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Oyunun Amacı 

 Oyunda amacımız karşımızdakini yenmek. Tabi bunu nasıl yapacağımız kendimize 

kalıyor. Kontrol sistemi bize karşımızdakinin stratejik noktalarına vurmamıza olanak sağlıyor. 

Bizde sahip olduğumuz kaynaklara göre bunu hangi anda nasıl kullanacağımızı, kendimiz 

belirliyoruz. 

 Oyunun bir diğer önemli noktası aynı cihaz üstünden iki kişiyi hızlı bir şekilde bir 

mücadelenin içine sokabilmesi. 

 

Hedef Kitle 

 Oyunun hedef kitlesi 7-25 yaşları arası. Oyunun görsellerinin de bu durum göz önünde 

bulundurularak yapılması planlanıyor. 

 

Oyun Türü 

 Oyunumu “casual fighting game” olarak tanımlıyorum ama özünde bir “local 

multiplayer game” yani aynı cihaz üstünden 2 kişinin oynayabileceği oyunlardan. PC de ve 

konsollarda oynadığımızda dövüş oyunları kadar derin değil. Mobil cihazlarının kontrol 

yapısına daha uygun ve öğrenmesi kolay olacak. Çünkü oyunun yüklü olduğu cihazın sahibi, 

diğer arkadaşına oyunu kolayca öğretmesini ve hızlı bir şekilde oyunu oynamaya 

başlamalarını istiyorum. 

 

Oyun Platformu 

Oyunumuz mobil platform için geliştirilecek. Local multiplayer game türünde bir 

oyun olacak. Yani oyuncuların aynı cihaz üstünden oynadıkları iki kişilik bir oyundur. Oyun 

özellikle iki kişinin etkileşimi üzerine odaklanan bir oyundur ve önceliği buna verilmiştir. 

Benim böyle bir oyun yapmaktaki amacım; mobil platformlarda 2 kişinin aynı cihaz 

üstünden oynayabileceği çeşitli bir sürü oyun bulunmakta fakat hepsi çok basit ve hemen 

sıkılmamıza neden olacak şekilde. Ben buna biraz daha derinlik katmak niyetimdeyim. 

 

Kamera 

 Oyun 2 boyutlu ve karakter yandan görünmektedir. Oyun içinde tekme olmayacağı 

için karakterlerin sadece dizden yukarısı görünecektir. 
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Oyun Mekanikleri 

Her oyuncunun bir can barı bir de stamina(dayanma gücü) barı bulunmaktadır. 

Stamina barı vurmayı kesip dinlendiğiniz sürece tekrar dolarken, can barı kafaya darbe 

aldıkça düşer.  

Karşımızdakinin kafasına vurursak büyük ölçüde canını azaltacaktır. Ama 

karşınızdakinin gövdesine vurursanız maksimum stamina barı seviyesi azalacaktır. Bu da 

karşınızdakinin daha çabuk yorulacağı anlamına gelmektedir. Bu noktada oyuncu kendi 

stratejisini belirleme şansını bulunacaktır. 

Oyunun “ekrana en çok dokunan kazanır” şekline girmesini istemediğimden stamina 

kolay tükenecek. Böylece oynayanların daha stratejik düşünüp karşısındakinin hamlelerini 

tahmin etmeye çalışarak iki kişinin etkileşimini arttıracak.  

Kullanıcılar çeşitli karakterler seçebilecek olsa da kontrollerin basit tutulması 

gerektiğinden her karakter için farklı farklı combolar, çeşitli animasyonlar olmayacak. Bu 

konuda basit tutulup casual bir oyun olarak kalması planlanıyor. 

 Oyuna dengeleri bozmayacak şekilde staminası yavaş dolan ve çok hasar verecek 

şekilde vuran karakter, staminası hızlı dolan ama az hasar vuran karakter ve bütün bunların 

dengeli olduğu bir karakter altyapıları bulunacak. Bu üçü üstünden görünüş farklılıkları 

yaratarak karakterler çeşitlendirilecek. 

 

 

Kontroller 

 

Üstte gördüğünüz görseldeki 1 ve 2 numaralı kutular birer butondur. 1 numaralı buton 

karakterimizin gardını üstte tutmasını sağlarken 2 numaralı buton eğilmemizi sağlıyor. 

3 numaralı kutu ise butondan ziyade hassas bir kısım demeliyiz. Kutunun üst tarafına 

bastığımızda karşımızdakinin kafasına vurabilir ya da daha üstte vurup ıska geçebilir. 
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Kutunun daha aşağıları ise gövdenin çeşitli kısımlarına denk getirmemiz için kullanılabilir. 

Not: Görseldeki butonlar, size kolay anlatılabilmesi için temsili olarak eklenmiştir. 

Oyuncular en iyi deneyimi Tablet yada büyük ekranlı telefonlarda sağlayabilirler. 

 

 

 

Menü 

Oyunun başlangıcında oyuncuyu aşağıdaki gibi bir menü karşılayacak. 

1 Player: Oyunun tek kişilik modu. 

2 Player: 2 Kişinin oyuna girmesini sağlar. 

Ayarlar: Oyunun ses, görüntü, kontrol ayarlarını içerir. 

Çıkış: Oyundan çıkar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son Notlar 

Eğer oyun mekaniği istenilen etkiyi ve akıcılığı sunarsa Beat 'em up türünde arcade 

makinelerde oynadığımız ilerlemeli dövüş tarzında modu eklenebilir. 


