
The Çukur Game 
Funika Games, having developed a mobile game for Ay Yapım's Çukur series, one of the most popular series in Turkey, succeeded in being one of the firsts in the
development of a mobile game of a series that will inspire other TV series in Turkey. As soon as the Çukur game was released, it took the 1st place in the App Store
Turkey.

The Çukur Game 
https://apps.apple.com/tr/app/%C3%A7ukur/id1565803741?l=tr  
(App Store) 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zekai.cukur  
(Play Store)

Funika Games App Store 
https://apps.apple.com/bn/developer/funika-bilisim-hizmetleri-yatirim-ticaret/id1461375346
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Firma Hakkında
 
About Company

Funika Games, 2019 yılında Funika Holding ve Arif Duman ortaklığında, Denizli'de
kurulan veri odaklı oyunlar geliştirmeyi hedefleyen bir oyun stüdyosudur. Oyun
ekosistemini geliştirmek adına yaptığı işbirlikleri, geliştirdiği oyunlar ile öne
çıkmaktadır. Bugüne kadar 10'nun üzerinde farklı yayıncı ve oyun şirketi ile
çalışma deneyiminin olması oyun sektöründe daha geniş bir bakış açısı sağladı
ve oyun geliştirme kültürünü global bir standarta taşıdı. Birbirinden keyifli
60'tan fazla oyun geliştiren Funika Games, dizi sektörü ile oyun sektörünü
birleştirerek geliştirdiği Çukur dizisinin oyunu ile Türkiye'de bir ilke imza atmıştır.
Zynga tarafından 168 milyon dolara (1 milyar 194 milyon TL) satın alınan Rollic ile
partnerlik yapmaktadır. SAS ve Partner Republic işbirliğiyle mobil oyun
sektöründe In-Game Advertisement ile kişiselleştirilmiş reklam verilmesini
sağlayacak bir projeye imza atmıştır.

Funika Games is a game studio, founded in Denizli in 2019 under the partnership
of Funika Holding and Arif Duman. The studio aims to develop data-driven
games and stands out with the games it develops, and its collaborations to
improve the game ecosystem. Funika Games’ experience of working with more
than 10 different publishers and game companies to this date has provided a
broader perspective in the game industry and brought the game development
culture of the team to a global standard. Developing more than 60 games,
each more enjoyable than the other, Funika Games broke a new ground in
Turkey with the game of the Çukur series, which is developed by bringing the TV
series and the game industries together. The studio is in partnership with Rollic,
which was bought by Zynga for 168 million dollars (1 billion 194 million TL). In
cooperation with SAS and Partner Republic, Funika Games signed a project that
will enable personalized advertising with In-Game Advertisement in the mobile
game industry.

Firma Projeleri ve Çalışmaları
 
Company Projects and Works

Çukur Oyunu 
Türkiye'de izlenme rekorları kıran Ay Yapım imzalı Çukur dizisine mobil oyun
geliştiren Funika Games Türkiye'de diğer dizilere ilham kaynağı olacak bir dizinin
mobil oyunun geliştirilmesinde ilklerden olmayı başardı. Çukur oyunu çıkar
çıkmaz Türkiye App Store'da 1. sıraya yerleşti.

Pedagojik Analizler için Oyunlaştırılmış Uygulamalar 
Araştırmalar okul öncesi eğitim döneminde doğru teknolojik yaklaşımların
kullanılmasının çocukların bilişsel, bedensel, sosyal gelişimlerine katkıda
bulunduğunu ortaya koymuştur. Proje ile her an mobilde çevrimiçi olabilen ya
da çevrimiçi olmasına izin verilen çocukların, mobildeki davranışlarının
raporlanacağı ve içinde bulundukları okul öncesi dönemde gelişimlerini
destekleyecek mobil uygulamalar sunulması amaçlanmıştır.

Gamified Applications for Pedagogical Analysis 
Research has revealed that the use of the right technological approaches in
preschool education contributes to the cognitive, physical and social
development of children. With the project, it is aimed to present mobile
applications that will report the mobile behavior of children who can be online
at any time or who are allowed to be online, and that will support their
development in the preschool period they are in.

Beceri ve Yetkinlik Analizleri İçin Oyunlaştırılmış Uygulama 
Oyunlaştırma teknikleri kullanılarak yapılacak proje ile değişimlere ne kadar
esnek ve çevik olunabileceğinin analizleri yapılacaktır. Seçimli oyunlarla bakış
açısı, tasarımsal düşünme, muhakeme yeteneği, analitik düşünme ve problem
çözme gibi birçok beceri üzerinde analiz yapmaya olanak sağlıyor. Oyun ile
detaylı bir şekilde davranışları analiz edip ona göre bir ölçümleme yapma
imkanı bulunacaktır. Böylece yetkinlik ve beceri analiz teknikleri ile kullanıcıların
değişime ne kadar çevik ama aynı zamanda esnek olabileceklerine dair bir
çalışma da ortaya çıkacaktır. Proje neticesinde insanlar yetenek ve becerilerini
keşfedip ona göre değişimlere karşı daha farkında ve hazırlıklı olabilecekler.
Oyun tamamlandığında kullanıcılara detaylı analiz raporu verilecektir. Bu rapor
aynı zamanda şirketlerdeki insan kaynakları departmanı içinde büyük bir değer
haline gelecektir.

Gamified Apps for Skill and Competency Analysis 
With the project to be made using gamification techniques, analyzes will be
made of how flexible and agile one can be to changes. It will allow analysis on
many skills such as point of view, design thinking, reasoning ability, analytical
thinking and problem solving with selective games. With the game, it will be
possible to analyze the behaviors in detail and make a measurement
accordingly. Thus, a study will emerge on how agile but also flexible users can
be to change with competence and skill analysis techniques. As a result of the
project, people will be able to discover their talents and skills and be more
aware and prepared for changes accordingly. When the game is completed,
users will be given a detailed analysis report. This report will also become of
great value within the human resources department in companies.

https://funikagames.com

Firma Ürünleri
 
Company Products

Çukur Oyunu 
https://apps.apple.com/tr/app/%C3%A7ukur/id1565803741?l=tr  
(App Store) 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zekai.cukur  
(Play Store)

Funika Games App Store 
https://apps.apple.com/bn/developer/funika-bilisim-hizmetleri-yatirim-
ticaret/id1461375346

https://funikagames.com


