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1. Proje Ekibi/Proje Özeti (Proje Tanımı) (5 Puan)

 Angora’nın teknik olarak geliştirme süreci önyüz (front-end) ve arkayüz (back-end) olarak ikiye
ayrılmaktadır. Önyüz kısmında oyun içerisindeki yapıların modellenmesi, dokuların hazırlanması,
seslerin düzenlenmesi gerçekleştirilmiştir. Modellemeler için SketchUp Make 2017 ve blender,
dokuların hazırlanması için Adobe Photoshop, oyundaki rehberin modellenmesi için Adobe Fuse,
seslerin miksajı için ise Audacity ve Reaper kullanılmıştır. Arkayüz bölümünde oyunun teknik ve
yazılımsal sürecinin geliştirilmesi için Unity oyun motoru temel alınmış ve kullanılan C# dilinin
derleyicisi olarak Visual Studio 2019’dan yararlanılmıştır. Önyüz tasarımını Esat Çetintaş, arkayüz
gelişim sürecini Onur Gök, Akademik altyapı ve raporlama için danışmanlık desteğini ise Dr.
Yunus Emre Avcu üstlenmiştir.

Teknolojinin kaçınılmaz gelişiminin bir sonucu olarak, günlük hayatımızın pek çok alanında
olduğu gibi tanıtım ve reklam sektörü de günden güne değişim geçirmektedir. Giderek daha
interaktif ve dinamik mekanikleri bünyesine dahil eden bu sektörde video oyunları da birer tanıtım
ürünü olarak kendilerine zaman zaman yer bulmaktadır. Bahsi geçen bağlamda geliştirilen bu
çalışmanın amacı; Ankara şehrinin tarihi ve kültürel mirasını, kullanıcıların etkileşimli bir biçimde
deneyimleyebileceği bir mobil oyun tasarımı yapmak olarak belirlenmiştir. Bu amaç göz önünde
bulundurularak, üç boyutlu bir mobil oyun tasarımı yapılmıştır. Samur (2016) tarafından tavsiye
edilen tasarım basamakları dikkate alınarak geliştirilen oyunumuzda öncelikle Ankara şehrinin çok
yönlülüğünü ön plana çıkarması için seçilecek yapılar hakkında alanyazın taraması yapılmıştır.
Ardından, oyunun türü, konsept çizimleri, hedef kitlesi, yazılımsal akışı, temel mekanikleri ve
genel teması araştırmacılar tarafından belirlenmiş ve kullanıcı deneyimi tasarımı oluşturulmaya
başlanmıştır. Oyun geliştirme sürecinde yürütülen performans testleri sonucunda son ürünün
erişilebilirliğini yükseltmek için düşük poligon sayılarına sahip modeller kullanılmasına karar
verilmiş ve sanat tasarımı bu duruma uygun olarak yapılmıştır. Angora’nın içeriğinin
genişletilmesi ve farklı şehirlere uyarlanması önerilebilir.

2. Algoritma ve Tasarım (15 Puan)
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Literatürün taranması sonucu “ciddi oyun” ve “advergame” gibi çeşitli kavramlar baz alınarak
Ankara şehrinin belirlenen hedef kitleye tanıtılması için Android işletim sisteminde çalışan bir
mobil oyun geliştirilmesi planlanmıştır. Ekip üyelerinin yetenekleri doğrultusunda iş bölümü
yapılmış, önyüz ve arkayüz olmak üzere iki ayrı disiplinde çalışılmıştır. İlk olarak oluşturulacak
oyun için oyun türü, kullanıcının şehir ile kurması planlanan etkileşim göz önünde bulundurularak
“Construction and Management Simulation (CMS)” olarak belirlenmiş, daha sonra oyun içerisinde
tanıtılması gereken yapılar kararlaştırılmıştır. Önyüz bölümünde belirlenen yapılar SketchUp
Make 2017 programında modellenmiş, Adobe Photoshop programlarında modellenen yapılara
uygun dokular (texture) hazırlanmıştır. Arkayüz bölümünde ise Unity 3D ortamında oyun altyapısı
hazırlanıp bina yerleştirme, mutluluk, satın alma gibi çeşitli oyun mekanikleri oluşturulmuştur.
Mekanikler oluşturulurken oyunun yapısının esnek bir şekilde tutulması ekibin önceliklerinden
birisi olmuş, bu bağlamda modüler ve nesne tabanlı bir yaklaşım tercih edilmiştir. Modellerin
hazırlanması ile birlikte oyun elemanları Unity 3D ortamında birleştirilmiş, oyun içi grafikler
oluşturulmuştur. Sonrasında kullanıcı cihazları için en yüksek performansı en verimli şekilde
gerçekleştirmesi için optimizasyon süreçlerinden geçmiştir. Oyun içi menüler, butonlar gibi UI
(User Interface - Kullanıcı Arayüzü) elemanları da oyun içerisinde tasarlanmıştır. Oyunda
gerçekleşen ekonomi sistemi -gelen vergiler ve satın alınan çeşitli öğeler- belirli bir dengeye
oturtulmuş, sonrasında ise oyunu kullanıcılara sunulmuştur. Kullanıcılardan gelen dönütler
çerçevesinde oyunuda iyileştirmeler yapılmış ve proje son halini almıştır. Ayrıca oyun
https://angoragame.weebly.com/ web sitesinden kullanıcılar ile paylaşılmıştır.

3. Sistem Mimarisi (15 Puan)

Proje gelişim sürecinde, oyunun hedef kitlesi baz alınarak kullanıcı alışkanlıkları incelenmiş ve
mobil platformların tercih edildiği gözlemlenmiştir. Bu bağlamda geliştirilecek olan oyunun
kullanıcı kitlesinin erişebilirliği göz önünde bulundurularak mobil platformlar için oluşturulmasına
karar verilmiştir. Ekibin geçmiş tecrübeleri ve yeterlilikleri düşünülerek, Unity oyun motorunun,
yazılım geliştirme sürecinde aktif olarak kullanılması uygun bulunmuştur.

Angora’nın geliştirilme süreci, içerisinde yer alan inşa mekaniklerine bir temel olarak oluşturulan
“chunk” sistemi ile başlamıştır. Oyunun haritası “tile” ismi verilen alt parçalara bölünmüş ve bu
sayede kullanıcının yapacağı şehrin
içerisinde yer alan yapıları düzenli bir
şekilde yerleştirmesinin önü açılmış
ve son kullanıcı için kullanım
kolaylığı yaratılırken, şehrin genel
estetiğinin bozulmasının önüne
geçilmiştir. Tile’lar içerisine
yerleştiren binaların sahip oldukları
özellikleri bünyesinde barındıracak
bir “YapıÖzellikleri” classı
oluşturulmuş ve bu class içerisinde
binaların anlık olarak sahip oldukları kira, mutluluk gibi değerler depolanmıştır. Binaların
ürettikleri kira ve mutluluk değerlerinin düzenlenmesi de yine içerilerinde bulunan
“YapıÖzellikleri” classı tarafından yönetilmiştir. Şehrin yönetimi için gerekli olan materyaller ve
sayısal değerler “Ayarlar” isimli bir Singleton içerisinde depolanmış ve bu sayede diğer classların

https://angoragame.weebly.com/
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gerekli verilere kolaylıkla ulaşabilmesi sağlanmıştır, aynı zamanda “Ayarlar” classının tek bir
kopyası olması sağlanmış ve bu sayede gelecekte yaşanabilecek sorunların önüne geçilmiştir.

Kullanıcı arayüzünün yazılım yönü tasarlanırken sistemin esnekliği göz önünde bulundurularak
public değişkenler kullanılmış ve bu sayede geliştirilme süreci içerisinde kullanıcı arayüzünde
gerekli değişikliklerin yapılması kolaylaştırılmış ve kullanıcı testleri sonucunda alınan geri
dönüşler doğrultusunda gerekli değişikliklerin yapılması kolaylaştırılmıştır.

Şehir içerisine yerleştirilen modeller SketchUp kullanılarak tasarlanmış ve Blender yardımıyla
poligon sayıları olabildiğince azaltılmaya çalışılmıştır. Bu sayede yaşanabilecek doku ve
performans problemlerinin proaktif bir yaklaşımla önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Modelleme
süreci içerisinde oyunun genel estetiği göz önünde bulundurularak sade ve tek renkli dokular ile
pastel renkler tercih edilmiştir.

Angoranın gelişim süreci boyunca son kullanıcı testleri Android işletim sistemine sahip çeşitli
cihazlar üzerinde yapılmış ve alınan sonuçlar doğrultusunda tespit edilen eksiklerin giderilmesi
amaçlanmıştır. Oyun için son kullanıcıya sunulacak minimum kare sayısı 30 kare/saniye olarak
belirlenmiş ve teknik optimizasyon bu değeri sağlayacak biçimde yapılmıştır. Uygulama
geliştirilirken API Level 19 ve üzeri (Android 4.4 “KitKat” ve üzeri işletim sistemi sürümleri) için
yazılım desteği sağlanmıştır. Önerilen test sistemi olarak Qualcomm Snapdragon 730 mobil
işlemciye sahip prototip cihazı kullanılmış ve performans testleri sonucu Full HD+ çözünürlükte
60 kare/saniye performansı sürdürdüğü gözlemlenmiştir.
 
4. Hayata Geçirilebilirlik/Uygulanabilirlik (20 Puan)

Ankara şehrinin teknoloji temelli tanıtımı için mobil oyun tasarımı planlanmıştır. Tasarlanan mobil
oyun, literatürde “Construction and Management Simulation (CMS)” kategorisi altında
incelenmektedir. Kullanıcı oyuna Angora şehrinin belediye başkanı olarak başlamaktadır. Halkın
mutluluğu, ekonomik durumun yönetimi, şehrin gelişimi gibi çeşitli faktörlerin stratejisini göz
önünde bulundurarak beş simgesel binayı inşa etmek için çalışmaktadır. Beş simgesel binalar şu
şekildedir: Anıtkabir, Ankara Kalesi, Atakule, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Büyük Millet
Meclisi Binası. Oyun motoru olarak Unity 3D 2019 ve derleyici olarak Visual Studio
kullanılmıştır. C# dilinde yazılan Angora, Android işletim sistemli cihazlar için tasarlanmıştır.
Oyun tasarlama sürecinde oyun, çeşitli cihazlarda test edilmiştir (Samsung Galaxy Tab A,
Samsung Galaxy J7 Prime, Xiaomi Redmi Note 7 Pro, Xiaomi Redmi Note 9 Pro). Farklı ekran
çözünürlüklerinde denenen oyunda, gelen dönütlere yönelik revizeler gerçekleştirilmiştir. Gelen
dönütler arasında başlıca ifadeler şu şekildedir: “Butonlar yanda değil de altta olursa daha
kullanışlı olur. Ekranın büyük kısmını kaplıyor çünkü.”,“Ekranda altta bulunan menü öğesi biraz
daha yukarıda olmalı, çünkü tıklanmıyor.”, “Butonlar biraz daha büyük olsa daha iyi olur.”, “Ses
efektlerini biraz kısmalısınız.”, “Oyunun nasıl oynanacağı ile ilgili brief gerekli.”.

Kullanıcılardan gelen geri bildirimler dikkate alınmış, oyunumuz revize edilmiştir. Aşağıdaki
görsellerde oyundaki ögelerin ve özelliklerin açıklaması verilmiştir.
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5. Yenilikçilik/Özgünlük (15 Puan)

Ankara şehrinin tanıtımına yardımcı olmak ve şehrin tarihi, kültürel turizmine fayda sağlamak için
geliştirdiğimiz Angora projesi bu yönleriyle piyasada yer alan benzer oyunlardan ayrışmaktadır.
Ticari kaygı gözetmeden oluşturulmuş olmasının verdiği esneklik Angora’nın benzer oyunlara
kıyasla, şehrin tarihi ve kültürel dokusunu yansıtması için uygun bir zemin oluşturmuştur.

Literatür taraması sonucu ulaşılan benzer projelere, Angora ile benzer amaçlar için geliştirilen
“Karadeniz Turizminin Geliştirilmesi Amacıyla Amasra’nın Oyun Tabanlı Dijitalleştirilmesi”
(Büyüktümtürk, C. B., Durmuş, E. & Alaybeyoğlu, E. (2021)) isimli araştırma örnek gösterilebilir.
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Angora, bahsi geçen araştırma sonucu geliştirilmiş olan oyundan; mobil platform desteği, farklı bir
oyun türüne ait olması ve Ankara şehrini konu alması gibi konularda farklılık göstermektedir.

Angora içerisinde yer alan epik bina mekaniği ise oyunu benzer türdeki oyunlardan ayırmaktadır.
Bahsi geçen mekanik sayesinde oyuncu; oyun içi ekonomisini düzenlemek için yeni bir yöntem
kazanırken, aynı zamanda Ankara’nın tanıtımı için seçilmiş olan 5 adet önemli yapıyı 3 boyutlu
olarak gözlemleme ve bu yapılar hakkında bilgi alma imkanı elde etmiş olur. Bu sayede Angora
oynanışı çeşitlendirirken; muadili oyunlardan farklı olarak, şehrin tarihi ve kültürel arka planını
kullanıcıya tanıtır.

Projenin gelişim sürecinde modüler ve esnek bir tasarım anlayışı belirlenmiş, bu bağlamda Unity
oyun motoru içerisinde bulunan “Scriptable Object” özelliğinden faydalanılarak oluşturulan bina
ve oyun mekaniklerinin süreç içerisinde dengelenmeleri kolay hale getirilmiştir. Bu esneklik
gelecekte, oyunun eksik yönlerinin geliştirilmesinin ve farklı konsept ve şehirlere
uyarlanabilmesinin önünü açmaktadır.

6. Bir Soruna/İhtiyaca Çözüm Üretmesi (20 Puan)

Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti Ankara’nın tarihi Tunç Çağı’na kadar uzanmaktadır. Milattan
önce ikinci yüzyıl döneminde Hititlere, sonrasında Friglere, Lidyalılara, Perslere, Makedonlara,
Galatlara ev sahipliği yapan Ankara MÖ.25’te Agustus tarafından Romalılara geçmiştir. Romalılar
yeni fethettiği bu toprakları Ankyra olarak adlandırmış, sonrasında ise batılı kaynaklara “Angora”
olarak geçmiştir (Kacar, 2010). Roma İmparatorluğu’nun Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılmasından
sonra oluşan otorite kaybıyla Ankara, kısa süreliğine Müslüman Arapların işgaline uğramış
sonrasında Doğu Roma tarafından geri alınmıştır. Türklerin Anadolu’ya göçmesiyle beraber
Ankara’nın hakimiyeti Türk beyliklerine ardından Osmanlı Beyliği’ne geçmiştir.

Birinci Dünya Savaşı sonrasında Osmanlı İmparatorluğu’nun içerisinde bulunduğu durum ve
süregelen toprak kayıpları sonucunda Mustafa Kemal milli direniş hareketini başlatmış ve Türkiye
Cumhuriyeti’nin temellerini atmıştır.

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan bu şehir, cumhuriyet tarihinde de önemli rol oynamış ve
Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti ilan edilmiştir. Mustafa Kemal Atatürk; jeopolitik konumunu,
ulaşım imkanlarına sahip olmasını, doğal kaynaklara yakınlığı kısacası gelişim potansiyeli yüksek
olması sebebiyle Ankara’yı başkent olarak belirlemiştir. Cumhuriyetin ilan edilmesi ve hızlanan
bayındırlık çalışmaları başkenti günümüze hazırlamıştır.

Başkent olmanın getirdiği nüfus eğitim alanında Ankara’yı Türkiye’de önemli bir merkez haline
getirmiştir. 150’den fazla ilk ve ortaöğretim kurumu, yirmi üniversite, bir harp okuluyla eğitim
nüfusu yüksek şehirlerdendir. Başlıca üniversiteleri arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İhsan
Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi gösterilebilir.

Zaman geçtikçe Ankara’nın büyüyüp geliştiği gibi bilgi alma kaynaklarımız da bir o kadar hızlı
gelişmiştir. Dijital çağın getirdiği dijitalleşme neredeyse sınırsız bilgiye ulaşmamızı sağlarlar.
Ancak geleneksel kaynaklar ile dijital kaynaklar arasındaki tutarlılığın tartışmalı olduğu gerçeği de
mevcuttur. Bilgiye erişimde Y kuşağı (1985 sonrası doğum) ve Z kuşağı (2000 sonrası doğum)
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dijital kaynaklara geleneksel kaynaklara kıyasla daha fazla eğilim göstermektedirler. Bu kuşaklar
teknolojiye kolayca uyum sağladıklarından internet ortamında yeni bir kişiliğe sahiptirler. Bilgi
edinme konusunda geleneksel kaynaklar yerine dijital kaynakları tercih ettiklerinden bu dijital
kaynakların özgün ve doğru bilgiyi oluşturması büyük ehemmiyet taşır. Geleneksel kaynaklarının
doğru ve güvenilir bilgi kaynağı olduğu su götürmez bir gerçek olarak yerini korumaktadır.
Kuşaklar arasındaki bu eğilim, bilgi edinme konusunda yeni yöntemler geliştirmeye katkı
sağlamaktadır (Varinlioğlu, Alankuş, Aslankan ve Mura, 2019).

Dijital kaynaklardan bilgi edinme yollarının birçok versiyonu mevcuttur. “Ciddi oyun” kavramı
da internet ve mobil uygulamalardan oyun yoluyla bilgi edinmeyi sağlar. Ciddi oyun, eğlenmenin
yanı sıra kullanıcıya eğitim, savunma, kriz yönetimi gibi çeşitli alanlarda kullanılan pedagojik
amaçlı oyunlardır. Ayrıca ciddi oyunlar kültürel mirasın aktarılmasında ve gelecek nesile
ulaştırılmasında katkıda bulunabilir (Varinlioğlu, Alankuş, Aslankan ve Mura, 2019). Ciddi
oyunlar mobil uygulamalar, internet sayfaları, bilgisayar oyunları Virtual Reality (VR, Sanal
Gerçeklik) gibi platformlarda anlatının güçlendirilmesi için kullanılır (Anderson ve diğerleri,
2010). Ciddi oyunlar ile birlikte oyun-turizm ilişkisi göz önüne alındığında “Advergame”
(tanıtım/reklam amacıyla kullanılan oyunlar) turizm sektöründeki işletmelerin kullanabileceği bu
sayede etkili bir şekilde tanıtım yapmanın yollarından biridir. Advergame kullanılarak turistik
yerleşim yerlerinin tanıtımı kullanıcılara sunmak bu durumu desteklemektedir. Gençlerin ve
çocukların advergame uygulamalarını daha fazla kullanmaları, onları advergame ürünlerinin en
önemli hedef kitlesi yapmaktadır (Gross, 2010; Kiraci ve Yurdakul, 2012).

Farklı turistik yerleşim yerlerinin tanıtımı, seyahat için istek uyandırması amacıyla seyahat
acentaları, yerel veya bölgesel yönetimler advergame’i kullanabilirler. Şehrin tarihini, şehirle ilgili
merak uyandırıcı ögeleri meraklılara tanıtmak için advergame kullanılarak
gerçekleştirilebilmektedir. Bu şekilde kullanıcılar şehirdeki caddeleri, ibadethaneleri, meydanları,
sarayları kısacası birçok kültürel yapıları advergame aracılığıyla keşfedebilmektedir. Böylece
turistik mekânları gezmek açısından kullanıcıda istek uyandırır (Gross, 2010; Kiraci ve Yurdakul,
2012).

Advergame’ler turizmdeki talebe göre gerçekleştirilebilecek uygulamalardır. Turistik tanıtımın
yanı sıra ulusal tanıtımda da kullanılan advergame’ler, mobil uygulamaların ve akıllı cihazların
kullanımının artmasıyla turistik tanıtımında daha etkin bir şekilde kullanılmasının gerekliliği ön
plana çıkmaktadır. Turizm sektörünün, yerel yönetimlerin; ziyaretçilerinin deneyimlerinin akılda
kalıcılığını ve çekiciliğini arttırmak için advergame yöntemini kullanmaları kullanıcının seyahat
sonrasında da konakladığı yerin akılda kalmasını sağlar (Kachniewska, 2015).

 Ülkemizdeki turizm sektörü gün geçtikçe gelişmekte ve büyümektedir. TÜRSAB verilerine göre
son 20 yılda ülkemizdeki turizm hareketleri artış yönünde yol izlemektedir. Geliş nedeni “Gezi,
eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler” olarak tespit edilen yabancı uyruklu turistlerin sayısı 2003
yılında 7.976.038 iken 2019 yılında 28.062.124 kişi olarak artmıştır. Toplam turist sayısı ise 2003
yılında 8.445.416 kişi iken 2019 yılında 29.965.669 kişiye yükselmiştir.
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(Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, Geliş Nedenine Göre Çıkış Yapan Ziyaretçiler, 2003-2020)
 

 
 Kültür ve Turizm Bakanlığının 2019 ve 2020 yılında ülkemizde konaklayan yerli ve yabancı
uyruklu turistlerin istatistiki verileri incelenmiştir. Ankara özelinde bakıldığında 2019 yılında
Ankara’da 2.416.894 yerli turist, 471.684 yabancı turistin konakladığı görülmüştür. deniz
turizminin yoğun olduğu Antalya (4.350.894 yerli turist, 18.870.842 yabancı turist), Muğla
(1.722.516 yerli, 2.797.528 yabancı turist) gibi illerimizin toplam turist sayısı başkentimiz olan
Ankara’dan daha yüksektir (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2021). Ankara çok farklı kültürlerin
mirasını barındıran bir ilimiz olmakla birlikte, aynı zamanda da başkentimizdir. Hem ulusal hem
uluslararası alanda Ankara’nın tanınırlığını artırılması gerekmektedir.

Bu bağlamda çok farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış, kültürel zenginliğin bol olduğu, tarihî
geçmişi oldukça birikmiş olan Ankara’nın tanınırlığının ulusal ve uluslararası boyutta artması
amacıyla Ankara’yı tanıtan CMS (İnşa etme ve yönetme simülasyonu) türünde bir mobil oyun
geliştirilmiştir.

7. SWOT Analizi (5 Puan)

Strengths (Güçlü Yönler):

● Angora; Android işletim sistemlerinde çalışabilmektedir. Dünya nüfusunun %87 sinin
Android işletim sistemini kullanması oyunumuzun potansiyel olarak daha fazla kişiye
erişmesine yardımcı olacaktır.

● Angora’nın kullanıcıya ücretsiz olarak sunulması da daha fazla kişiye erişebilme şansı
sağlayacaktır.

● Angora’nın tüm haklarının bize ait olması nedeniyle proje istenildiği gibi çeşitlendirilebilir.

Weaknesses (Zayıf Yönler):

● Oyuna dil seçeneği eklenmelidir. Hedef kitlemizin başlarında yer alan yabancı turistler için
oyun içerisindeki yönlendirmeler, bilgi panelleri başta İngilizce olmak üzere çeşitli dillere
çevrilebilir.
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● Oyunun arayüzünün geliştirilmesi gerekmektedir. Çeşitli paneller ve kullanıcının tercih
edebileceği seçenekler eklenebilir (ses açma kapatma, efekt açma kapatma vb.)

● Oyunun iOS işletim sistemlerinde çalışmaması zayıflık olarak değerlendirilmektedir. iOS
işletim sistemi kullanıcıları için çalışma yapılabilir.

● Ankara’da tarihi, kültürel değerleri yüksek yapılar da oyuna eklenebilir (Anadolu
Medeniyetler Müzesi, Kocatepe Cami, Stadyum, Parklar, vb)

Opportunities (Fırsatlar):

● Literatüre bakıldığında benzer yöntemler bulunmuştur. Fakat Angora’nın mobil oyun
olması, kültürel öğeleri barındırması, yerli ve milli olması fırsat olarak değerlendirilebilir.

● Oyunun mobil olması, birçok kişinin kısa bir sürede erişebilmesine fırsat sağlamaktadır. Bu
sayede uygulama hızlı bir şekilde yayılabilir.
Threats (Tehditler):

● Ülkemizde bulunan birçok farklı oyun girişimcisi, oyun şirketleri bulunmaktadır. Olası bir
durumda diğer girişimcilerin bu sektöre girmesi tehdit olarak değerlendirilebilir.

SWOT analizine bakıldığında oyunumuza başta yabancı dil desteğinin getirilmesi, arayüzün
geliştirilmesi, farklı işletim sistemlerine entegre edilmesi, oyunun çeşitlendirilmesi gerektiği
sonucuna ulaşılmıştır.



11
 
8. Kaynakça

Büyüktümtürk, C. B., Durmuş, E. & Alaybeyoğlu, E. (2021). Karadeniz turizminin geliştirilmesi
amacıyla Amasra’nın oyun tabanlı dijitalleştirilmesi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (24),
30-34.

Can, B. K., Yeşilyurt, H., Sancaktar, C. L., & Koçak, N. (2017). Mobil çağda mobil uygulamalar:
Türkiye’deki yerli otel zincirleri üzerine bir durum tespiti. Journal of Yaşar University, 12(45),
48-59.

Kacar, D. (2010). Ankara, a small town, transformed to a nation’s capital. Journal of Planning
History, 9(1), 43–65.

Kachniewska, M. A. (2015). Tourism development as a determinant of quality of life in rural
areas. Worldwide Hospitality and Tourism Themes.

Samur, Y. (2016). Dijital oyun tasarımı. Pusula.

Vargün, Ö., & Nuhoğlu, M. (2019). Kültürel miras eğitiminde bilgi iletişim teknolojilerinin rolü ve
mobil uygulamalar. UNIMUSEUM, 2(2), 45-53.

Varinlioğlu, G., Alankuş, G., Aslankan, A., & Mura, G. (2019). Oyun tabanlı öğrenme ile dijital
mirasın yaygınlaştırılması. METU Journal of the Faculty of Architecture, 36(1).

https://www.britannica.com/place/Ankara erişim tarihi 08.06.2021 15.30

https://www.meb.gov.tr/baglantilar/okullar/index.php?ILKODU=6 erişim tarihi 09.06.2021 15.50

https://yokatlas.yok.gov.tr/universite.php erişim tarihi 09.06.2021 15.54

https://www.statista.com/statistics/272307/market-share-forecast-for-smartphone-operating-system

s/ erişim tarihi 09.06.2021 17.40

https://www.britannica.com/place/Ankara%20eri%C5%9Fim%20tarihi%2008.06.2021
https://www.meb.gov.tr/baglantilar/okullar/index.php?ILKODU=6
https://yokatlas.yok.gov.tr/universite.php%20eri%C5%9Fim%20tarihi%2009.06.2021
https://www.statista.com/statistics/272307/market-share-forecast-for-smartphone-operating-systems/
https://www.statista.com/statistics/272307/market-share-forecast-for-smartphone-operating-systems/


12
 
9. Ek Resimler



13
 


