
ESENLER BELEDİYESİ KÜLTÜR MERKEZİ
DİJİTAL SANAT DOSYASI



01 HAT - KALİGRAFİ MASASI

OYUN İÇERİĞİ

• Tamam butonuna bastıktan sonra yan tarafta bulunan paletten süsleme
seçebilecek yada sistem her seferinde random süsleme atayacak,

• Süsleme İşlemi bittiğinde sol köşede bulunan Sosyal Medya veya bastır
tuşlarından yazısını sosyal medyada paylaşabilir ya da bastırabilir.

• Esenler Belediyesi Kültür Merkezi logosuyla bitirilen eser
basılır veya sosyal medya da paylaşılır.

• Tek kullanıcılı,
• Kullanıcının tek tuşla yeni oyun açacak,
• Oyun açıldıktan sonra sağ üst köşede 5 dk.’dan geri sayım başlayacak,
• Kullanıcı sadece klavye ile yazı yazabilecek klavye de basılan harf

önceden atanmş bir efektle el yazması şeklinde kağıda yazılacak,
• Süre içinde istediği yazıyı yazacak max 25 karakter,
• Yazıyı bitirdikten sonra tamam butonuna basacak,



02 EBRU MASASI

• Tek kullanıcılı,
• Kullanıcının tek tuşla yeni oyun açacak,
• Oyun açıldıktan sonra sağ üst köşede 5 dk.’dan geri sayım başlayacak,
• Kullanıcı sağda beliren paletten daha öne tanımlanmış ebru

zeminlerinden birini renk olarak seçecek, (mavi, mor, turuncu vb…)
Bu zemin gerçek bir ebru masası zemini gibi olacak,

• Zemin seçimi yapıldıktan sonra, kullanıcı aynı paletten tanımlanmış
ebru objelerini seçecek, bu ojeler farklı renklerde olabilecek
ancak kullanıcı müdahale edemeyecek,

• Sürükleyip bırakarak, daha önce seçtiği zeminin üzerine objeleri ekleyebilecek, eklediği obje
efekt ile belirlediği fonda belirecek, etrafına beyaz hare olacağı için su etkisi yaratacak,
(Objeler: Lale,Karanfil, Hilal, Semazen, Nazar boncuğu, Elif)

• Bu şekilde kendisine ayrılan sürede ya da tamam butonuna basarak eserini tamamlayacak,
• Tamam butonuna bastıktan sonra,  köşede bulunan Sosyal Medya veya bastır tuşlarından

yazısını sosyal medyada paylaşabilir ya da bastırabilir.
• Esenler Belediyesi Kültür Merkezi logosuyla bitirilen

eser basılır veya sosyal medya da paylaşılır.



03 RESİM MASASI

• Tek kullanıcılı,
• Kullanıcının tek tuşla yeni oyun açacak,
• Oyun açıldıktan sonra sağ üst köşede 5 dk.’dan geri sayım başlayacak,
• Kullanıcı sağda beliren paletten daha öne tanımlanmış resim

zeminlerinden birini seçecek ya da sadece serbest çizim yapacak.
• Kullanıcı önceden tanımlanmış, bir objeyi seçip boyamak isterse bunu

yapabilecek yada sıfırdan kendi çizip kendisi boyayabilecek.

• Sağ taraftaki panelden, resmine ek objeler ekleyebilecek, sürükleyip
bırakarak, daha önce çizdiği zeminin üzerine objeleri ekleyebilecek,

• Bu şekilde kendisine ayrılan sürede ya da tamam butonuna basarak eserini tamamlayacak,
• Tamam butonuna bastıktan sonra, köşede bulunan Sosyal Medya veya bastır tuşlarından

yazısını sosyal medyada paylaşabilir ya da bastırabilir.
• Esenler Belediyesi Kültür Merkezi logosuyla bitirilen eser basılır veya

sosyal medya da paylaşılır.



04 MÜZİK MASASI

• Tek kullanıcılı,
• Kullanıcının tek tuşla yeni oyun açacak,
• Oyun açıldıktan sonra sağ üst köşede 5 dk.’dan geri sayım başlayacak,
• Kullanıcı sağda beliren menüden dinlemek istediği enstrümanı seçecek,

bu enstrümanın nasıl çalındığı, sesi, bununla yapılmış varsa solo müzikler
yoksa orkestra içinde çalınmış halini dinleyecek.

• Bu müzik 30 sn çalındıktan sonra ekranda,  o enstrümanın
yöresi, yapılırken kullanılan malzemeler ve tarihçesi anlatılacak.

• Arzu edilirse, Osmanlıdan günümüze gelen enstrümanların
dışında Dünya enstrümanları da örneklenebilir.



05 FOTOĞRAF “SELFIE”

• Tek ya da çok kullanıcılı,
• Kullanıcı arzu ederse önceden hazırlanmış dönem kostümlerini giyebilir,
• Kullanıcının tek tuşla yeni oyun açacak,
• Kullanıcı fotoğraf çektirmek istediği dönemi ve mekanı kiosktan seçecek,
• Seçtiği döneme göre, seçtiği kıyafetle ekranın karşına

geçecek, (Osmanlı, taş devri, polis, asker, doktor, astronot vb…)

• Bu aşamada kamera devreye girerek, seçtiği döneme ait objeleri
augmented ile kullanıcının yanına otomatik olarak yerleştirecek,

• Kullanıcı burada isterse, devlet büyükleri isterse de dönem
kıyafetleri ile fotoğraf çektirecek,

• Fotoğraf çekiminden sonra,  fotoğraf Sosyal Medya ya gönderilebilecek
    veya bastırılıp kullanıcıya Esenler Belediyesi Kültür Merkezi
    logosuyla hediye edilebilecek. 



ESENLER BELEDİYESİ KÜLTÜR MERKEZİ
GEZİCİ DİJİTAL SANAT DOSYASI



01
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE 
HEZARFEN

• Tek kullanıcılı,
• Kullanıcının tek tuşla yeni oyun açacak,
• Kullanıcı Hezarfeni ya da kendisini ekranda Galata Kulesinde görür,
• Kollarını çırpmaya başladığında yada pedal çevirmeye başladığında
Galatadan Üsküdar’a olan yolculuk başlar,

• Kanat çırpış hızına yada pedal çevirme hızına bağlı olarak hızı artar yada azalır,
• Kanat çırpmayı keserse yada pedal çevirmezse zamana Hezarfen düşer,
• OCULUS’ün olması durumunda, bu uçuş tamamen 3D olarak

tasarlanır rüzgar, sarsıntı, hatta yağmur efekti bile kullanıcıya
yaşatılır, kanat çırpmazsa kullanıcı düşme tehlikesi atlatır.



02 ZAMAN DÜRBÜNÜ 

• Tek kullanıcılı,
• Kullanıcının tek tuşla yeni oyun açacak,
• Kullanıcı ziyaret etmek istediği dönemleri işaretleyecek

ve bir seferde en fazla 5 farklı dönemi seçebilecek,

• Bu dönemler (Çanakkale Savaşı Mevzileri, İstanbul’un fethi, eski
İstanbul, Nasreddin Hoca, saraylar ve boğaz olabilir)

• Kullanıcı gözünü dürbüne yasladığında gösterim başlar ve
sırayla seçtiği zaman aralıkları sıralanır.



TEŞEKKÜRLER




