişilik kadrolu bir lise takımıdır.
Takımımız  yoluna  3  kişi  ile  başlamış  olsa  da  içinde  bulunduğumuz  durumun
değerlendirilmesi sonucu böyle bir  değişikliğin projeyi  kötü yönde etkilemeyeceğine emin
olunduktan sonra diğer iki  üyesi ile yolları  ayırma kararı  almıştır.  Bu değişikliğin sonucu
olarak  projenin  geliştirme  aşamasında  gerçekleşecek  bütün  aşamalar  ve  ilgili  görevleri
tamamen  takım kaptanının  sorumluluğuna  girmiştir.  Tek  kişilik  bu  geliştirme  aşaması  10
Temmuz  ve  10  Eyül  tarihleri  arasında  8+1  haftalık  (63  gün)  aralıkta  ilk  4  hafta  genel
geliştirme, ikinci 4 kafta ayrıntılı geliştirme ve son hafta test ve hata giderme olmak üzere
aşağıdaki çizelgede belirtilen şekilde ilerleyecektir:

İlk 4 Hafta Konsept  Tasarım
Hazırlığı

Temel  Sistem
Hazılrığı

Menü  Sistemleri
Hazırlığı

Hareket
Mekanikleri

İkinci 4 Hafta Demo  Tasarımları
Hazırlığı

Hikayenin
Uygulanması

Bölüm
Tasarımları

Tasarımların
Yenilenmesi

Son 1 Hafta Son Test ler ve Hata giderme
(web  sisteminin  geliştirilme  süreci  oyun  ile  paralel  ilerleyeceği  için  ayrı  olarak
belirtilmemiştir)

1-2 Proje Özeti:
SinemaYazılım takımımızın bünyesinde geliştirilecek ve hayata geçirilecek projemiz,

dizüstü veya masaüstü bilgisayarlarda çalışacak ücretsiz oluşturulan hesaplar ile erişilecek bir
video oyunu ve bu video oyunu içerisindeki öğeler sayesinde elde edilecek kullanıcı verilerine
dayanan çevrimiçi, etkinlik tabanlı bir sistemi kapsamaktadır. Geliştirecek olduğumuz video
oyunumuz  ülkemizin  kültürel  ve  tarihi  mekanlarını  ve  kişilerini  tanıtmayı  hedefleyen  bir
hikayenin  deneyimleneceği  tekoyunculu  bir  oyundur.  Oyunumuzda  deneyimlenecek
hikayemiz,  yabancı  bir  ailenin  ortanca  çocuklarının  Türkiye'de  yaptıkları  tatil  sırasında
başlarına gelen ilginç olaylar ile ilgilidir. Ülkemizin Antalya, İstanbul, Bursa ve Konya gibi
şehirlerinde geçen bu hikaye içerisinde eğitici ve eğlendirici öğeler bulunacaktır. Her ne kadar
bu hikaye oyunun büyük kısmını kaplayacak olsa da hikayenin bitmesi ile oyunun sunduğu
tecrübe son bulmayacak ve düzenli olarak görevler ve bölümler oyuna eklenecektir. Tüketici
oyunu deneyimlerken yaptığı bazı eylemleri ve verdiği bazı kararları içeren tüketici verileri
ise  yine  projemiz  dahilinde  olan  bir  “web  sunucusuna”  gönderilecek  ve  bu  veriler
önderliğinde  oluşturulacak  kişiselleştirilmiş  etkinlikler  her  bir  tüketicinin  kendi  hesabına
bağlantılı  şekilde  kaydedilecektir.  Oyunu oynayan tüketiciler  sonradan ilgili  internet  sitesi
aracılığı  ile  bu  etkinliklere  erişebilecek,  onlarla  ilgili  bilgi  alabilecek  ve  onları
paylaşabilecektir.  Bu  açıdan  oyunun  içeriğini  temel  alan  kısmi  bir  sosyal  medya  sistemi
kurulması  planlanmaktadır.  Bu  kısmi  sosyal  medyadaki  kişiselleştirilmiş  etkinliklerin
oluşturacağı reklam ve tanıtım potansiyeli ise sonradan projenin devamlılığı için kullanılmak



üzere kâra dönüştürülecektir.

2- Kullanılacak Algoritmalar ve Tasarım Örnekleri:

2-1: ProbleminÇözülmesinde Kullanılacak Algoritmalar:
Takımımızın geliştirmekte olduğu proje çeşitli elementler barındırsa da temelinde bir

video  oyunu  projesidir  ve  video  oyunlarının  geliştirilme  süreci  tek  bir  soruna  odaklı
olmamakla  birlikte  tek  de  bir  çözüm  bulundurmamaktadır.  Geliştirme  aşamasında  çeşitli
sorunlar  için  çeşitli  yazılımsal  çözümler  bulunmaktadır.  Bu  sebepten  ötürü  bütün  bu
çözümlerde kullanılan algoritmaların burada listelenmesi mümkün değildir ancak projemizde
can alıcı öneme sahip bazı çözümlerin algoritmaları ve akış şemaları şu şekildedir:

Sistem kayıt ve giriş algoritması, bu algoritma web tabanlı sistemimize oyun üzerinden kayıt
olunurken ve bu sistem ile oyuna giriş yapılırken kullanılacaktır:



2-2: Prototip Ekran görüntüleri:



3- Sistem Mimarisi:

3-1 Sistemin Genel Yazılımsal ve Donanımsal Bileşenleri:
Geliştirdiğimiz  video oyunumuzun sistemi çeşitli  yazılımsal  bileşenlerden oluşuyor

olsa da bu sistemi çalıştırmak için herhangi bir dizüstü veya masaüstü bilgisayar yeterlidir ve
bu  yüzden  bilgisayar  harici  herhangi  özel  bir  cihaza  veya  donanıma  ihtiyaç
duyulmamaktadır.Video oyunumuzun sistemini oluşturan yazılımsal bileşenler ise şu şekilde
üç kategoriye ayrılabilir:

• Tüketicinin kişisel bilgisayarında çalışacak olan “Yürütülebilir Program”:
Geliştirdiğimiz video oyununun asıl kısmı olarak da adlandırılabilecek ve
direkt olarak tüketicinin kişisel bilgisayarında çalışacak olan bu program,
video oyunumuz ile ilgili bütün görsel, işitsel ve yazılımsal bileşenleri 
taşıyan kısımdır. Projemizin en kritik bölümü bu kısmı geliştirmek ve 
tüketicinin hoşuna gidecek öğeler ile donatmaktır. Bu kısmın geliştirilmesinde
kullanılacak olan temel yazılımsal araç ise “Game Maker Studio 2” isimli oyun
motorudur. Bu kısmın bütün yazılımsal bileşenleri bu oyun motorunda
hazırlanacaktır ve son ürün bu oyun motoru aracılığı ile oluşturulacaktır.
“Game Maker Studio 2” oyun motoru içinde kullanacağımız diğer görsel ve
işitsel bileşenler ise farklı araçlar kullanılarak oluşturulacaktır. Kullanmayı 
planladığımız oyun motoru sabit olsa da diğer bileşenler için kullanacağımız
araçlar geliştirme sürecinde değişiklik yaşayabilir ancak başlıca kullanmayı 
düşündüğmüz araçlar “Krita”, “Aseprite”, “FL Studio” programlarıdır.

• İnternet üzerindeki veri akışını yönetecek, gerekli verileri depolayacak ve işleyecek
olan “Arka-uç Program”:

Proje özeti bölümünde de belirtildiği gibi geliştirdiğimiz proje sadece bir 
video oyunundan ibaret değildir ve hayata geçirildiği durumda projenin
devamlılığına büyük katkıda bulunabilecek üyelik tabanlı bir etkinlik 
sisteminin de geliştirilmesi planlanmaktadır. Bu sistemin çalışmasını 
sağlayacak olan bütün öğeleri taşıyacak arka-uç sunucu programının geliştirme
sürecinde kullanılacak teknolojiler başlıca “Node.js” ve “Node.js  Modülleri”, 
“Javascript”, “Heroku.com Sunucu Hizmetleri” ve “Glitch.com Sunucu
Hizmetleri”dir.

• Hazırlanmış olan arka-uç programına erişim sağlanması için geliştirilmiş ve herhangi
bir ağ tarayıcısı ile kullanılacak “Ön-uç Program / İnternet Sitesi”:

Bir önceki maddede belirtilen arka-uç sunucu programının işlediği verilere
erişimin sağlanması ve gerektiğinde bu verilerde değişiklik yapılması için
hazırlanacak arayüz, ağ tarayıcısı üzerinde çalışacak bir ön-uç programdır.
Bu ön-uç programın geliştirilmesinde kullanılacak teknolojiler ise başlıca 
“Javascript”, “HTML” ve “CSS”dir.



3-2  Projenin Gerçek Hayata Geçirilmesinde İhtiyaç Duyulacak, Yazılım ve Donanım Öğeleri:
Projemiz bir video oyunu ve web tabanlı bir sistemi kapsamaktadır. Projemizdeki bu

iki ürünü ayrı ayrı değerlendirecek olursak öncelikle video oyununun gerektireceği yazılımsal
ve  donanımsal  öğeler  oyunun  yapımında  kullanılacak  programlar  ve  bu  programların
kullanılacağı  cihazlardır.  Bahsi  geçen  programlar  oyunun  farklı  içeriklerinin  yapımında
kullanılacaktır ve bu içerikler görsel, işitsel ve yazılımsal olarak üçe ayrılabilir. Yazılımsal
içeriğin  üretileceği  program  bir  oyun  motorudur  ve  takımımızın  araştırmaları  sonucu  en
uygun oyun motorunun “Game Maker Studio 2” olduğuna karar verilmiştir. Görsel içeriğin
üretileceği  programlar:  “Spine:  2D”,  “Photoshop”,  “Krita”,  “Aseprite”  ve  “Kdenlive”dir.
İşitsel  içerikler  ise  “FL  studio”ve  “Kdenlive”  ile  üretilecektir.  Sayılan  bu  programların
kullanılacağı bilgisayarlar ve grafik tablet gibi cihazlar da üretimde kullanılacak donanımsal
öğelerdir.  Yapacak  olduğumuz  video  oyunu  ile  birlikte  çalışacak  olan  web  tabanlı
sistemimizin geliştirilmesi  için de yazılımsal  ve donanımsal öğeler gerekmektedir.  Bunlar,
sunucu programının yazılacağı düzenleyici program “Visual Studio: Code”, bu programın test
edilmesi  için  çalıştırılacağı  sunucuyu  sağlayacak  “glitch.com  servisi”  ve  program  son
aşamaya  geldikten  sonra  yayınlanacağı  “heroku.com  servisi”   öğeleridir.  Sayılan  dijital
servisler ve programların yanı sıra sunucu programının yayınlanması için kişisel de bir sunucu
tercih  edilebilir  bu  durumda  yayınlanacak  bir  de  sunucu  donanımı  donanımsal  öğelere
eklenebilir.

4- Projenin Hayata Geçirilebilirliği ve Uygulanabilirliği:
4-1  Projenin hayata geçirilişinde kullanılacak yöntem ve bu yöntemin üzerine kurgulandığı
teknolojiler:

Takımımız, 6. maddede bahsedilen sorunlara bulduğumuz çözümleri “Türk Kültürünü
Tanıtan Oyun Projesi” içerisinde planlayarak bir araya getirmiştir. Ve bu çözümlerin hayata
geçirilmesi  için  izlenecek  yöntem  belirlenmiştir.  Projemiz  dizüstü  veya  masaüstü
bilgisayarlarda çalışacak tekoyuncu bir oyun ve herhangi akıllı bir cihazdan erişilebilecek ve
video oyununu ile elde edilen veriler  ile bağlantılı  web tabanlı  bir  sistemi kapsamaktadır.
Projemizin bu iki  parçası  farklı  yaklaşımlar  gerektirdiği  için geliştirme süreçlerinde farklı
yöntemler  izlenecektir.  Video  oyununun  geliştirilmesinde  izlenecek  yöntem,  oyunun
geliştirilme  sürecini  katmanlara  bölerek  tamamlanmamış  bir  ürünü  her  katmanda  daha
geliştirerek  verilen  süre  içerisinde  olabildiğince  geliştirmek  üzerine  kurulmuştur.  İlk
katmanda oyunun bütün yazılımsal, görsel ve işitsel içerikleri  sonradan değiştirileceği göz
önünde  bulundurularak  üretilir  ve  bu  şekilded  geçici  bileşenler  ile  oyunun  iskelet  yapısı
tamamlanır. İlk katmanın ardından gelen katmanlar ise bu istelet yapıyı baştan sona tekrar
ederek her seferde belirli geliştirmelerin yapılması ile devam edecektir. Bu yöntem projeye
harcanan emeğin verimliliğini azaltacak olsa da kısıtlı  bir sürede yapılan ürünün temel bir
kalite yakalayabilmesini sağlayarak ürünün bitmiş bir şekilde sunulmasını garantiye alacaktır
ve çok üzerine gidilmesi gerekmeyen yerlerde zaman kaybedilmesini engelleyerek geliştirme
sürecinde  ürün  üzerinde  genel  bir  bakış  sağlayacaktır.  Bu  bakış  ise  projenin  yönetimini
kolaylaştıracak  ve  baş  edilemez  bir  hal  almasını  engelleyecektir.  Web  tabanlı  sisteminin
geliştirme  sürecinde  izlenecek  olan  yöntem,  ise  hali  hazırda  bilinen  “Web  Uygulaması
Geliştirme  Yöntemleri”ndendir.  Bu  yöntemler  kısaca  “NPM”  gibi  paket  yöneticileri  ile
hazırlanan temel bir dosya sistemi üzerine eklenen gerekli “Node.js Modülleri” kullanılarak



yazılımın farklı versiyonlar halinde geliştirlmesini baz alır. Her versiyonun kodları ayrı bir
şekilde kaydedilir ve bu sayede projede kritik bir sorun olduğunda sistem eski versiyonlardan
birine  çekilerek  oradan  devam edilir.  Bu  yöntem projenin  takibi  kolaylaştırmakla  birlikte
geliştirme aşamasında da bir takım kolaylıklar sağlamaktadır.

Ayrıntı  raporunun yazıldığı  tarih  itibariyle  web tabanlı  sistemimiz için bir  prototip
bulunmasa da video oyunumuzun prototibi bulunmaktadır ve görüntüleri görsel eklerde ve 2.
maddenin 2. bölümünde bulunabilir.

5- Projenin Yenilikçi ve Özgün Tarafları:

5-1 Çözüm için geliştirilen yöntemler:
Takımımız  projemizing  geliştirme  sürecinde  çeşitli  zorluklarla  ve  problemlerle

karşılaşmıştır ve bu zorlukların üstesinden gelmek için çeşitli yöntemler geliştirmiştir. Belli
başlı sorunlar ve üretilen çözümler:

• Kısıtlı  sürede  ortaya  bir  ürün  koyabilmek  ve  projenin  kontrolden  çıkmasını
engellemek  takımımızın  karşılaştığı  en  büyük  sorunlardan  biriydi  ancak  geliştirme
sürecinde izlemeye karar  verdiğimiz yöntem şimdiye  kadar  ki  çalışmalarımızda da
gösterdiği  sonuçlar  ile  kanıtladığı  şekilde  de  bu  sorunun  çözümüdür.  4.  maddede
bahsedildiği gibi projemizin en önemli kısmı olan video oyunumuzun geliştirilmesinde
süreci katmanlara ayırarak devam etmek hem ürünün ölçeklendirilmesinde kolaylık
sağlarken zaman kaybını azaltmaktadır ve ürünü sadece istediğimiz dereceye kadar
geliştirmemizi yani gelişim sürecini daha kolay kontrol etmemizi sağlamaktadır. Bu da
zaman yönetiminde işimizi kolaylaştırmaktadır.

Şeklindedir.

5-2 Benzer ürünlere ile bizim projemizi ayıran yönleri:
Takımımızın projesi sadece tek bir video oyunundan ibaret olmamasıyla beraber bu

video oyununu da kendi içerisinde onu benzerlerinden ayıran özelliklerler taşımaktadır.
Bu özellikler:

• Düşük bütçeli oyunlarda yaygın olan pixel art görsel türünden farklı,  hd çizimlerin
kullanıldığı bir görsel türü tercih edilerek daha özgün ve farklı bir hava yakalanacaktır.

• Oyunumuzdaki hikaye modunun arasına dağıtılmış “mini oyun”lar hem “story” hem
de “arcade” türünde farklı oynanış modlarının aynı iç içe geçmiş şekilde tek bir mod
gibi oynanmasını sağlayacaktır

• Oyunumuzun  hikayesi  ve  hikaye  modunun  içine  dağıtılmış  “mini  oyun”lar  Türk
kültürünün  büyük  bir  parçası  olan  milli  sporlar  ve  oyunlarımızdan  esinlenilerek
geliştirilmiştir. Bu duruma örnek olarak oyunumzun bir bölümünde oyuncu, dijital bir
şekilde cirit oyunumuzu oynama şansına sahip olacaktır.

Yukarıda sayılan özellikler  sadece yapacak olduğumuz video oyunu benzerlerinden ayıran
özellikleridir.  Bu  özelliklerin  yanı  sıra  projemizin  en  büyük  özgünlüğü  olan  web  tabanlı
sistemimiz ciddi bir potansiyel sağlamaktadır.



Tüketicilerin, 

• Oyun-içi harcama,

• Etkinliklere katılma,

• Oyun kazanımlarını sergileme,

• Diğer oyuncular ile iletişim kurma,

• Oyun-içi öğelerin alışverişi
gibi  bir  çok eylemi  yapabileceği  bu web tabanlı  sistem aynı  zamanda kullanıcıların  oyun
içerisinde en çok ne türk kısımlardan hoşlandığını analiz ederek her kullanıcıya özel rapor
çıkarabilme  özelliğine  sahip  olacaktır.  Bu özellik  kişiselleştirilmiş  reklamların  kullanıcıya
sunulmasında,  düzenlenecek  olan  etkinliklerin  veya  oyuna  sonradan  eklenecek
güncellemelerin içeriğinin belirlenmesinde kullanılabilir.

6-  Projenin Çözüm Ürettiği Sorunlar ve Karşıladığı İhtiyaçlar:
6-1  Turizm ve Kültür tanıtımında çözüm bulunan sorun:

Projemizin çıkış noktası ülkemizin tanıtımında pek de yararlanılmayan video oyunu
medya türünün potansiyelinin açığa çıkartılması gerektiğini düşünmemizdir. Video oyunları
günümüzde her kültürden ve kuşaktan insana hitap etmektedir ve bütün dünyada genç nüfus
üzerinde ciddi bir etkiye sahiptir. Bu medya türünün gücü ABD, Fransa, Japonya, Çin gibi
ülkelerce tanınmaktadır ve bu medya türününden ciddi seviyelerde yararlanmaktadır. Bu gün
Amerikan yapımı bir çok büyük bütçeli vide oyununa bakarsanız bu oyunların içeriklerinin
neredeyse  her  zaman  tek  yönlü  bir  bakış  açısı  ile  hazırlandığını  ve  bütün  tüketicilerine
Amerikan kültürünü yansıttığını görürsünüz. Ülkemizde maalesef  son dönemlere kadar bu
alanda çalışmalar yok denecek kadar azdı. Türkiye gibi tarihi ve kültürel zenginliklerle dolu
bir ülkenin böyle bir aracı yeterince kullanmıyor olması büyük bir potansiyelin harcandığı
anlamına  gelir.  Bizim  projemiz  ise  akıllıca  tasarlanmış  bir  oyun  deneyimi  ve  finansan
planlama  ile  hazırlayacağımız  ürünümüzü  ülkemizin  tanıtımında  kullanmak  için
oluşturulmuştur.

6-2 Gerçek hayatla uyumluluk:
Projemiz  günlük  hayatta  bir  çok  insanın  zaman  geçirmek  veya  yeni  şeyler

deneyimlemek  için  hali  hazırda  tükettiği  bir  medya  türü  olan  video  oyunu  üretmeyi
hedeflemektedir bu tür medyalar ve bu medyanın tüketiminde kullanılan cihazlar yeterince
yaygın olduğu için tüketiciler ile bir uyumluluk sorunu yaşanmaması beklenmektedir.

6-3 Projenin teknolojik hazırlık seviyesi:
Takımımız ürünü geliştirmeye başlamadan önce görsel işitsel ve yazılımsal öğelerin

üretiminde  kullanılacak  bilgisayar  programlarını  belirlemiş  ve  bu  programların  sunduğu
temeller  üzerine  inşa  edilen  öğeleri  kullanmanın  zaman  açısından  daha  iyi  olacağını
kararlaştırmıştır.  Geliştirme aşamasının sonunda herhangi bir bilgisayarda çalıştırılabilir bir
program şeklinde paketlenecek olan oyunumuz ve bütün popüler ağ tarayıcılarında çalışabilir
hazırlık  seviyesinde  olacak  “web  paneli”miz  teknolojik  olarak  bütün  gereklilikleri
sağlayacaktır.  Ürünümüzün  hazırlık  seviyesinin  takvime  bağlı  planlanan  değişimi  şu



şekildedir:

İlk 4 Hafta Konsept  Tasarım
Hazırlığı

Temel  Sistem
Hazılrığı

Menü  Sistemleri
Hazırlığı

Hareket
Mekanikleri

İkinci 4 Hafta Demo  Tasarımları
Hazırlığı

Hikayenin
Uygulanması

Bölüm
Tasarımları

Tasarımların
Yenilenmesi

Son 1 Hafta Son Test ler ve Hata giderme
(web  sisteminin  geliştirilme  süreci  oyun  ile  paralel  ilerleyeceği  için  ayrı  olarak
belirtilmemiştir)

7- Projenin SWOT Analizi:

7-1 Proje ve Takımımızın Güçlü Yönleri:
Projemizi benzeri projelerden ayırt eden en büyük özelliği: Dahilinde, geliştirilecek

oyunla  entegre  bir  şekilde  çalışan  web  tabanlı  kısmi  sosyal  medya  sistemi  olmasıdır.
Takımımızın  sadece  oyun  geliştirmeye  dahil  alanlarla  değil  aynı  zamanda  “web
uygulamaları”,  “networking”  gibi  alanlarda  da  tecrübeli  olması  projenin  ufkunu
genişletmektedir.  Takımımız sadece yazılım veya sadece tasarımı iyi  yapmak yerine bütün
dalları  dengeli  bir  şekilde  kullanmakta  tecrübeli  olduğu  için  üretecek  olduğumuz  ürünün
hiçbir  kısmı  temelsiz  kalmayacaktır.  Oyun  ve  “web  uygulaması”  geliştirmekte  tecrübeli
olduğumuz  için  karşılaşabileceğimiz  tehditlerin  farkında  oluşumuz  da  yöntemlerimizi  ve
planlarımızı  ona  göre  şekillendirmemizi  sağlayarak  hazırlıklı  olmamızı  sağlamaktadır.
Takımımız  alanında  yeni  olmadığı  için  belirli  sanal  topluluklarda  yer  edinmiş  ve  bu
toplulukların bilgi kaynaklarına erişim sahibidir. Takımımız sadece Türkçe değil, İngilizce de
araştırma ve çalışma yapabilme yetisine sahip olduğu için erişim sağlayabileceğimiz bilgi
kaynakları veya ürünümüzü sunabileceğimiz ülke sayısı da tek bir dile bağlı olan takımlardan
bir hayli daha fazladır.

7-2 Proje ve Takımımızın Zayıf Yönleri:
Takımımız, tek kişilik bir kadroya sahip olduğu için kısıtlı zamanda bir ürün geliştirme

konusunda  sorun  yaşayabilir.  Bir  işi  tek  bir  kişinin  yapması  her  zaman  daha  da  uzun
süreceğinden ve geliştirme için zamanımızın kısıtlı olduğundan projede süre sorunu çekmek
takımımızın en büyük endişelerinden biridir. Geliştirdiğimiz proje aynı kategoriye dahil olan
diğer proje türlerinden farklı  olarak sadece yazılım ile ilgili  değil  bir  çok farklı  disiplinin
birlikte kullanıldığı projedir ve bu durum da geliştirilecek olan ürünün bütün içeriklerinin eşit
kalitede olamayacağı bazı disiplinlerde ürünün biraz daha geri  kalabileceği ve ürünün son
halinde dengesizliklerin olabileceği anlamına gelir.

7-3 Proje ve Takımımızın Fırsatları:
Projemizin ilgili olduğu sektörün günümüzde en hızlı gelişen teknoloji sektörlerinden

biri olması en büyük fırsatlarımızdan biridir. Sadece 2019-2020 yılları arasında 20% büyüme
göstererek yeni girişimler için büyük potansiyel sağlamayı başaran oyun sektörü günümüzde
Türkiye ve bir çok ülkede yeni girişimcilerin odak noktası olmuştur. Ülkemizde son yıllarda



ufak  şirketler  bile  kısa  bir  süre  içerisinde  teğerlerini  katlayarak  girişimcilere  ciddi  kârlar
kazandırmış ve bu sebeple gündemde bile kendine yer edinmiştir. Günümüzde Türkiye'deki
oyun stüdyolarının iş  planlarına  bakıldığında  çoğunlukla  daha küçük çaplı,  mobil  oyunlar
üreterek uzun vadeli ufak kâr etmenin daha yaygın olduğunu görebiliriz. Bu durum ülkemizde
daha büyük çaplı oyunların pazarında bir boşluğa sebep olmaktadır ve bu boşluğun yanı sıra
az da olsa üretilen büyük çaplı oyunların Türkiye tarihi ve kültürü yerine farklı kaynaklara
yöneldiğini görebiliriz. Piyasadaki bu iki  boşluk da bizim projemiz için bir fırsattır çünkü
üreteceğimiz ürünün karşılaşacağı rakip sayısındaki azlık ve bu azlıktan kaynaklanan özgün
bir ürün üretmenin kolaylığı bir projenin başarısı için ciddi etkenlerdir.

7-4 Proje ve Takımımızın Riskleri:
Projemizin karşılaşacağı  en büyük engellerden biri  oyun geliştirmenin çoğu zaman

maliyetli  ve  uzun  süren  bir  iş  olması.  Takımımızın  şuanki  durumu  hem  maliyeti  düşük
tutmamızı  hem  de  süre  konusunda  tasarruflu  olmamızı  gerektirirken  üretilecek  ürünün
geleceği  ciddi  bir  risk  altındadır.  Mevcut  potansiyel  rakiplerimizin  de  yaptığı  çalışmalar
projemiz için birer tehdittir.Her ne kadar hali hazırda üreteceğimiz ürünün pek fazla rakibi
olmasa da bu durum diğer  girişimciler  tarafından da farkedilmiş ve adeta bir  hız yarışına
girilmiştir. Gelişen teknolojinin etkisiyle günümüzde oyun geliştirme veya program geliştirme
giderek  kolaylaşmakta  ve  herhangi  birinin  yapabileceği  bir  seviyeye  yalaşmaktadır  ve  bu
durum piyasadaki  ürün sayısını  arttıracağı  için  ürünümüzün gelecekteki  değerini  düşürme
riskini açığa çıkarır.

8- Kaynakça:
https://www.startupnedir.com,  https://www.yoyogames.com/en,  https://www.teknofest.org,
https://kde.org, https://www.freecodecamp.org, https://medium.com/@busramemis 
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