
 

  
 

1 

QOyun’2020 

Kuantum Oyun Hackathonu 

Sonuç Kitapçığı 
 

 

 

Bu sonuç kitapçığı 26-27 Aralık 2020 tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilen “QOyun’2020 – 

Kuantum Oyun Hackathonu” etkinliğinin çıktılarını ilgili kişi ve kurumlarla paylaşmak adına 

hazırlanmıştır. 

 

QTurkey - 3-4-5 Mayıs 2019 tarihlerinde ODTÜ Teknokent CoZone tesislerinde düzenlenen 

“Introduction to Quantum Programming Workshop” etkinliğiyle, QWorld girişimi altında kurulmuştur. 

Amacı Türkiye’de kuantum teknolojilerine dair ilgi, bilgi ve farkındalık düzeylerini yükseltmek ve alana 

ilgi duyan kişiler için bir platform sağlamak olan bir topluluktur. - https://www.qturkey.org/ 

 

QWorld - 2018 yılının sonunda Letonya’da kurulan QLatvia’nın öncülüğünde, temel amacı 2025 yılına 

kadar kuantum teknolojileri ve kuantum yazılım için açık erişim ve kapsayıcı bir küresel ekosistemin 

oluşturulmasına katkı sağlamak olan bir uluslararası girişimdir. Şimdiden 10’un üzerinde ülkede 

faaliyet göstermektedir. - http://qworld.lu.lv/ 

 

Gelecek Teknolojiler Derneği - 13 Eylül 2019 tarihinde TED Üniversitesi Sosyal İnovasyon Merkezi 

altında bir sosyal girişim olarak kurulmuştur. Amacı Türkiye'de haklar, özgürlük ve refah odaklı 

biçimde gelecek ve derin teknolojilere dair farkındalığı arttırmak, teknolojik değişim süreçlerinin 

olumsuz etkilerini azaltıp olumlu etkilerini katlamak adına Türk toplumunun her kesimini bilgilendirmek 

olan bir sivil toplum kuruluşudur. - https://www.geltek.org/ 

 

https://www.qturkey.org/
http://qworld.lu.lv/
https://www.geltek.org/
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Giriş 

Bu hackathon QTurkey’in gerçekleştirdiği üçüncü hackathon olup tamamen online olarak 

gerçekleştirilmiştir. Etkinlik programı aşağıdaki gibidir. 

 

Ana sponsorumuz: Monster Gaming Lab, oyun fikirlerinin ortaya çıktığı, geliştirildiği ve oyun 

dünyasıyla paylaşıldığı bir girişimcilik programıdır. Detaylı bilgi için websitelerini ziyaret edebilirsiniz:  

www.monstergaminglab.com 

Yardımcı Sponsorumuz: L4Y Learning For Youth GmbH, gençlik çalışmaları alanında faaliyet 

gösteren, bir Alman firmasıdır. Detaylı bilgi için websitelerini ziyaret edebilirsiniz: 

https://learningforyouth.org/ 

 

Etkinlik öncesinde 12-13 Aralık tarihlerinde “Let’s Talk Quantum Games” adında iki günlük bir 

konuşma serisi düzenlenmiştir. İlk günkü konuşmalar yurtdışından kuantum oyun geliştiriciler 

tarafından, ikinci günkü konuşmalarsa Türkiye’de oyun sektöründe yer alan oyun geliştiriciler 

tarafından gerçekleştirilmiştir. 

İlk günün sunumlarına buradan, ikinci günün sunumlarınaysa buradan erişebilirsiniz. Ayrıca etkinliğin 

programı aşağıdaki gibidir. 

 

http://www.monstergaminglab.com/
https://learningforyouth.org/
https://www.qturkey.org/qgame
https://www.youtube.com/playlist?list=PLrhM3Se-gdTET66qwyp1AAIaFM30yNaSF
https://www.youtube.com/playlist?list=PLrhM3Se-gdTFo16w3HINxw3DcdQZvkXiY
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Jüriler 

Mobil Oyunlar Kategorisi 

Cem Say - Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 

Elif Sürer - ODTÜ Oyun Teknolojileri Programı Öğretim Üyesi 

Ali Osman Çıbıkdiken - KTO Karatay Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 

 

Masaüstü Oyunlar Kategorisi 

Kayra Küpçü - Monster Notebook Head of Gaming 

Özlem Salehi - Özyeğin Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 

Ahmet Çevik - Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde Öğretim Üyesi 

 

 

 
 

 



 

  
 

5 

 

Lamb of Qod 
 

 

Ödül alınan kategori ve derecesi: PC Oyun Kategorisi Birincilik Ödülü 

 

Grup Üyeleri: 

1- Hasret Cem Biçer  

2-Alper Fırat Kaya 

3-Hasan Uçar  

 

Projenin Özeti: 

   

    Oyunumuzda ilk amaçladığımız şey oyunun oynanabilir ve eğlenceli olmasıydı. Bu koşulları 

sağlayamadığı sürece sonrasında gelecek koşulları iyi bir şekilde iletebileceğini 

düşünmediğimiz için, zaman sınırı çerçevesinde olabilecek en bütün şekilde yapabileceğimiz 

bir proje düşündük. Bu çerçevede iki boyutlu olmasında hemfikir olduk. Ardından kuantum 

fiziğine ve teknolojilerine merak uyandırması geldi. Temanın üstündeki ana başlığımız ise bu 

oldu. Kuantum fiziği fenomenlerinin oyunun içerisinde kullanılması ve bu kullanımın yaygınlığı 

bizim için önem arz ediyordu. Bu yüzden oyun içerisinde kullanılabilecek kuantum 

fenomenlerini en yüksek sayıda tutabilecek bir düşünce akışı içerisinde bulunduk. Bu noktada 

da oyunun bir bulmaca oyunu olması gerektiğine karar kıldık. Hem oyuncuyu kuantum fiziği 

fenomenleriyle tanıştıracak, hem de eğlenmesini sağlayacaktır diye düşündük. Bir diğer husus 

ise herkesçe oynanabilir olmasıydı. Bu çerçevede şiddetten, karışık yapılardan ve sadece alt 

kültürlere ait şeylerden kaçınarak genel bir çerçeve oturtmaya çalıştık. Aynı bu nedenden 

dolayı da oyunu daha fazla insana ulaşabilmesi için İngilizce olarak tasarladık. Bilgilendirme 

ve merak uyandırma gibi bir amacımız da olduğu için oyun içerisinde kullandığımız kuantum 

fenomenleri olabildiğince gerçeğe yakın tutmaya çalıştık fakat mevzubahis kuantum fiziği 

olunca bu pek kolay olmadı ve zaman zaman oynanışı, fenomenin tutarlılığına yeğ tuttuk. 

Oyunumuzun adını ise QEPP The Game koyduk. Veya kısaca QEPP. 
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Oyunumuzda bir elektron bulutu olarak başlayıp pozitron ile birleşip, foton üretilirken yok 

olması, bu şekilde bölümlerin başarıyla sonuçlanması sağlanıyor. Elektronu ok tuşlarıyla 

yönlendirip, önüne çıkan engelleri aşmak için kuantum fenomenlerini kullanarak pozitrona 

ulaşmak, oyunun temel amacını oluşturuyor. Bölümlerin başında ve sonunda, kısa 

bilgilendirme ekranları sunup gerek bu ekranlarda eğlenceli gerekse oyunun o bölümünde 

kullanılan kuantum fenomeni hakkında bilgilendirmeler bulunuyor. Bu ekranlarda amaç bir 

fenomeni öğretmekten ziyade, o fenomeni kullanan oyuncuda merak uyandırıp daha ayrıntılı 

bir araştırmaya koyulmasına ön ayak olmak olarak özetlenebilir.   

 

 Oyun 64’e 64’lük karelerden ve 12’ye 9’luk bir oyun alanından oluşuyor. Sağ yukarıdan sola 

doğru sırasıyla, bölümü tekrarlama ve menü tuşları bulunuyor. Onların sağıda ise kuantum 

fenomenleri olarak isimlendirdiğimiz özelliklerimiz bulunuyor. Sadece bu özellikler kullanılarak 

geçilebilecek bölümler de tasarlamaya çalışıldı. 

 

   Yukarıdaki Measurement yani ölçüm özelliği, tema olan KAOS ile iç içe giden bir özellik 

olarak kullanıldı. Kaos olarak adlandırdığımız durum ve oyunun temel durumu olan Kozmos iki 

farklı oynanış sunuyor. Oyun Kozmos yani düzen olarak adlandırdığımız, klasik fiziğe benzer, 

öngörülebilir ve doğrusal bir nevi alışık olduğumuz durumda başlıyor. Kaos durumda ise 

kuantum fiziğine benzer bir şekilde, öngörülebilir değil istatistiksel olarak birtakım özellikler 

sergileniyor. Kaos durumunda, ileriki bölümlerde engel olarak ortaya çıkan atomlar, oyuncuya 

görünmez oluyor ve istatistiksel olarak haritada yakın karelere dağılıyor. Oyuncu bu durumda 

Measurement özelliğini kullanarak atomların gerçek yerini bulursa ya da o karede olmadığını 

bulursa bu ölçüm Kozmos durumunda da sabit kalıyor. Bu özellikler kullanılarak farklı şekillerde 

bölüm bitirilmeye çalışılıyor. Bu şekilde kaos teması da bir hayli işlenmiş oluyor. Tunneling ise 

atomların ya da başka engellerin içinden geçilmesini sağlıyor. Son fenomen ise Entanglement 

yani dolanıklılık. Bu fenomende ise elektron ile dolanık olan pozitron, oyuncunun yaptığı 

hamlelerin tersini yapıyor.  
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    Sonuç olarak ortaya 8 bölümlük, 3 kuantum özelliği ve 2 durum olan bir oyun çıktı. Oyun 

Godot isimli açık kaynak bir oyun motoru kullanılarak yazıldı. Grafikler piksel art olarak 

tasarlanıp 8 bit bir tekrarlı bir müzik kullanıldı. Grafikle ve müzik de grup üyeleri tarafından 

yapıldı. Daha sonra bölümler ekleyebilmek için oyunun arka kodunu güçlü tutmaya çalıştık. Her 

yaştan insanın oynayabileceği ve kuantum fiziğine merak salabileceği bir tasarım çerçevesinde 

kalmaya çalıştık. Sonucunda ise biz yapımcılarında güvenebildiği ve geliştirilmeye çok açık bir 

oyun çıktığı düşüncesi içerisindeyiz.   

  

 

Proje Sürecinin Anlatılması: 

 

Hasret Cem Biçer: Bence bu hackatonun en güzel yanı bu süreçte öğrendiklerimizdi. Bu kısa 

süre içerisinde güzel bir şeyler çıkarmak için çok çaba sarf etmek gerekiyor. Biz de bu süreçte 

çok yoğun bir öğrenme maratonu içerisinden geçtik. Arkadaşlarım çok yoğun bir emek 

harcadılar ve bana da bu süreç içerisinde çok şey öğrettiler. Benim adıma en büyük artı budur. 

Süreç çok eğlenceli ve çok heyecanlı geçti. Umarım devamı gelir.  

 

Alper Fırat Kaya: Yazılım alanında deneyimim olmasına rağmen oyun geliştirme ve kuantum 

mekanikleri hakkında çok bir bilgim yoktu. Bu hackathon sürecinde iki alandan da birçok şey 

öğrendim. Coronavirus döneminin zorluklarına rağmen çok güzel bir etkinlik oldu. Umarım her 

sene düzenli yapılan ve daha çok kişinin katıldığı bir etkinlik haline gelir. 

 

Hasan Uçar: Oyun geliştirme konusu her zaman uzaktan takip ettiğim bir alandı. Heyecan 

verici ve öğretici bir rekabet ortamıyla karşılaştım. İleriki dönemlerde aktif olarak oyun 

geliştirebileceğime olan güvenim arttı. Umarım ki ilerleyen senelerde bu etkinliği yüz yüze 

yapabiliriz. Bu keyifli ortamı herkesin deneyimlemesi gerek! 
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Fierheid 
 

Ödül alınan kategori ve derecesi: PC Oyun Kategorisi İkincilik Ödülü 

 

Grup Üyeleri: 

1- Egemen Kağan Duman 

2- Doğukan Çakıcı 

3- Ömür Bilgin 

Projenin Özeti: 

 

Oyunumuz 1990'lı yıllarda kuantum üzerine deneyler yapan bir teknoloji şirketinde geçiyor, bu 

şirkette deneyler sırasında birşeyler ters gidiyor ve araştırma görevlilerinin yok olması üzerine 

oynadığımız karakterimiz olan dedektif John Smith’i bu olayı çözmesi için çağırılıyor. 

 

 
 

Oyunumuz asansörde başlıyor ve bir koridora açılıyor, bu koridorda deneylerin 

gerçekleştirildiği odalara sırasıyla girerek bu odalarda oluşan kuantum anomalilerini çözmeniz 

gerekiyor. 

 

İlk odaya girdikten sonra masanın üzerine bilgisayarı açarak odadaki anomaliyi analiz ediyoruz 

ve kuantum kapılarıyla işlemler yaptığımız minigame başlıyor 
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Bu minigame’de kuantum kapılarından oluşan devrenin qubit değerleri üzerinde yaptığı 

işlemler ile istenilen değerleri elde etmeye çalışıyoruz. Kapıları yukarı aşağı hareket ettirerek 

devrenin, değerler üzerinde oluşturduğu sonucu değiştiriyoruz. 

 

Eğer istenilen değerleri zaman dolmadan elde edersek anomalilerin oluşturduğu kaos artmıyor 

ve diğer odalardaki anomalileri çözmeye devam ediyoruz ancak eğer ki başaramazsak 

anomalilerin oluşturduğu belirsizlik ve kaos artıyor. 
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Kaos seviyemiz her arttığında oyunda farklı seviyede sebebi açıklanamayan olaylar 

görmekteyiz örneğin aşağıdaki resimdeki kaosumuzun ilk seviyesidir. Bazı objeler ters döner, 

duvardaki tablo akar, ışıklar gidip gelmeye başlar ve çalan şarkı değişir. 

 

 
 

Kaos çok artarsa ve geri dönülemez bir seviyeye gelirse oyunu artık bu zorluklarla oynamak 

zorunda kalabilirsiniz. Dikkatli olun.  

 

Bu oyunu yaparken Blender, Substance Painter, Visual Studio ve FLStudio kullanılmıştır. 
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Proje Sürecinin Anlatılması: 

 

Etkinlik başlamadan önce kuantum fiziği hakkında bilgi sahibi olabilmek için öğretici videolar 

ve belgeseller izledik. Tema açıklandığında ilk olarak bu temayı nasıl kullanabileceğimiz 

konusunda fikirlerimizi ortaya koyduk, ortak fikirlerimiz çerçevesinde bir oyun geliştirme planı 

hazırladık, önceki game jam tecrübelerimizde dayanarak seri ve soğukkanlı bir şekilde görev 

dağılımını yaptık ve işe koyulduk, geliştirme sürecinde olabildiğince uyumlu ve birbirimizin 

görevine müdahale etmeden çalışmaya başladık. 

 

Ömür ve Doğukan oyunun grafikleri ve oyunun mekaniklerinden sorumluydu. Grafikleri 

yaparken internetten başkalarının hazırladığı grafik elementlerini alıp kullanmak istemediğimiz 

için modelleme, modellerin dokularının hazırlanması, ışıkların ayarlanması gibi aşamaları 

aralarında iş bölümü yaparak planlı bir şekilde tamamladılar. Oyunun mekaniklerini 

programlama kısmında karakter ve mekan kontrollerini hızlı bir şekilde tamamladık.Bu süreçte 

en çok zorlandığımız alan kuantum fiziğini kullanarak bir  oyun mekaniği programlamak oldu 

çünkü kuantum fiziği konusunda yeterince bilgili değildik, elimizden geldiğince internet üzerinde 

araştırmalar yaparak bilgi edinmeye çalıştık. En sonunda kuantum kapılarını ve kuantum kapı 

simülasyonu kullanarak bir oyun mekanik geliştirmeye karar verdik. 

 

Egemen müzik ve seslerden sorumluydu. Müzikleri elindeki ekipmanlarla ve FL Studio 

kullanarak hazırladık. Nasıl bir müzik kullanacağımızı belirlerken müzik türlerini değerlendirdik 

ve oyunumuzun atmosferine en uygun müziğin Jazz müzik olduğuna karar verdik. Ses 

efektlerini ise ‘royalty free’ olanları alıp üzerinde oynamalar yaparak kullanılabilir hale getirdik. 

Bütün süreç içerisinde beraber sürekli iletişim halindeydik ki içimize sinen bir oyun ortaya 

koyabilelim...  

 

Bu süreç içerisinde olabildiğince sakin fakat eli çabuk olmalısınız ayrıca eğlenmeyi unutmayın. 
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8QBit 
 

 
Ödül alınan kategori ve derecesi: Masaüstü Oyunlar Kategorisi Üçüncülük Ödülü 

 

Grup Üyeleri: 

1- Berkay Tekin Öz   

2- Sinan Sevim 

3- Duru Mercan Arapoğlu 

Projenin Özeti:  

Oyun yapım sürecine başlarken öncelikle temamız kaos olduğu için bu temayı iyi temsil edebilecek 

kavramlar üzerinde düşünmeye başladık. Bu kavramların temaya sadık kalırken aynı zamanda da 

oyun mekaniklerini zenginleştirip, hikayeyi de öne çıkarması bizim için önemliydi. Bu yüzden oyunun 

türünü kaos, kuantum, hikaye anlatımı ve yaratıcı oyun mekaniklerini bir arada sunabileceğimiz bir tür 

olan Dungeon Crawl olarak seçtik. Bu tür hem sanat hem de yazılım olarak verilen süre için uygun 

olmasının dışında kuantum mekaniksel kavramları eğlenceli bir şekilde oyun ile birleştirmemize de 

olanak sağladı. Oyunun türü seçildikten sonra hem kuantum hem de kaos içeren bir hikaye üzerinde 

oyunun mekaniklerini oluşturmaya başlandı. Oyunun hikayesi Schrödinger'in kedisinin kendisini bir 

kutuda bulması ve bu kutudan çıkma çabasını anlatıyor.Kedinin içinde bulunduğu kutu bir kuantum 

durumu olduğu için kendisini kuantum mekaniksel diğer objelerle karşı karşıya buluyor. Kedinin 

kutudan çıkması için elindeki elektron tabancasını kullanarak düşmanı Prof. Schrödinger’leri yenmesi 

gerekiyor. Kuantum dünyasında gözlemci önemli bir rol oynadığı için düşmanlar sadece kedi baktığı 

zaman belirli bir pozisyona sahip oluyorlar. Gözlemci başka yere baktığında düşmanlar bir olasılık 

alanı olarak beliriyor. Kuantum belirsizlik ilkesinin bu noktada geliştirilen mekanik sayesinde temaya 

da uygunluk sağlıyor. Sonuç olarak, temelde oyun Dungeon Crawl türünde olduğu ve kahraman 

elindeki elektron tabancası ile kuantum durumunda bulunan düşmanlarını alt edip kutudan çıkmaya 

çalışıyor. 
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Düşmanların kuantum halinden kaynaklanan belirsizlikleri ile kuantum mekaniğini işlerken. 

Düşmanların konumlarının olasılıklar olması ve gözlemlenmediğinde kaybolması ile kaos temasını 

dahil edildi. 

 

Proje Sürecinin Anlatılması: 

 

Berkay Tekin Öz (Yazılım): 

Oyun geliştirme sürecine başlangıç için öncelikle verilen kaos temasına uygun ve kuantum 

mekaniklerine uygun fikirler bir havuzda toplandı. Bu fikirlerin her biri üzerinden fiziksel uygunluk, 

yazılımsal uygunluk ve sanatsal uygunluk olmak üzere ana başlıklar üzerinden değerlendirme 

işleminden geçti. Bu değerlendirme işlemi sonucunda belirlediğimiz fikirlerin en çok Dungeon Crawler 

temasına yakın olduğu ortaya çıktı. Tema doğrultusunda yazılımsal olarak Unreal Engine üzerinde 

öncelikle karakter, karakter hareket mekanikleri oluşturuldu. Bu mekaniklerden sonraki aşamada 

düşman karakterler(düşmanlar) basit bir mantıkta eklendi ve kuantum mekaniklerinin kullanılacağı 

ana özellik olan savaş sisi ve görüş açısı eklendi. Savaş sisinin eklenmesi ile düşman karakterleri 

gözlem durumlarına göre dairesel pozisyon çemberi ya da düşman karakterin gerçek görünümü 

gösterilecek sistem eklendi. Bunun üzerine oyuncu ve düşman karakterimize ateş etme özelliği ve 

bunun yanında oyuncu karakterimize animasyon durum makinesi eklendi. Son olarak 

gözlemlenen düşman karakterlerin dairesel pozisyon çemberi içerisinde gözlemledikleri ilk anda 

rastgele bir noktaya ışınlanmaları sağlandı. Son aşamada çizilen harita görünümleri gerekli 

sınırlamalar ile içeri aktarıldı. Oyun menüsünün eklenmesi ve son rötuşlar ile sürecimiz tamamlandı. 

 

Duru Mercan Arapoğlu (Tasarım):  

Tema açıklandıktan sonra toplanıp bir beyin fırtınası yaptık, projenin ana hatlarını ve temayı oyuna 

nasıl integre edebileceğimizi kararlaştırdık. Ardından ana karakter için birkaç tasarım denemesi 

yaptım ve ortak bir kararla varolan tasarımda anlaştık. Ana karakter üzerinden ilk map tasarımını 

yaparken oyunun hikayesel konseptini konuşmaya devam ettik. Karakter animasyonları, düşman 

tasarımları ve diğer maplarin çizimlerini ekledik. Oyun içi çizimler bittikten sonra ana ekran için bir 

illüstrasyon ve butonları hazırladım. Süreç içerisinde zamanın büyük çoğunluğunda Discord üzerinde 

birlikte ve iletişimdeydik. Herkesin gerekli ciddiyet ve emeği gösterdiğini düşünüyorum. 

 

Sinan Sevim (Kuantum): Tema açıklandıktan sonra ilk iş olarak oyunun içerisinde yer alabilecek 

fiziksel kavramlar üzerine kısaca konuşuldu. Bu kavramlar arasından hem tasarım hem de yazılım 

açısından uygun olabilecekler kararlaştırıldı. Uygun olan kavramların oynanışa etkisi ve temaya 

uygunluğu tartışıldı. Bu kavramlar arasından konsept olarak süperpozisyon ilkesi seçilerek yazılım ve 

tasarım çalışmalarına başlandı. Oyunda süperpozisyon ilkesi kullanılarak nesnelerin uzaydaki 

konumlarını belirli bir olasılık dağılımı içerisinde tanımlandı. Bu sayede gözlem yapılmayan nesnelerin 

yeri bir olasılık alanı içerisinde bulurken gözlem anında belirli bir konuma sahip olmaları sağlandı. 

Oyunun içerisinde yer alacak temel mekanikler kararlaştırıldıktan sonra hikaye anlatımını 

destekleyecek karakter ve eşyaların belirlenmesi ve fizik kurallarına uygunluğu üzerine konuşuldu. 

Son birkaç saat içerisinde hazırlanmış mekanik ve tasarımlar bir araya getirilerek sunum hazırlandı 

ve proje teslim edildi. 
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Qika 
 

 

Ödül alınan kategori ve derecesi: “Mobil Oyunlar Kategorisi Birincilik Ödülü” 

 

Grup Üyeleri: 

 

1- İmre Özbay  

2- Kaan Yıldız 

3- Aybüke Ercan 

4- Onur Tuna 

 

Projenin Özeti: 

 

Oyunumuz ‘Qika’ quantum durumlar (stateler) ve bu  durumların ölçümler sonunda verdiği sonuçlara 

dayanan bir matematik bulmacası. Oyun, 3x3 birime ayrılmış oyun alanında oynanmaktadır ve her bir 

birimde iki seviyeli (spin sistemindeki gibi) bir qubit çeşitli kuantum durumlarında bulunmaktadır. 

Qubitlerin bulunabileceği kuantum durumları temsil etmek için kullandığımız araç ise bir Bloch Sphere 

(Bloch Küresi). Bu küre bir qubitin bulunabileceği durumlarını kürenin üzerinde bir nokta (veya bir ok) 

şekilde betimler: Bloch küresinin kuzey kutubu |0> durumunu, güney kutubu ise |1> durumunu,  

ekvator çizgisi üzerindeki durumlar ise |0> ve |1> arasındaki süperpozisyon durumlarını temsil 

etmektedir [1]. Bir Bloch küresinde ifade edilebilecek sayısız durum olsa da, bizim oyunumuzda 

sadelik ve oynanabilirlik adına, temel quantum mantık kapıları ile elde edilebilecek 6 adet quantum 

durumu bulunmakta. Bu sebeple oyuncu 6 farklı Bloch Küresi ile karşılaşmaktadır. Bu 6 quantum 

durum ve bu durumların farklı bazlarda ölçüm sonunda vereceği sonuçlar (beklenilen 

değer/expectation value) aşağıdaki tabloda verilmektedir. 

 
Tablo 1 - Bloch Kürelerinin farklı bazlardaki ölçüm beklenti değerleri 
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Oyun alanınn üstünde her sütun için ve sağında her satır için ulaşılması hedeflenen toplam değerini 

ve ulaşılan sonucun yan yana gösterildiği kutular bulunmaktadır. Bu değerlere ulaşmak için her 

kutucukta yapılan ölçüm sonucunun satır/sütun boyunca tek tek toplanması gerekmektedir. Oyun 

alanının altında ise oyuncunun yapabileceği hamlelere imkan sağlayan operasyonlar (kuantum 

kapılar) bulunmaktadır. Oyuncu rassal şekilde gelen kapıları elindeki qubitler üzerine uygulayarak 

durumları değiştirmeye ve hedeflediği biçim düzenine getirmeye çalışmaktadır. Oyun sayfasının sağ 

üst köşesinde ise oyun sahasındaki qubitlerin ölçülmesini sağlayan ölçüm (measurement) butonu 

bulunmaktadır. Oyuncu hamlelerini tamamladığında oyun sahasında hangi baz üzerinden ölçüm 

yapılacağını bu bölümden seçmesi gerekmektedir. 

 

 

 
Şekil 1 - Oyun alanı 

 

 

Oyunun amacı ölçüm sonunda çıkacak değerlerin satırlar üzerinden toplamını sağ tarafta gösterilen 

hedef satır toplam değerine, sütunlar üzerinden toplamını ise üst tarafta gösterilen sütun toplam 

değerlerine eşitlemektir. Bütün kutularda hedef sayılara ulaşıldığında oyuncu oyunu/bölümü başarı ile 

tamamlamış sayılır. Oyunun bir çözümü olduğunu garanti altına almak adına bir algoritma tasarladık. 

Bu algoritma sayesinde oyuncu oyuna her başladığında farklı bir sayı düzeni ile karşılaşmaktadır, 

ancak her düzenin en az bir çözümü mevcuttur. Oyunumuzda ayrıca kavramları ve öğeleri tanıtan bir 

ön anlatım (tutorial) kısmı ve çeşitli oyun ayarları bölümü bulunmaktadır. Aşağıdaki figürde ön anlatım 

kısmından alınan sayfalarda oyun öğeleri ve oyun mantığı oyuncuya anlatılmaktadır.  
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Şekil 2 - Tutorial (ön anlatım) sayfalarından üç görüntü   

 

Ayrıca planlamış olduğumuz kullanıcı ayarları aşağıdaki gibidir: 

- quantum level :  ölçüm ayarlarını değiştirebildiği quantumluk ayarı  

- time challenge : bir zamana karşı yarış seçeneği  

- gate challenge : bazı kapıların oyundan çıkarıldığı kapı ayarı (biraz daha zor) 

- brutal mode     : her ölçümden sonra qubitlerin rasgele yer değiştirdiği oldukça ‘kaotik’ oyun modu 

 

Bu ayarları ve çeşitli bölümleri updateler aracılığıyla hayata geçirmeyi umuyoruz.  

Oyunumuz şu anda Apple App Store’da mevcut. Oyunumuza ulaşmak için aşağıdaki linki 

kullanabilirsiniz:  

https://apps.apple.com/tr/app/qika-quantum-game/id1546543567?l=tr 

 

Kaynakça:  

 

[1] Quantum Circuits and Algorithms, North Carolina Eyalet Üniversitesi Ders Notları, Frank Mueller 
,  https://arcb.csc.ncsu.edu/~mueller/qc/qc-tut/circuits_and_algorithms.pdf 
 
[2] Wikipedia: Chua’s Circuit  ,  https://en.wikipedia.org/wiki/Chua%27s_circuit 
 

 

Proje Sürecinin Anlatılması: 

 

Kaan: QOyun 2020'de sunmuş olduğumuzun oyunumuz Qika'nın süreci oyun tarihinden önce 

başladı. Yarışmaya başvuran ekip başlangıçta üç programcı ve iki fizik geliştircisi ile oluşturulmuş bir 

gruptu, ancak iki arkadaşımız yarışmaya katılamadı. Organizasyonun discord kanalı aracılığı ile 

iletişime geçtiğimiz görsel tasarım üzerine çalışan bir arkadaş da ekibimize dahil olunca takımımız 

tamamlanmış oldu. İlk gün akşamından ertesi gün öğle vaktine kadar yapmış olduğumuz beyin 

fırtınası ile hem oyunumuzu, hem de oyun dinamik ve görsellleri için takip edeceğimiz yönü belirlemiş 

olduk. Bu aşamadan sonra ekibimize belirli roller atadık. Aybüke görsel tasarım üzerine, Onur 
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programlama üzerine, İmre ve Kaan ise oyun dinamikleri üzerine çalışmaya başladı. Bütün 

geliştirmeler yapılırken ekibimiz iletişim halindeydi. Böylece gelişmeler birbirine paralel gitti ve oyun 

dinamikleri, kod ve dizayn arasında muhtemel çatışma önlenmiş oldu. Bazı oyun dinamiklerinden 

uygulanabilirlik açısından vazgeçtik. Bütün işler bütünlük ve ürüne dönüştürülebilirlik kriterlerine uygun 

bulunduğunda oyunumuzu birleştirdik. Bu aşamada uymamız gereken bir süre limiti sebebiyle 

geliştirdiğimiz bazı ögeleri demo aşamasında uygulamada kullanmadık. Buna rağmen demo sürümü 

fikrin anlaşılmasına olanak sağladı.  Son aşamada hackathon için bir sunum hazırlamaya başladık. 

Sunumu hazırlarken verilen süre limitini ve demo halinde de olsa ürünün anlaşılmasını göz önünde 

bulundurduk. Sunumu zoom üzerinden bir ekip üyesine yaptırıp kayıt altına aldık. Demoyu ise ekran 

kaydedici ile kaydedip sunum kaydının sonuna yerleştirdik. Böylece Qika adlı oyunumuzu 42 saat 

içerisinde tamamladık ve sunulabilir hale getirdik. 

 

İmre: Başlangıçta oyunda olacak öğeleri ve kaos temasının oyun üzerindeki yansımalarını 

belirleyerek tasarım üzerine beyin fırtınası gerçekleştirdik. Çalışmamızın, yapboz tarzı bir mobil oyun 

olmasına karar verdik. Oyunu tasarlarken sade görsel öğelere başvurmak istedik ve bu yönde fikiler 

geliştirdik. Sonunda bir qubit durumunu en güzel şekilde görselleştirebileceğimiz yöntemin Bloch 

küresi gösterimi (Bloch Sphere Representation) olduğuna karar verdik. Planlama ve kurgulama 

süreçleri sırasında Miro platformunda ortak alan üzerinde paylaştığımız fikirleri  tasarımcı arkadaşımız 

görselleştirmeye başladı. Bu aşamada mümkün olduğunca ortak kararlar alarak tasarımın 

gelişmesine hep birlikte katkıda bulunduk. Ayrıca kaos elementini oyunumuzla nasıl iç içe 

geçirebileceğimizi düşündük. Kaotik sistemlerin temel özelliği başlangıç koşullarındaki bir 

bilinmezliğin, zamanla artması ve tahmin edilebilirliğin kaybedilmesidir. Örneğin gerçek rassal bir sayı 

üretecini sadece kaotik devrelerle üretilebildiği gösterilmiştir. [2] Rassalık ve kaos arasındaki yakın 

ilişkiyi göz önünde bulundurarak, oyuncunun oyunun gidişatı üzerinde daha az hakimiyet sahibi 

olması fikrini benimsedik. Böylece oyunun temel mekaniği olan oyuncunun eline rassal olarak gelen 

kapıları nasıl kullanacağına karar verebileceği dinamiği ortaya çıktı. 

 

Aybüke: Tasarımda minimal bir dille kuantumluk kavramını eğlenceli hale getirecek şekilde bir grafik 

ve yazım stiline sahip olması gerektiğini düşündük. Oyunun ana hedeflerinden biri görsel zekayı ve 

geometrik becerileri kullanarak oyunculara qubit ve kuantum kapılarını hakkında önsezi kazandırmak 

olduğu için grafik tasarımda üç boyut yerine iki boyut kullandık. Renk teorisini göz önünde 

bulundurarak kontrast ile görünürlüğü arttıran mor, sarı ve turuncu renklerini oyun alanında, 

siyah,beyaz ve tonlarını ise yazılarda kullandık. Oyundaki zorluk seviyesinin diğer oyunlara kıyasla 

fazla olmasından dolayı kullanıcıyı oyuna bağlayacak, oyunu eğlenceli hale getirecek ve temayla bir 

bütün oluşturacak qubit içerisindeki bir kedi karakterini oyuna dahil ettik. Tasarımın mobil üzerinde 

olacağını göz ardı etmeyerek ‘’Nasıl Oynanır?’’ bölümüne ayrıca önem verdik. Burada bütün oyun 

elementlerini (qubit konumları, fonksiyonlar, dönüşümler ve gridler) kullanıcıya tanıttık. Qubitlerin ve 

buton tasarımlarında gölge renk kullanımlarıyla ayırt edilebilir görseller yarattık. Oyun zorluğunun 

kullanıcıyı demotive etmemesi için, bölüm bittiğinde karşımıza çıkacak alanlarda, kişiye bir sonraki 

bölümü oynamasını teşvik edecek ara cümleler kullandık.  

 

Onur: Oyunumuzu IOS platformunda geliştirdiğimiz için Swift yazılım dilini kullandık. Asıl oyun ekranı 

hackathon sürecinde, tasarımın kurgulanmasında en çok geliştirdiğimiz ve yenilediğimiz alan oldu. 

Gelen fonksiyonları ve hesaplama alanını mobil ekranın altına ve üstüne yerleştirerek ulaşılması kolay 

alanları oynanabilir alan içerisinde bıraktık.  Kuantum kavramlarına bağlı kalacak ve oyun tarzına 

uygun yazılımlarla destekleyecek şekilde kapsayıcı bir tasarım dili geliştirdik. Bu dil bütünlüğünü 

bozmayacak oyun ögelerini verilen temayla birleştirerek kullanıcıya sunduk. IOS platformunda 

yakında oyunumuzu oynayabileceksiniz. 



 

  
 

18 

Qumpir 
 

Ödül alınan kategori ve derecesi: Mobil Oyunlar Kategorisi İkincilik Ödülü 

 
Grup Üyeleri: 

1- Fatih Sevencan 

2- İpek Soydemir 

3- Aslıhan Akbıyık 

4- Nur Çınar 

5- Berkay Bör 

Projenin Özeti: 

 
Q-HOP, oyuncunun kuantum bilgileri kullanarak platformların üzerinden güvenli yoldan sona 

ulaşmasını amaçladığı bir oyundur. Oyuncu oyunu oynarken hem kuantum mantık kapılarının kübitler 

üzerinde nasıl etkilerinin olduğunu öğrenecek ve bu etkileri tahmin edip hızlıca doğru karar vermeyi 

öğrenecektir bu yüzden bu kapıları sezgisel olarak anlaması gelişecektir. Oyunu yaparken C# ile 

UnityEngine kullandık. 

 

Kaos’un teorik tanımından yola çıkarak başlangıç seçiminin çok hassas olduğu bir sistem oluşturduk. 

Oyunda kaosu oyuncunun seçimlerinin oluşturması üzerine tasarladık. Oyundaki önceki seçimler 

oyuncunun karşılaşacağı quantum platformlarındaki kaderini belirlediği için kelebek etkisini de yaşatır. 

 

Kırmızı platformlardan önceki platformların her biri bir kuantum mantık 

kapısını temsil eder. Oyuncu bunların birinin üstüne zıpladığında 

sıradaki kübitleri değiştirir. Bu değişiklik kırmızı platformun konumunu 

etkiler. İki kübitin alabileceği 4 farklı değer vardır, bu değerlerin 

olasılıkları kırmızı platformun o konumda bulunma olasılığıdır. Oyuncu 

bir kuantum sırasına adımını attığında gözlem yapmış olur, 

süperpozisyonda bulunan kübitler bir olası değere çöker. Oyuncu, bu 

şekilde ilerleyerek aşağıya düşmeden karşı tarafa ulaşmaya çalışır. 

 

 

 

 

Proje Sürecinin Anlatılması: 

 

İlk olarak aklımıza gelen oyun fikirlerini tartıştık. Ardından bu fikirlere kaosu nasıl entegre 

edebileceğimizi düşündük. Uygulamaya karar verdiğimiz fikri seçerken ilk olarak kuantumun oyunun 

ana mekaniğinde önemli bir rol oynamasını kararlaştırdık. 

 

Tasarımcı ekip arkadaşımız ani bir şekilde aramızdan ayrılmaya karar verdiği için UI kısmında zor 

duruma düştük. 
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Oyuncunun hareket edeceği platformu tartıştık, Grid’de karar kıldık. Oyundaki hareket mekaniklerini 

oyuncunun sadece ileri doğru hareket edebileceği şekilde uygulamaya karar verdik. Başlangıç 

platformunda gidebileceği 4 farklı giriş seçeneği bulunmakta. Seçimin ardından ileriye, sağ çapraza 

ve sol çapraza gidilebilecek şekle soktuk. 

 

Oyunun haritasını her seferinde rastgele oluşturmasını istedik, ama bunu uygulamak bizi oldukça 

zorladı. 

 

Oyuna X, H ve Z kapılarını ekledik. Her kübiti iki karmaşık sayı ile temsil ediliyor ve bu kapılar o 

kübitlere uygulanıyor. Bu işlemleri yaparken ve olasılıkları hesaplarken hiçbir kısa yola başvurmadık, 

işlemler direkt olarak karmaşık sayılara uygulanıyor. Bu yüzden ileride yeni kapılar eklenip oyunun 

geliştirilebilmesini oldukça mümkün kıldık. 

 

Son olarak da kübitlerin oyun sırasındaki olasılıklarını ve değerlerini gösteren yazılar, ışıklar, timer ve 

ölme durumunu, yeniden başlatma tuşunu ve hareketi sağladığımız inputları ekledik. 

 

Ses efektleri hazır olmasına rağmen koda entegre edemediğimiz için sunuma yetişmedi 
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HydroPong 
 

 

Ödül alınan kategori ve derecesi: Mobil Oyunlar Kategorisi Üçüncülük Ödülü 

 

Grup Üyeleri: 

1- Efşan Sökmen 

2- Göker Kumdakçı 

3- Serkan Sökmen 

Projenin Özeti: 

 

HydroPong bir mobil oyundur. Oyuncular karşılıklı Hidrojen atomlarıdır. Bu Hidrojen atomlarının 

elektronları, oyunun başlangıcında ikinci enerji seviyesinde bulunmaktadır. Oyuncular atom üzerinde 

yaptıkları çekip bırakma yöntemiyle (mancınık mekanizması ile) karşı oyuncuya bir foton gönderir. Bu 

gönderilen fotonun rengi, değiştirdiği enerji seviyesi farkına tekabül eder. Bu sayede oyuncular 

birbirlerine farklı enerji seviyesinde fotonlar fırlatarak karşı atomu iyonize etmeye çalışırlar.  

 

Hidrojen atomundaki elektron birinci yörüngeye ulaştığında bu atom 

daha fazla foton gönderemez, dolayısıyla rakibine foton gönderebilmek 

için öncelikli olarak ortamdaki kuantum olaylarından faydalanarak bir 

foton kazanmaya çalışmalıdır. 

 

Ortamda gerçekleşen kuantum olayları aşağıdaki gibi sıralanır: 

 

 

Compton saçılması: Ortama farklı hızlarda ve farklı yönlerde elektron ve pozitron 

parçacıkları gönderilir. Bu ikili çarpışırsa kendileri kaybolur ve çarpışmaya ters 

yönde ortama iki foton yayılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoelektrik olay: Elektron enerji seviyesi iki veya ikiden yüksek 

olan Hidrojen atomları oyuncunun yapacağı çekip bırakma 

yöntemiyle fırlattıkları fotonları ortamda bulunan metal bir plaka üzerine doğrusal bir 

açıyla göndererek bu metal plakadan bir (veya birden fazla) elektron saçılımına sebep 

olur. Bu elektronların açısı dolayısıyla bir pozitron ile çarpışırsa, 1. durumda 

(Compton saçılmasında) anlatıldığı gibi gerçekleşir. 
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Kuantum tünelleme: Takımlardan biri defans olarak ortama bir potansiyel bariyer, 

yani belli bir kalınlığa sahip bir blok yerleştirebilir. Eğer gönderilen foton yeterli 

enerjiye sahip değil ise bu foton geri teper. Bu bloğu yerleştirmekteki amaç, karşı 

atom tarafından gönderilen fotonun geri tepmesine, ve takip atom tarafından geri 

emilmesine yol açmaktır. 

 

 

 

 

 

 

Proje Sürecinin Anlatılması: 

 

Quantumluk, öğreticilik ve eğlencelilik temalarını ele aldığımız bu oyunda Unity ortamında oyun 

geliştirme ve takım halinde çalışma adına güzel bir deneyim yaşadık. GitHub üzerinde projemizin 

geliştirme süreci devam etmekte. 

 

 

Ödül Alacak Grup Üyelerinin Bilgileri: 

 

Efşan Sökmen: 2013 yılında ODTÜ Fizik bölümünden mezun olduktan sonra Erasmus Mundus 

programı ile astrofizik yüksek lisansını Göttingen Üniversitesi'nde tamamladı. Şu anda ise IAC'de 

yapmakta olduğu astrofizik doktorasını tamamlamak için gün sayıyor. 

 

Göker Kumdakçı: Bilgisayar mühendisliği okuyor ve oyun geliştiriciliği ile ilgileniyor. Bugüne dek tek 

başına çalışmış olan Göker, bu etkinlik sayesinde bir ekip olarak güzel işler çıkartabileceği Quacks 

ekibi ile ileride oyun geliştirmeye devam etme arzusunda. 

 

Serkan Sökmen: Çocukluğunda tanıştığı Commodore64 ile programlamaya giriş yapan Serkan, 

Hacettepe Üniversitesi İİBF İktisat bölümünde okuduğu 2000’li yıllarda kendini 3D animasyon ve 

görsellemede geliştirip daha sonra Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Heykel eğitimi gördü, ve ardından 

aynı bölümde Araştırma Görevliliği yaptı. 2009 yılında Programlama ve Sanat alanlarının 

kesişiminden doğan yöntemler üzerine yüksek lisans tezi üzerinde çalışırken yine aynı konuda Ulusal 

ve Uluslararası etkinlik ve çalıştaylarda eğitmen ve katılımcı oldu. Uygulama ve oyun geliştirme 

alanında çalışarak hayatına devam etmekte. 
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Sheep 
 

Ödül alınan kategori ve derecesi: Mobil Oyun Kategorisi, Mansiyon ödülü 

 

Grup Üyeleri:  

1- Ömer Cem Karayiğit 

2-  Nilüfer Uslan  

3-  Dilay Acer 

4-  Ebru Betül Kuyu 

5- Salih Metekol 

6- Syed Abdullah Hassan 

 

Proje Özeti:  

Projemizde, oyuncunun kuantum kapılarının nasıl 

çalıştığını, kübit durumlarının değişimini gözlemleyerek 

öğrenmesi amaçlanmıştır. Oyunumuz, Unity Engine ile geliştirildi. 

3D modeller hazır kullanılmış olup UI kısmı Adobe Illustrator 

programı ile çizildi. 

Oyuncu belirlenen platform üzerinde basit kaydırma 

kontrolleri ile ilerlemektedir. Belirlenen yolun sonuna ulaştığında 

önüne 3 adet portal çıkmaktadır. Bu portallar farklı kapıları temsil 

etmektedir. Oyuncu bir yandan portallara ulaşmaya çalışırken 

diğer yandan mini haritayı takip ederek hangi portalın doğru 

olduğunu bulması gereklidir. Bu mini harita sayesinde oyuncuya 

hem alternatif yollar gösterir hem de bu yolu takip edebilmesi için 

gerekli olan durum değişimlerini gösterir. Böylece oyuncu bu 

durum değişiminin gerçekleşmesi için kübite hangi kapının 

uygulanması gerekiyor ise ilgili kapı ismine sahip olan portaldan 

geçerek büyük engelleri aşar ve yoluna devam eder. 

 

 

 

 

Mini haritada kübit durumlarını temsilen siyah ve beyaz renklerden oluşan yuvarlak şekiller 

gösterilmiştir. 4 tane kübit durumu vardır. Bu durumlara karşılık gelen şekiller sağ tarafta şu 

şekilde gösterilmiştir: 
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Sağda bulunan mini haritaya göre oyuncu en alttaki durumdan başlayarak 

seçtiği bir yolu takip edecektir. Her adımda bir sonraki durumu elde 

etmesini sağlayacak olan kuantum kapısını belirledikten sonra doğru 

portala giriş yapmalıdır. Oyuncu en son duruma erişebilirse bir sonraki 

seviyeye geçer. 

 

 

 

 

 

 

 

Oyunun ilerleyen 

bölümlerinde Ry, Rx, Pauli Y 

kapısı gibi kapılar da 

eklenerek seviyeler 

zorlaştırılacaktır. 

 

 

 

 

 

 

Proje Sürecinin Anlatılması: 

Hackathon süreci başladığında grupça yapabileceğimiz oyunlar 

ve oyuna entegre edebileceğimiz kuantumluluk üzerine fikir alışverişinde 

bulunduk. Cuma günü temanın açıklanması ile birlikte fikrimize temayı 

nasıl ekleriz diye detaylı düşündük. "Kaos" temasının en iyi 2020 yılı ile 

bağdaşacağını düşünerek oyunumuzda 2020 yılında bizi en çok etkileyen 

olayları ele aldık. Kuantum kapıları entegre edeceğimiz bir oyun olduğu 

için 2Q2Q olarak oyun ismimizi belirledik. Oyunun sürekliliği ve eğlenceli 

olması açısından oyun ana fikrimiz "kaos" engelleri ile dolu bir yoldu. Bu 

engeller Kobe Bryant'ın helikopter kazası ile başlayarak coronavirüs ve 

Avustralya'daki yangınlar ile devam etmektedir. Her "kaos" kendi içinde 

bir seviye oluşturur, her seviye oyun sağ köşesinde bulunan mini 

haritadan takip edilir. Oyunun ilk seviyeleri kullanılan kuantum kapıları 

öğretmek amacı ile yazılmıştır. Kuantum kapıların Bloch küredeki 

durumlarına göre mini harita hazırlandı. Kapıları öğretme seviyesinden sonra karışık seviyeler 

hazırlanmıştır. Kuantumla yeni ilgilenmeye başlamış iki üyemiz kuantum kapıları ve kübit 
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durumları ile bir oyun yapabileceğimizi söylediler. Biz de bu engelleri aşmak için portallar 

kullanıp bu portalları kuantum kapılarıyla ilişkilendirdik

Kobe Bryant’ın Helikopter 

Kazası 
Covid-19 Virüsü 

Avustralya Yangını 
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Kapanış 

QTurkey ve GelTek olarak Türkiye’de kuantum teknolojileri alanına olan ilginin artması için böylesi 

etkinlikleri oldukça önemsiyoruz. Bu kapsamda dünyada yeni gelişmekte olan kuantum oyun 

konseptinin ülkemize taşınması ve bu alanda projeler geliştirilmesi adına bize destek olan Monster 

Gaming Lab ekibine ve Monster Notebook CEO’su İlhan Yılmaz’a özel teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

Ayrıca bu yolculuğumuzda başından beridir yanımızda olan ve bu hackathonda da destek sunan L4Y 

Learning For Youth firması kurucusu Ahmet Ateş’e de teşekkür ediyoruz. Bizleri kırmayarak 

vakitlerini ayırıp hackathon öncesinde konuşma veren ve hackathon esnasında jürilik yapan tüm 

hocalarımıza ve dostlarımıza da teşekkür ederiz. Son olarak da bu etkinliğe katılarak emek ve 

zamanlarını ortaya koyan tüm katılımcılarımıza tekrar teşekkür edip kutluyoruz. 
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