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

Esak ekibi olarak Teknofest Kültür ve Turizm teknolojileri yarışmasında Türkiye’nin en önemli 

turizm bölgelerinden biri olan Kapadokya bölgesinde geçen bir mobil oyun yapıyoruz. Ekibimiz üç 

kişiden oluşmakta. 

Ekip üyeleri ve görevleri : 

Oyunun Amacı: 

Ülkemiz tarih ve kültür açısından son derece önemli olan çeşitli turizm bölgelerini 

barındırmaktadır. Bu turizm bölgelerinden biri de son derece ilgi çekici olan Kapadokya 

bölgemizdir. 

Kapadokya bölgemiz ne kadar yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi çeken bir bölge olsa da 

bazı kesimler tarafından güzellikleri keşfedilmemiş durumdadır. Peri bacaları ve balonlar bu 

bölgenin bir ikonu haline gelse dahi, bölgede son derece ilgi çekici ve kültürel açıdan oldukça 

değerli olan yer altı şehirleri mevcuttur. Bu yer altı şehirleri bölgenin diğer ikonlarına nazaran 

popülarite açısında daha geri planda kalmaktadır. 

Biz yaptığımız oyunla yer altı şehirlerindeki yaşamın dünyanın her ülkesinde cep telefonları 

üzerinden deneyimlenmesini hedefliyoruz. 

Oyun Yapısı: 

Oyunumuzun adı “Kapadokya Derinkuyu” olarak belirlenmiştir. Oyunumuz Türkiye’nin en 

ilgi çekici bölgelerinden olan Kapadokya bölgesinde bir yer altı şehrinde geçmektedir. Oyuncuya 
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bu oyun vasıtasıyla yer altı şehrini deneyimlemesine fırsat sağlayıp oyuncuda merak duygusu 

uyandırmayı amaçlamaktayız. Bu sayede Kapadokya bölgesine gelen turist sayısını arttırmaya 

hedeflemekteyiz. 

 

Oyunumuzun geçeceği haritaya şekil 1 de yer verilmiştir. Harita Derinkuyu yer altı şehrinden 

esinlenilerek hazırlanmıştır.  Oyunumuzun ana mekaniği karakterin üzümleri toplayıp düşmanlara 

yakalanmamasını sağlamaktır. Düşmanlar, karakterimizin menzillerine girmemesi durumunda, 

mağarayı gezerek karakterimizi bulmaya çalışmaktadır. Bu durumda düşmanlar seçim yaparken 

yapay zekanın algoritması çerçevesinde rastgele yön seçebilmektedir. 

Şekil 1. 

Oyunumuzda oyuncu Kapadokya’da yaşayan bir karakteri kontrol edecektir. Bu karakteri kontrol 

ederek peşindeki Roma askerlerinden kaçacak ve bu şekilde yer altı şehirlerinin yapım amacını, 

oradaki yaşamı bir simülasyon içerisinde deneyimlemiş olacaktır. Haritada yer altı şehrindeki 

yaşam çizimlerle işlenecektir. Oyunun oynanış detayları “Algoritma ve Tasarım” bölümünde 

detaylı bir şekilde anlatılmıştır. 
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2. Algoritma ve Tasarım (15 Puan) 

Oyunumuzun ana mekaniği karakterin üzümleri toplayıp düşmanlara yakalanmamasını 

sağlamak. Düşmanlar menzilinde karakter olmadığı durumlarda mağarayı gezerek karakteri 

bulmaya çalışırlar. Menzili dışında olduğu durumlarda seçim yaparken rastgele yön seçebilirler. 

 

 

Düşmanın kovalama algoritması: 

Selçuk Üniversitesi'nde görevli öğretim üyesi Sayın Şenay Güngör'ün yürüttüğü araştırmalarını bir 

araya topladığı “Kapadokya Araştırmaları İnsan ve Mekan” isimli eserinde Roma askerlerinin 

yeraltı şehirlerinde yaşayan misyonerlere baskınlar düzenlediği çeşitli buluntularla anlatılmaktadır. 

 

Oyunumuzun ana mekanikleri Roma askerlerinin karakterimizi yakalamaya çalışması ve oyuncu 

yönetimindeki karakterimizin bu düşmanlardan kaçmaya çalışması üzerine kurulmuştur. 

 

Düşmanın yapay zeka algoritması karakterin konumuna ve hareketlerine göre hesaplanmaktadır. 

Yapay zeka algoritmasına göre düşmanlar kendine rota oluşturmakta ve harekete geçmektedir. 

Eğer yapay zeka harekete karar vermediyse, diğer bir deyişle karakter yapay zekanın radarına 

girmediyse, düşmanlar rastgele bir şekilde karakteri aramak için hareket etmektedir. Düşman  

algoritma diyagramı şekil 2.0 ve 2.1 de gösterilmiştir. 
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Şekil 2.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.1 

Karakterin hareket etme algoritması: 

Kapadokya konusunda yürütülen çalışmaları bir araya toplayan ve bu bölge için birçok gezi 

rehberi hazırlayan JEOFFREY LAMEC tarafından yazılmış olan “Kapadokya Yeraltı Şehirleri” 

kitabında; şehirde saklanan halkın kendilerini korumak için, şehri kendilerinin rahat hareket 

edebileceği, düşmanın ise yavaş hareket edebileceği şekilde tasarlamış olduğu detaylı olarak 

anlatılmaktadır. 

 

Kapadokya Derinkuyu oyununun kaçış mekanikleri Kapadokya Halkı'nın düşmanlardan 

kaçmak ve saklanmak için oluşturdukları mühendislik sistemlerini ve yaşam tarzını oyuncuya 

deneyimletmek için özel olarak tasarlanmıştır.  
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Karakteri ok yönlerine hareket ettirebilmek için, mobil cihazların dokunmatik ekran 

fonksiyonlarını kullanmak ve hareket açılarına göre çizgi çekmek gerekmektedir. Örnek olarak 

merdivenden çıkmak veya inmek istenildiğinde o açıya göre parmakla bir çizgi çekilerek karakter 

hareket ettirilebilmektedir. 

 

Karakterin gideceği yönü oyuncunun çizdiği çizgilerin açıları belirlemektedir. Alternatifli 

yollarda açı hangi tarafa yakın olursa karakter o yönde hareket etmeye başlamaktadır (Şekil 2.2). 

 

 

 

Şekil 2.2 
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Üzüm toplama algoritması: 

 "Kapadokya Yazarı" olarak tanınan Gürsel Korat tarafından yazılan "Kapadokya Taş Kapıdan Taş 

Kapıya" adlı eserde, şehir halkının, kaçarak geçireceği günlere hazırlık olarak, yeraltı galerinde 

çeşitli gıda ürünleri depoladığı anlatılmaktadır. Bu ürünler bölgede yetiştirilen sebze ve meyve 

türlerinden oluşmaktadır.  

 

Ekibimiz, antik dönem Kapadokya Halkı'nın bu kültürel alışkanlığından esinlenerek, üzüm toplama 

mekaniğini oyuna eklemiştir. Oyuncunun oyunu kazanılabilmesi için, bir yandan düşmanlara 

yakalanmadan hareket ederken, diğer yandan üzümleri toplaması gerekmektedir. (Şekil 2.3 ve Şekil 

2.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.3                                         Şekil 2.4 

3. Sistem Mimarisi (15 Puan) 

Proje Gereksinimleri: 

32 bit veya 64 bit Android işletim sistemi. 

İşletim Sistemi: 

- 32 bit işlemciler için Android 4.1+ . 

- 64 bit işlemciler için Android 6.0+ . 

Bellek: 

- 200 MB kullanılabilir RAM miktarı. 

Depolama:  

- 100 MB kullanılabilir alan. 

Grafik Arabirimi: 

- OpenGL ES 1.1+ 

Ekran: 

- Minimum HVGA(480x320) ekran. 
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Kullanılan Yazılım Mimarisi 

 

 
• Kullanılan teknolojiler: C++, OpenGL, GLFW, GLM, Android NDK, GlistEngine 

• Kullanılan Açık Kaynak Kodlu Ek Kütüphaneler: OpenFrameworks, FreeImage, 

Freetype, UTF8  

 

4. Hayata Geçirilebilirlik / Uygulanabilirlik (20 Puan) 

Dünya genelinde oyuncu sayısının 2020 itibariyle 2,6 milyar olduğu ifade edilen raporda bu rakamın 

2021’de 2,7 milyar olacağı ön görülüyor. Dünya genelinde oyuncu sayısının 2020 itibariyle 2,6 

milyardır ve bu rakamın 2021’de 2,7 milyar olacağı öngörülmektedir. İnternet çağıyla birlikte 

oyunlara erişimimiz oldukça kolaylaştı. Cep telefonları, oyun konsolları veya bilgisayarlar 

üzerindeki sanal marketlerden tek tuş ile istediğimiz oyunları kolay bir şekilde elde edebiliyoruz ve 

dünyanın her ülkesinden bu oyunlara erişim sağlayabiliyoruz. Bu sebeple oyunlar çok geniş kitlelere 

yayılıyor ve oyuncu sayısı her geçen gün artıyor. Biz bu kadar geniş kitlelere ulaşabilecek dijital 

ürünler olan oyunların içeriğini belirleyerek, oyunları sadece bir eğlence aracı olarak kullanmanın 

dışında aynı zamanda ürün, bölge, tarih, kültür vb. tanıtımlar yaparak kullanabileceğimizi 

düşünüyoruz. “Kapadokya Derinkuyu” oyunumuzu Google Play market, App Store gibi dijital 

mağazalarda yayınlayarak ve iyi bir şekilde pazarlayarak kullanıcılara kolaylıkla ulaştırabiliriz. 

Oyun için yarattığımız “Dolon” karakterini Türkiye’nin ikonik karakteri olarak kullanabiliriz. Şekil 

2.4 de oyunumuzun kapak görseli bulunmaktadır. 
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                                                    Şekil 2.4 

 

5. Yenilikçilik/Özgünlük (15 Puan) 

Biz Kapadokya oyunu hazırlayan bir ekip olarak dünyanın özgün oyun mekanikleri kurma 

konusunda en şanslı ekibiyiz. Çünkü Kapadokya coğrafyası zaten dünyanın en özgün mekaniklerini 

içeren coğrafyadır. Oyunumuz hem labirentte ilerlenen hem tırmanılan hem çıkmaz odalara girilen 

mekanizmalı gelmiş geçmiş tek oyunudur. Bu mekanikleriyle Kapadokya halkının yaşadığı ortamı 

mükemmel olarak simüle etmektedir. Mekanikler için bu eşsiz coğrafyanın benzersiz tasarımı 

bizlere büyük bir ilham kaynağı olmuştur. “Kapadokya Derinkuyu” oyunumuz Kapadokya yer altı 

şehirlerinde geçen ilk mobil oyun niteliğini taşımaktadır. Oyunumuzda bölgenin kültürel özellikleri 

vurgulanmaktadır. Askerlerden kaçma mekaniği yeraltı şehirlerini inşa eden insanların burada Roma 

askerlerinden gizlenip kendi savunmasından gelmektedir. Oyunumuzu %100 yerli ve milli oyun 

motoru olan GlistEngine Oyun Motoru'nu geliştiriyoruz. Oyun kısmının kodları ve grafikleri ise 

tamamen ekibimiz üyeleri tarafından hazırlanmaktadır. Bu yüzden oyunumuz %100 yerli ve milli 

niteliği taşımaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

                         Şekil 3. 
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6. Bir Soruna/İhtiyaca Çözüm Üretmesi (20 Puan) 

 

Kapadokya'nın eşsiz coğrafyası insanlık tarihinin önemli yapıtaşlarından bir tanesini 

oluşturmaktadır. Kapadokya Derinkuyu Oyunu, kadim öğretilerin Roma baskısına rağmen 

Kapadokya halkı tarafından ne zorluklarla yaşatıldığını anlatmaktadır. Böylece günümüz 

medeniyetinin tarih öğretisinde bir boşluğu doldurarak sanat tarihine eşsiz bir katkı sunmaktadır. 

 

Peri bacaları ve balonlar bu bölgenin bir ikonu haline gelse dahi, bu bölgede son derece ilgi çekici 

ve kültürel açıdan oldukça değerli olan yer altı şehirleri mevcut bulunmaktadır. Bu yer altı şehirleri 

bölgenin diğer ikonlarına nazaran popülarite açısında daha zayıf kalmıştır. Biz yaptığımız oyunla 

yer altı şehirlerini dünyanın her ülkesinde yaşayan insanların cep telefonları üzerinden 

deneyimlenmesini hedefliyoruz.  

 

“Kapadokya Derinkuyu” oyunumuz oyun niteliğinin dışında aynı zamanda geniş kitlelere yayılan 

dijital bir tanıtım ürünü olarak kullanılacaktır. Oyunumuz tamamlandıktan sonra pazarlaması 

yapılarak Google Play market ve App Store gibi marketlerde yayınlanacaktır. Bu şekilde birçok 

ülkede yüzlerce belki milyonlarca kullanıcıya ulaşarak Kapadokya bölgemize ilgi çekilecektir. 

 

Oyunumuzun dünyanın her yerinde insanlarında cebinde taşıdığı Kapadokya broşürü görevini 

üstlenmesini istiyoruz. 

 

7. SWOT Analizi (5 Puan) 

Güçlü Yönler: 

- Çok geniş kitlelere yayılabilir. 

- Erişimi kolay. 

- Oynaması kolay, casual yapıda olduğundan yaş aralığı oldukça geniş. 

Fırsatlar: 

- Pazarlama yapılır veya bir Publisher ile çalışılırsa oyunun kullanıcı sayısı milyonları aşabilir. 

- Oyun turizm bölgesinin reklam aracı olarak kullanılabilir. 

Riskler: 

- Pazarlaması yapılmazsa oyunun kullanıcı sayısı beklenenden düşük seviyede kalabilir. 

 

ESAK ekibi olarak projenin olumlu ve olumsuz yönlerinin farkındayız. Pazarlamanın proje için 

çok önemli olduğunu biliyoruz bu yüzden projenin hayata geçme aşamasında nelere dikkat 

etmemiz gerektiğinin farkındayız. İyi bir oynanış ve iyi bir pazarlama ile oyunun başarılı olacağını 

düşünmekteyiz. 
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8. Kaynakça (5 puan) 

- Culum, Noyan. “İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 

Bölümü ve Beykoz Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dijital Oyun Tasarımı Bölümü 

Ders Notları”  

- Gamelab Istanbul, “GlistEngine Oyun Motoru Dokümantasyonu”  

- https://gamelab.istanbul/tr/urunlerimiz/oyun-motorlarimiz/glist-engine 

- https://tanitma.ktb.gov.tr/TR-22783/kapadokya.html 

-  https://www.ktb.gov.tr/TR-96268/turizm.html 

- Kapadokya - Taş Kapıdan Taçkapıya - Gürsel Korat 

- Kapadokya Araştırmaları İnsan Ve Mekan - Şenay Güngör 

-  Kapadokya - Kayalardaki Şiirsellik – Gezi – Faruk Pekin 

-  Kapadokya Yeraltı Şehirleri - JEOFFREY LAMEC 

 

https://gamelab.istanbul/tr/urunlerimiz/oyun-motorlarimiz/glist-engine
https://tanitma.ktb.gov.tr/TR-22783/kapadokya.html
https://www.ktb.gov.tr/TR-96268/turizm.html

