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Interaktif Hikaye Anlatımlı (first person pov) – Macera Oyunu
Proje tanımı;

Atmosferi ve hikayesi ile ön planda olan, interaktif hikaye anlatımlı macera oyunu tasarımı.

Projenin hedefi;

Hızlıca yaygınlaşan FPS ve MOBA gibi oyun türlerinin, video oyun standartlarını sıradanlaştırmaya
ve monotonlaştırmaya başladığı bu dönemde, oyunculara farklı bir oyun deneyimi sunmak.

Hedef kitle;

Türkiye'deki oyuncu kitlesinin büyük bir kısmı FPS, MOBA ve SPOR oyun türlerini tercih etmekte
ve satın almaktadır. Bu yüzden projen, Türkiye'deki gündelik oyun tarzlarını tercih etmeyen küçük bir
kitleye hitap etmektedir.

Projenin Arkaplanı;

Bu projeyi düşünme sebebim, genel olarak video oyunlarda hızla güçlenmekte olan tekdüzeliği ve
monotonluğu kırma isteğimdir. Ayrıca, video oyunlarının altın çağı olarak nitelendirildiği 90'lı yıllarda,
Türkiye'de video oyunlarının market potansiyelinin büyük ölçüde küçümsenmesinden ötürü Türkiye'nin
video oyun dalında zayıf ve yetersiz kalmasının önüne geçmek amaçlarımdan biridir. Ayrıca, video oyun
dizaynı üzerine çocukluğumdan beri hayallerim ve çalışmalarımınında olması başka bir sebebi. Bu yüzden
ötürü bu sektörde çalışmayı hedeflemekteyim. Bu projenin, amatör 2D ve 3D işlerimin üzerinde ilk
yarı-profesyonel deneyimim olacağına ve bana yararlı olacağına inanmaktayım.

Proje Hakkında Detaylı Bilgi;

“Siyah Veda”, interaktif hikaye anlatımlı (birinci şahıs bakış açısında) – macera oyunudur.
Oyuncu, kısa zamanda bir takım beklenmedik ve esrarengiz olaylar sonrası kendisini psikolojik boyutta
kaybetmek üzere olan bir karakteri, terkedilmiş bir madende kontrol edecektir. Oyundaki karakterin öfkesi,
üzüntüsü, geçmişi, geleceğine ve ruhsal bozukluklarına tanıklık ederken, madene neden indiğini ve ailesinin
belirsiz ölümüne cevaplar arayacaktır. Ayrıca, hikaye direk oyuncuya sunulmayıp parça parça tanıtılacak ve
oyuncunun kendisinin hikayeyi birleştirmesi ile birlikte olayları çözmesi beklenicektir. Karakter oyun
boyunca, ruhsal rahatsızlıklarından ötürü sık sık kendi kendine konuşarak hikayeyi oyuncuya aktaracaktır.
Özetle oyunun anahtar özellikleri;
- Oyun boyunca sürecek olan ilginç ve akıcı bir diyalog.
- Atmosfer ve hikayenin ön planda olması.
- Farklı bir oyun deneyimi.
- Bu türde ilk Türkçe macera oyunlarından biri olması.
- Psikanaliz ağırlıklı bir oyun.

Sahip olunması gereken bilgi ve yetenekler;

Video oyun tasarımı üzerine genel bilgiye sahip olunması gereği dışında; 3D modelleme, imaj
tasarımı, ses tasarımı, doku tasarımı, 3D animasyon ve harita tasarımı içeren programlar üzerinde tecrübeli
olunması gerekecektir. Ayrıca, hikaye/roman anlatımlı bu proje için, iyi bir edebiyat ve literatür bilgisi büyük
önem taşımaktadır. Son olarak, ses aktörlüğü(seslendirme) hakkında genel bir bilgiye sahip olunması,
projenin en önemli görevlerinden biri olan ses aktörlerinin seçimlerini kolaylaştıracaktır.

Karşılaşılabilecek zorluklar ve riskler;

Karşılaşılabilecek zorluklar ve riskler; İnteraktif hikaye anlatımlı macera oyununda şüphesiz oyunun
en önemli öğesi, hikayesi olucaktır. Türkçe roman ve hikaye yazımı hakkında çok az bir tecrübemin olması
ile birlikte projenin en zor kısımlarından birinin bunun olucağını düşünmekteyim. Ses aktörlerinin seçimide,
hikayenin anlatımının başarısını belirleyecek ana etkenlerden biri.

Proje evreleri ;
- Hikayenin yazılması ve hazırlanması.
- Ses aktörlerinin seçilmesi.
- Oyun motorunun hazırlanması.
- Harita ve karakterlerin modellenmesi.
- Ses efektlerinin hazırlanması.
- Oyun arayüzünün hazırlanması.
- Bugların (oyundaki hatalar) temizlenmesi.
- Oyuncular tarafından (alpha-beta) test edilmesi.
- Trailer hazırlanması.
Proje başarısı hakkında;
- Seslendirmenin başarılı olması.
- Hikayenin ilgi çekici, akıcı ve merak uyandırıcı olması.
- Oyuncuyu duygusal olarak tetikleyebilmesi (gerginlik, korku, üzüntü)
- Farklı bir oyun deneyemi yaşatabilmesi.

