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

 
Timur satrancı (Satranc-ı Kebir)  geçmişte Anadolu coğrafyasında oynanan herkes 

tarafından bilinen lakin günümüzde unutulmuş bir satranç türüdür. Osmanlıyı hezimete uğratıp 

Fetret devrine soktuğundan mıdır, nedir? Timur satrancı bu coğrafyada pek rağbet görmemektedir. 

Timur Satrancı oynanışı, taşları , hamleleri göz önüne alındığında Türk savaş gelenekleri,  

taktiklerine dayanan oyun yapısıyla dikkat çekmektedir. Normal satranca göre daha fazla taş ve daha 

fazla hamle barındıran, daha fazla strateji gerektiren bir satranç türüdür. Taşların yapısı (ki deve, iki 

zürafa, iki talia (öncü),iki debbabe, bir vezir) ve hamleleri göz önüne alındığında yerli ve milli 

özellikleri ön plana çıkmaktadır. Türk – İslam kültürüne göre tasarlanmış olup,  normal satranca 

göre her bakımdan gelişmiş olan Timur satrancını önce ülkemizde daha sonra dünyada herkese 

tanıtmak istiyoruz. Bu amaçla çalışmalarımıza devam ediyoruz.  

Projenin hem gerçek bir versiyonunu hem de dijital oyun versiyonunu yapmayı planlıyoruz. 

Çalışmamız Kültür Turizmine katkıda bulunacaktır. Projeyi önce ülkemizde sonra dünyada 

yaygınlaştırmayı planlıyoruz.   

Proje iki aşamadan oluşmaktadır.  
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1. Timur Satrancı tahtasını çizip, taşlarını 3 Boyutlu uygulamalarda tasarlayıp, 3 

Boyutlu yazıcıda basılıp gerçek bir versiyonu oluşturulacaktır. 

2. Timur Satrancının dijital oyunu gerçekleştirilecektir. Daha önce 3 Boyutlu 

uygulamalarda tasarlanan taşlar unity3D ortamına eklenip dijital oyunu tasarlanacaktır. Tasarlanan 

dijital oyun web ortamına yayınlanacak ve herkes tarafından oynanabilecektir.  
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 2.Algoritma ve Tasarım (15 Puan)
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3.Sistem Mimarisi (15 Puan) 

Projede 3 boyutlu tasarım uygulamaları (bu projede 3Ds Max) ile Timur Satrancında 
kullanılacak taşlar tasarlanacak. Bu taşlar .stl ve .fbx dosya formatında ayrı ayrı kaydedilecek 
(export etme) ,  iki alt projede ayrı ayrı kullanılacaktır. 

1. .stl uzantılı taşlar 3 boyutlu yazıcı ile basılacak, projenin fiziksel modelinde kullanılacak. 
Bu aşamada 3 boyutlu yazıcı ihtiyacımızı okuldan karşılayacağız. Oyun tahtasını tasarlayıp 
ahşap malzeme üzerine sticker şeklinde yapıştıracağız.  
 

2. .fbx uzantılı taşlar sanal oyun ortamına aktarılacak ve sanal oyun tasarımında kullanılacak.  
 
Sanal oyun ortamını oluşturmak için Unity3D uygulamasını kullanacağız. Unity3D 

seçmemizin sebebi dahili grafik motoru ve fizik motoru barındırması. Oyun tasarımında kullanılacak 
grafiklerin işlenmesi için grafik motoruna ihtiyaç vardır, oyun fiziksel hesaplamalarının yapılması 
için fizik motoruna ihtiyaç vardır. Bu bileşenler Unity3D içerisinde halihazırda var olduğu için 
projede  Unity3d uygulamasını kullanmayı uygun bulduk.  

Unity3D projeyi farklı platformlara yayınlayabilmektedir. Proje web ortamı, pc ortamı ve 
mobil ortam için yayınlanabilmektedir, bu da iş yükünü ciddi miktarda azaltmaktadır. Biz bu projeyi 
öncelikle web ortamı için yayınlayacağız.  

Unity3D harici yazılım editörüyle çalışabilmektedir. Biz projemizde C# dilini ve kod editörü 
olarak Visual Studio Community kullanacağız. Visual studio C# dili için gelişmiş bir kodlama 
editörüdür. Ayrıca Unity3D kod paketlerini kolayca düzenleyebilmektedir.  

Ayrıca Unity3D ücretsiz versiyonu lisans sorunu teşkil etmemektedir.  

4.Hayata Geçirilebilirlik/Uygulanabilirlik (20 Puan) 

 
Proje fiziksel versiyonu %100 oynanabilir durumdadır. Şu anda grup üyelerimiz Timur 

Satrancını oynamaktadırlar. Timur Satrancı taşları 3 boyutlu yazıcıda kolaylıkla çoğaltılabilir. Timur 
Satrancı takımı kolaylıkla çoğaltılabilir, isteyen herkes temin edebilir. Ülkemizde ve dünyada 
isteyen herkes Timur Satrancını oynayabilir.  
 

Sanal versiyonu proje bittikten sonra yayınlanacaktır. Sanal versiyonu web ortamına 
yayınlanacaktır. Unity3D projeyi web ortamına aktarabilecek yerleşik uygulaması vardır. Bu sayede 
projeyi web ortamına kolaylıkla aktarabileceğiz. Web ortamına yayınlandıktan sonra herkesin 
oynayabileceği bir platforma dönüşecektir. Bu sayede proje dünyadaki herkes tarafından erişilebilir 
olacaktır.  
 

Sanal versiyonu ilk etapta Türkçe ve İngilizce dil seçenekleriyle beraber yayınlayacağız. 
Projenin mümkün olan en çok kişiye ulaşması için daha fazla dil seçeneği eklemeyi planlıyoruz.  
 
5.Yenilikçilik/Özgünlük (15 Puan) 

Timur Satrancı geçmişte Anadolu ve İslam coğrafyasında yaygın olarak oynansa da 
günümüzde çok az insan tarafından bilinmektedir ve oynanmaktadır. Satrancın Türk–İslam 
sentezine göre yapılmış versiyonu olan Timur Satrancını tekrardan oynanabilmesi ve 
yaygınlaşmasını amaçlamaktayız.   

 
Dünyadaki dijital oyunlardan çok azı kültürel oyunlardan oluşmaktadır. Bunların çok azı 

Türk–İslam kültürüne ait oyundur. Türk-İslam kültürünün dijital ortamda yapılmış projeleri 
gerçekten azdır ve doğru biçimde tanıtılamamaktadır. Timur Satrancı kültürel oyun sektörüne 
katkıda bulunacaktır.  Proje bu yönüyle oldukça yenilikçi ve özgündür.  
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Araştırmalarımıza göre Timur Satrancının daha önce Tamerlane Chess adında dijital 
versiyonu yapılmış olup Google Play Store’da yayınlanmıştır. Fakat akıbetinin ne olduğu 
bilinmemektedir. Uygulama Google Play Store’dan kaldırılmıştır.  Web üzerinde online oynanabilen 
bir versiyonu da bulunmamaktadır.   

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

Günümüzde Türk-İslam kültürüne ait oyunların bilinirliği çok azdır. Timur Satrancı da Türk-
İslam kültürüne ait bir satranç versiyonudur. Bu proje Timur Satrancını bilinirliğini artırmak, 
oynanmasını yaygınlaştırmak için geliştirilmektedir.  
 

Popüler Satrancın online oynanabilen versiyonları çok yaygındır. Timur Satrancının online 
versiyonu yoktur. Timur Satrancının web ortamında oynanmasını yaygınlaştırmak istiyoruz.  
 

Hem gerçek oyunun yaygınlaşması hem online oyunun yaygınlaşması Türk-İslam 
kültürünün tanıtımına katkıda bulunacaktır. Türk – İslam kültürünün dünyada tanınmasına katkıda 
bulunacaktır 
 

Son yıllarda online oyun sektöründe senaryo, özgünlük, orijinallik bakımından azalma, 
yavaşlama söz konusudur. Timur Satrancı online oyun sektöründe kendine has bir soluk edinecektir.  
 

Sosyal mecralarda , özellikle youtube da Timur Satrancını tanıtan sayfalar, kanallar var. Bu 
sayfalar çoğunlukla yabancı sosyal medya kullanıcıları tarafından oluşturulmuştur, içerikleri 
İngilizce anlatılmaktadır. Ülke dışında Timur satrancına merak salmış fakat ulaşılamamasından 
dolayı oynayamayan bir topluluk var. Projemizde bu topluluğa ulaşmayı hedefliyoruz.  
 

Timur Satrancını öncelikli hedefimiz Anadolu coğrafyasında tanıtmak,  sonra dünyaya 
tanıtmak istiyoruz. Timur Satrancını öz coğrafyasında yaygınlaştırmak istiyoruz.  
 

Timur Satrancının gerçek versiyonu 3 boyutlu yazıcılarda basılıp insanların kullanımına 
sunulacaktır. Web versiyonu ile tüm dünyada Timur satrancına meraklı insanlara ulaşmak 
hedeflenmektedir.  
 

Timur Satrancı proje takvimine göre ilerlemektedir.  Proje takviminde ki görevlerden 
aşağıdakiler bitmiştir. 
 Timur Satrancı taşlarının çizilmesi 
 Oyun ortamının Unity3D uygulamasında oluşturulması 
 Timur Satrancı taşlarının 3 boyutlu yazıcıda basılması ve oyun tahtasının hazırlanması. 
 Timur Satrancı taşlarının  Unity3D ortamına aktarılması. 

 
Taşların hamlelerin eklenmesi ve  genel oyun kodlarının yazılmasına devam etmektedir.  
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7.SWOT Analizi (5 Puan) 

GÜÇLÜ YÖNLERİ 

Türk-İslam Kültürü tanıtımına katkı sağlayacak olması. 

Kültürel oyun ve tanıtıma katkı sağlayacak olması  

Popüler Satranca alternatif olacak olması 

Online oyun sektöründe yeni bir yaklaşım getirecek olması 

Ülkemizde Timur Satrancını yaygınlaştırmaya katkı sağlayacak olması.  

 

ZAYIF YÖNLERİ  

Web tabanlı oyun internet bağlantısına ihtiyaç duymakta. 

Oyunun oynanışında ve kuralların bazı yerlerinde belirsizlik olması. Bu belirsizliklerin net bir 
çözümünün olmaması.  

 

 

8.Kaynakça (5 puan) 

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Tamerlane_chess 
2. http://www.chessvariants.com/historic.dir/timur/timursamplea.html 
3. http://arslanevi.blogspot.com.tr/2016/05/bir-turk-zeka-oyunu-olarak-satranc.html 
4. http://www.atli-okculuk.com/2014/11/osmanl-ve-selcukluda-satranc.html 
5. https://www.shapeways.com/shops/chessexotic 
6. https://www.shapeways.com/product/3NW48N4U8/timur-tamerlane-pawns-shatranj-kamil 
7. https://boardgamegeek.com/boardgame/37462/tamerlane-chess 
8. http://history.chess.free.fr/tamerlane.htm 
9. http://www.public-domain-photos.com/free-

cliparts/other/chess/tamerlane_chess_jonadab_-3659.htm 
10. http://www.ideluxe.org/tamerlane-book.html 
11. http://www.reocities.com/karakusk/sv/turk.html 
12. http://ekstrembilgi.com/tarih/timur-satranci/ 
13. http://history.chess.free.fr/tamerlane2.htm 
14. http://www.betterworldbooks.com/tamerlane-chess-id-6135269542.aspx 
15. http://www.chessvariants.com/historic.dir/tamerlane.html 
16. http://www.vgf.com/forums/threads/tamerlane-chess.81274/ 
17. https://islamansiklopedisi.org.tr/satranc 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tamerlane_chess
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RAPOR TASLAKLARI İLE İLGİLİ NOT: 

 -Yukarıda yer alan 8 madde en fazla 17 (on yedi) sayfada anlatılacaktır. 
  
 -Tüm raporlar akademik rapor standartlarına uygun olarak yazılmalıdır. 
  
 -Her rapor bir kapak sayfası içermelidir. 
  
 -Yazı tipi: Times New Roman, Punto: 12, Satır Aralıkları: 1,15, iki tarafa yaslı, sayfa kenar 
boşlukları üst-alt-sağ-sol 2,5 cm olmalıdır. Cilt payı bırakılması gerekmemektedir. 

  
 -Rapor içindeki cümleler birbirinin aynı ve tekrarı niteliğinde olmamalıdır. 
  
-Kaynaklardan alınan cümleler ve ifadeler proje rapor yazarının uyarlamalarına sahip olmalı 
kopyala – yapıştır ile doğrudan alınan cümlelere yer verilmemelidir.  

 
 

 Raporunda, Web sitemizde yer alan Geçmiş yıl Raporlarından yararlanmış olan takımlarımız 
alıntı yaptığını ilgili sayfada belirtmesi gerekmektedir. Açıklamayı alıntı yapılan cümlenin 
ardından belirtmeniz gerekmektedir. 

 
 ALINTI FORMATI: "Alıntı yapılan Cümle/ler" (Yıl, Yarışma Adı, Kategori, Takım Adı) 

 
 ÖRNEK ALINTI: "Enkazda depremzedenin nerede olduğunu tespit edilememesi, enkaz 
kaldırma ve depremzede arama çalışmalarını yavaşlatan en önemli sorundur." (2020, İnsanlık 
Yararına Teknoloji Yarışması, Afet Yönetimi, X Takımı) 

 


