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1. Proje Ekibi/Proje Özeti
Toplamda beş kişiden meydana gelip tamamı Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği
bölümünde öğrenci olan üyelerden oluşan takımımız, temel olarak grafik tasarım ve kodlama
olarak iki birimden oluşmaktadır. Aşağıdaki tablodaki görev dağılımına sahip takımımızda, görev
ağırlığı homojen bir şekilde paylaştırılmış ve bununla, üyelerin tecrübe olanakları ve aktiflikleri
teşvik edilmiştir. Ek olarak da Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim
Görevlisi Ahmet Cevahir Çınar danımaşlığımızı üstlenmiştir.

Sistematik bir rota izlenmesi açısından projemiz, ilk olarak kurgu ve senaryo ekibinin çizeceği
kapsam ile izleyeceği yolu tayin etmektedir. Bu bağlamda, oyun bazlı olan projemizin içerisinde
ilerleyeceği hikaye/senaryo yazılmış, paralel olarak da oyunun hayat bulacağı 3 boyutlu mekan ve
ortam tasavvurunun somutlaşması açısından eskizler ve planlar çizilmiş, bölüm tasarımlarına adım
atılmıştır. Devamında 3 boyutlu tasarım birimi, bunları kaptanın inisiyatifleri ve yönlendirmesiyle
programlarda tasarlamış ve kodlama bölümüne devretmiştir. Kodlama bölümü, 3 boyutlu ortam
elemanları etrafında temel oynanış unsurlarını yazıp oyunu iskeletini yükseltirken diğer yanda ses
ve arayüz unsurları da grafik grubunca hazırlanacak ve kaptan ile kodlama grubu oyun motorunun
sağladığı zeminde oyuna son halini verecektir.

Çağdaş tüketim kültürünün ayrılmaz parçası ve en önemli sunum unsurlarından birisi olan eğlence,
sanallaşan ve kendini dijital dünyada ifade etmeye hiç olmadığı kadar ağırlık veren günümüz
toplumunda kendini yeni formlarda sunmakta ve bunlardan en önde geleni ise video oyunlarıdır.
Eğlence kavramına mevcut dünyadan farklı dünyalar sunarak o dünyalarda/alemlerde özgül
etkileşimler oluşturma bağlamında yeni boyutlar ekleyen video oyunları, bu tür nitelikleriyle
gerçek dünyayı yansıtma ve onları sınır ötelerine taşıma açısından büyük bir potansiyel
taşımaktadır. Diğer yandan ise oyunlar, araçsal bakımdan içerdikleri oyun dışı elementlerle
sanatsal, ticari, eğitimsel unsurları taşıyarak [1, 6] onlara aktüel düzlemde yer açmakta ve erişim
kolaylığıyla bahsedilen alanlara yayılabilecekleri bir zemin tesis etmektedirler. Ayrıca oyunlar bu
sundukları deneyime ek olarak bilişsel yönden de kullanıcılarına katkı [2] sağlamaktadır. Bütün bu
faktörleri göz önünde bulunduran takımımız, kültürel mekanların sanal dünyada canlı ve
sürükleyici hikayeler eşliğinde etkileşimli dünyalarda kendini sergileyeceği bir oyun fikri ortaya
koymuştur.
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Temelde rol yapma (RPG), bulmaca, ve birinci nişancı oyuncu (FPS) unsurlarını taşıyan bir video
oyunu olacak olan projemiz, low-poly çokgenli bina ve çevre modelleriyle kültürel ve turistik
dünyamızı sanal aleme taşıyacak. Farklı bölümlerden müteşekkil olacak olan oyun, her bölümünde
Türkiye’nin ayrı bir noktasında başka bir serüvenle oyuncuyu karşılayacak. Oyunun bölümleri,
kültürel arka planı olan turistik mekanlarla kendilerine yer bulacak. Bütün bu bölümler ise video
oyunlarının lokomotif unsurlarından olan hikaye ile bağlanacak. Bir çocuğun günlük yaşamı
üzerine kurulu olacak hikayede, çocuk; göreceği çeşitli rüyalarda, Truva Savaşı Efsanesi, Kız
Kulesi ve Galata Kulesi’nin Hikayesi, Van Gölü Canavarı Efsanesi gibi kültürel mekanlarla
özdeşleşmiş anlatıların içerisinde kendisine yer bulacak. Farklı hikayelerde farklı pozisyonlarda
yer alacak olan çocuk, sözgelimi Kız Kulesi Hikayesinde balıkçıyken, Van Gölü Efsanesinde
müfettiş olarak olaylar içerisinde yer bulacak. Bu pozisyonların getirisi olarak da bulmaca,
aksiyon, macera unsurlarıyla bölüm hikayesini gerçekleştirecek. Diğer yönden de çocuk,
rüyalardaki yaşadıklarına paralel olarak olgunlaşacak ve oyun tamamlanacak. Bunun sayesinde ise
mevzu bahis kültürel mekanlar 3 boyutlu bir şekilde gösterilmiş olmanın yanı sıra oralarda
bulunan ortamlarda oyun oynayıp etkileşime giren oyuncu için gerçek tecrübe/keşif için teşvik
sağlayacak.

2. Algoritma ve Tasarım

Örnek bölüm hikayesinin sistemi yukarıdaki gibi olan oyunun bölümleri değişen dinamiklere göre
(savaş, bulmaca vb.) farklılaştırılarak bu temelde geliştirilecektir. Bir kurgu üzerinde yükselen bir
yapım olması bakımından oyun, olaylardan ve olayların nedensel ilişkisinden meydana
gelmektedir. Bu ise farklı sahnelerin (Unity’de sahne sistemi) dizilmesi sağlanmaktadır. Kız Kulesi
bölümünü önceleyen takımımız, gerekli modelleri tasarladıktan sonra bunları bir sahne içine
implemente edecek ve bu sırada da olay zincirine göre (Kız Kulesi bölümünde ana karakter
balıkçı) karakterin yukarıda ortaya konan koşul ve işlem sistemine göre karşılaşacağı animasyonlar
ve nesneler alternatifler olarak karşına yerleştirilmiş olacak. Bölümleri tamamlayan oyuncu oyun
içerisinde kazanımlarının depolandığı Unity’deki Build Index numaralamasıyla bölümler arası
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geçiş yaparken, çocuk hikayesi, bu geçişlerde de animasyonlardan meydana gelecek olan ara
sahnelerle de genel hikayenin olay zinciri sürdürülmüş olacak.

 
3. Sistem Mimarisi

Oyun bazlı projenin yapım için esas unsuru oyun motorudur. Burada ise genel amaçlar için ideal
nitelikleri haiz, [3] fizik motoru ve editör özellikleri gelişmiş hazır oyun motoru olan Unity 3D
tercih edilmiştir. Bununla birlikte kodlama editörü olarak Visual Studio ve Notepad++ seçilmiştir.
Oyunun dünyasını ortaya koymak için olan ortam ve çevre tasarımları da açık kaynak Blender
programı, ses düzenlemeleri için Audacity ve arayüz, menü tasarımları için de Photoshop
programları tercih edilmiştir.

Akışta, öncelikli olarak grafik/tasarım birimi, senaryo ile birlikte kurgulanan dünyanın üç boyutlu
bina, ağaç, kayık gibi unsurları Blender’da tasarlar ve karakter, hava gibi animasyonları oluşturur.
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Gerekli ortam sesleriyle arayüzler de ayrıca temin edilip düzenlenir. Kodlama birimi Unity’nin
fizik motoru, yapay zeka, navigasyon imkanlarından faydalanarak içerikleri birleştirir ve yine
Unity’nin sunduğu build imkanlarıyla oyunu tercihe göre Windows, Android, Mac gibi farklı
platformlara build edilir. Oyunu çıkartma/build etme safhasından önce Unity programının sunduğu
grafik ve optimizasyon seçenekleriyle oyun yayınlandığı tüm platformlarda orta ölçekli bir 3
boyutlu oyun projesi olması bakımından rahatça kullanılabilir hâle getirilecektir.

 
4. Hayata Geçirilebilirlik/Uygulanabilirlik

Hikaye bazlı 3 boyutlu bir oyunun kurgu ve yapım aşamalarına anahatlarıyla sahip olan projemizin
programlar üzerinden akışı ve bunun üyelerce uygulanışı yukarıda bölümlerde belirtilmiştir.
Bunlara ilaveten projenin gerçekleştirilmesi esnasında birinci nişancı oyuncu dinamiklerini hayata
geçirmek üzere 3 boyutlu vektör bilgilerini alıp “Unity.AI” [10] namespace’i altında toplanan
navigasyon ve yönlendirme araçlarıyla hareket, konumlanma ve varsayılan kamera objesinin
karaktere bağlanması adımları uygulanır. Bu bağlamda, Unity’nin Layer ve Layout sistemleriyle
sahnedeki objelerin sınıflandırması sağlanır.
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5. Yenilikçilik/Özgünlük
Turizmde oyunlaştırmanın birçok pozitif etki yaptığı [4] ve insanlar için önemli bir motivasyon
kaynağı olabileceği ortaya konmuştur. Burada da “Advergame” [5] ve “Serious Game” [6] gibi
kavramlar ortaya konmuştur. Bunlardan Advergame, oyun formunda reklam veya reklam, marka
unsurları serpiştirilmiş oyun olarak ifade edilebilir. Serious Game veya Ciddi Oyun da oyunları
eğitim gibi amaçlar için araç olarak tasarlamak olarak tanımlanabilmektedir. Bu tanımların arasına
konumlanan projemiz, sırf 3 boyutlu mekan gösterimi sunan sade simülasyonlardan oyunlaştırma
ile ayrılırken diğer oyunlaştırma yapan projelerden de günümüz kitle oluşturan video oyunlarının
önemli bir parçası olan hikaye ile ayrılmaktadır. Oyun içerisinde mekanla özdeş otantik, efsane
veya tarih kaynaklı hikaye içerisinde ilerlerken aynı zamanda da turistik mekan maruz kalacak
olan kullanıcı, hikayenin getirdiği görev tamamlama ve bulmaca çözme gibi güdüleyici
dinamiklerle ilerleme için bir amaçsallık oluşturacaktır. Diğer yönden ise kültürel teşhir
bölümlerinin üzerinde durduğu çocuk hikayesinin nihayete erip oyunun bir bağlama oturtulması,
bir marka imajı oluşturulmasına olanak sağlayıp, oyun dünyasında da araçsal, ruhsuz bir ciddi
oyun algısı oluşmasını engelleyecektir.

İçeriklerin; bölüm tasarımlarının, modellemelerin; seslendirmelerin ve arayüz dizaynlarının kendi
üyelerimizce oluşturacağımız projemizin yabancı menşeli programlar kullanılacak olsa da oyunun
netice itibari ile sunacağı atmosfer, Anadolu’yu ve Türkiye’yi yansıtacak olup bilhassa yabancı
kullanıcılara yaklaşımımızı ve oyun kurmadaki özgünlüğümüzü gösterecektir.

Potansiyel turistlere ortamları 3 boyutlu olarak sunan [7], [8] ve mekanların dijital modelleriyle
tanıtımını ve sunumunu amaçlayan [7], [8], [9] benzer projeler yapılmışsa da yukarıda zikredildiği
üzere hikaye ve oyun sektörü ile irtibatı zayıf fazla ciddi oyun yapımları olarak kalmışlardır.
Buradan hareketle gelişmiş oyunların önemli bir parçası olan ve birçok oyuncunun tercih ölçütü
olan hikâye ve kurgu unsurunu barındıran projemiz, ek olarak bulmaca ve savaş dinamiklerini de
aktif bir biçimde kullanarak muadillerinden sıyrılacak olup canlı ve etkili bir deneyim yaşatacaktır.

6. Bir Soruna/İhtiyaca Çözüm Üretmesi

● Fiziksel mevcudiyetlerini dijital dünyada da ortaya koyan gerçek dünya mekanlarının
(haritalar, simülasyonlar, metaverse [11]) zamanla o mekanların yüzü hâline gelmesiyle,
haritalar uygulamalarının mekanları ziyarette değerlendirme kıstası hâline gelmesi, fiziksel
dünyanın bilhassa kültürel mirasın dijital dünyaya taşınması ve gelişen turizm rekabet
ortamında kendine yer bulması açısından büyük bir elzemlik arz etmektedir. Ancak burada
bayağılaşan simülasyon ve doğrudan gösterim yöntemlerinin de geliştirilmesi, farklı
boyutlar katılması gerekmektedir. Bunun da yegane yollarından birisi oyunlaştırmadır.
Gittikçe çoğalan mekanların 3 boyutlu modellerinin bulunduğu simülasyonlar, sade
gösterimleriyle pasif bir deneyim sunarken oyunlaştırılmış mekan sunumları; aktif, canlı ve
etkin bir keşfetme, tanıma yaptırarak birebir gezme-görme olmadan ortamın bir parçası
olmaya kullanıcıyı teşvik etmektedir. Netice olarak günümüzün gelişen turizm sektörü ve
turizm reklamcılığı dünyasında pasif ve çekimser potansiyel tüketicileri/turistleri dolaşıma
sokmak, onları Türkiye’nin kültür envanteriyle tanıştırmak adına efsanelerin, tarihi
hikayelerin içini doldurup hayat verdiği bir oyunlaştırma stratejisi ortaya sürmek, turizmde
varlığımızın kalıcılığına ve gelişen dünyanın sanallaştırma yarışında inovatiflik arayışında
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yerinde bir adım olacak, ihtiyaç duyulan ve duyulacak turizm potansiyeline bir yönden
yanıt verecektir.

● Kullanılacak yazılım/programların genel olarak ücretsiz olmasından ötürü ve tamamen
yazılım odaklı bir projesi olmasından ötürü alet çantası hazır olan takımımız, ilk üç
bölümünün kurgularını hazırlamış, Kız Kulesi bölümünün senaryosunu ve içerik
unsurlarını tamamlamış prototip aşamasına gelmiştir. Prototipini de Windows platformuna
çıkaracak olan takımımız, devamında çocuk hikayesi üzerinde Van Gölü bölümü, Truva
Efsanesi bölümlerini de tasarlayacak ve oyunu Türkiye’yi kapsayacak şekilde eklemelerle
genişletecektir.

7. SWOT Analizi
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