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Tekrardan sizlerleyiz! 

Öncelikle, oyunlarımıza ilgi gösteren ve oynayan herkese teşekkürlerimizi sunarız. Tüm arena 
kavgacılarını çevrimiçi olarak görmekten mutluyuz, öldürmeye devam ediyorlar. Geriye dönüp 
baktığımızda Battlerite, MOBA sahnesinde oyun endüstrisindeki devlere karşı mücadele eden 
bir mazlumdu ve sizler, son derece rekabetçi bir sahnede ciddi bir gürültü çıkarmamızı mümkün 
kıldınız. 2016'daki lansmanından bu yana oyunlarımızı 6 milyondan fazla kullanıcı oynadı, bu 
gerçekten harika ve desteğiniz için size ne kadar teşekkür etsek az.  

Bu geliştirici blogu, yaklaşmakta olan oyunumuz V Rising'e odaklanıyor ve daha az Battlerite içeriyor.  

Birçoğu yeni projemiz hakkında güncel veri istiyor ve bugün daha fazla bilgi açıklıyoruz. V Rising'i 

geliştirmemize neden olan şeyden kısaca bahsederek başlayalım. Stüdyomuz, Bloodline Champions ve 

Dead Island Epidemic'ten Battlerite ve Battlerite Royale'a kadar on yıldır aralıksız olarak farklı türlerde 

arena oyunları yaratmakta ve üzerinde çalışmaktadır. Bilinmeyene adım atmamızın ve farklı bir şey 

yaratmamızın zamanının geldiğini hissettik. Araştırma ve tasarım oturumlarımızda yeni türleri 

keşfederek, geri kalanlar arasında öne çıkan ve ilhamımızı ateşleyen bir fikir bulduk: Oyuncuların, 

çatışmalarla dolu karanlık bir dünyada hayatta kalmaya çalışırken güç için savaştığı bir vampir fantezisi. 

Vizyonumuz, Vampire Rising'den kısaltılmış bir isim olan V Rising'i doğurdu. 

V Rising nedir? 

V Rising, gotik bir açık dünyada oynanan, keşif, inşa, işçilik ve aksiyon dolu dövüşün bir karışımını içeren, 

PC için bir vampir hayatta kalma oyunudur. Tabutunuzdan yeni uyanmış bir vampir olarak yükselin, eski 

güçlerinizden sıyrılın, hayatta kalmak için savaşın ve yaşayanların diyarına hükmetmeye çalışın. Kalenizi 

inşa ederken, yakındaki köylerde kan için avlanırken ve düşmanlarınıza karşı savaş açarken tek başınıza 



oynayın veya en fazla üç arkadaşınızla bir klan oluşturun. V Rising dünyasında hem NPC'ler hem de 

oyuncular yaşıyor,  PvP ve PvE zorlukları sunuyor. Kutsal olmayan yetenekler elde ederek, zırh ve 

silahlar üreterek karakterinizi güçlendirmeniz gerekecek. Diğer oyuncuların tehdidi artarken kalenizi de 

güçlendirmeniz gerekecek.  

Bu oyun Battlerite ile mi ilgili yoksa tamamen yeni bir oyun mu? 

V Rising, Battlerite ile ilgisi olmayan, daha önce hiç görülmemiş bir evrende geçen yeni bir franchise 

olacak. Bununla birlikte, V Rising'in dövüşü, Battlerite'ın WASD girdisiyle nişan alma ve kaçma 

becerilerinin zafer için çok önemli olduğu beceri tabanlı dövüşünden ilham alıyor. 

Yani… dövüş sistemi, Battlerite'dakiyle aynı mı? 

V Rising ve Battlerite'ın dövüşü daha çok elma ve armut gibidir. Silahlar yapın ve benzersiz özelliklere 

sahip bir dizi büyü seti öğrenin (Battlerite Şampiyonu yeteneklerine çok benzer). Silahları ve büyü 

kitlerini beğeninize göre birleştirerek oyun tarzınızı özelleştirin. Dead Island Epidemic'te pek çok 

oyuncunun beğendiği bir silah anahtarı (bunu hatırlayanlar için!) ve ayrıca oyuncuların kendi 

avantajlarına kullanabilecekleri çeşitli öğeler sunuyoruz. Ayrıca savaşa girmeden önce doğru türde kan 

içtiğinizden emin olmak istersiniz. Çevre ve PvE tehditleri savaşı etkileyeceğinden, strateji daha önemli 

bir rol oynamaktadır. Güneş aniden yükseldiğinde, ormanda başka bir oyuncuyla savaştığınızı ve sizi 

savaşa gölgelerde devam etmeye zorladığını hayal edin. İyi niyetli bir büyüyle bir ağaca çarptığınızda 

dövüş çok yakın, ağaç düşüyor ve zaten zarar görmüş olan rakip şimdi güneşe maruz kalıyor. Yakıcı güneş 

ışığı düşmanınızı öldürür ve aç bir boz ayı çerçeveye girdiğinde vücudunu yağmalamaya başlarsınız. 

Bu yukarıdan aşağıya bir perspektif oyunu mu ve kamera nasıl 

çalışıyor? 

V Rising, önceki oyunlarımıza benzer, ancak bazı değişikliklerle birlikte yukarıdan aşağıya bir kamera 

kullanır. Mevcut tasarımda kamera hafif eğimli ve kamera açısını 360° döndürebiliyorsunuz. Bu, 

oyuncuya açık dünya ortamında gezinirken daha fazla kamera özgürlüğü ve daha iyi bir bakış açısı sağlar. 



 

                V Rising'in yukarıdan aşağıya kamerası. 

Kan nasıl çalışır? 

Hepinizin bildiği gibi, vampirlerin hayatta kalmak için kana ihtiyacı vardır. Kanlarını içmek veya bir ısırıkla 
bitirmek için insanlara saldırın. Ek olarak, her biri kendi avantajlarına sahip farklı kan grupları olacaktır. 
Size bazı hızlı örnekler vermek gerekirse: taze "savaşçı" kanı fiziksel hasarınızı iyileştirir, "haydut" kan 
hareket hızını artırır ve "bilgin" kanı büyü hasarınızı iyileştirir. Bazı kan, savaş durumlarında avantaj 
sağlarken, kaynak topluyorsanız “işçi” kanı güvenli bahis olacaktır. 

Vampir Kaleleri inşa etmek kulağa hoş geliyor; bana daha fazlasını 
anlat! 

Vampirlerin dünyayı yönettiği zamanlardan kalma kale kalıntıları, almanız ve yeniden inşa etmeniz için 
olacak. Kaleniz, ganimetlerinizi biriktirdiğiniz, eşya ürettiğiniz ve vampir hizmetkar ordunuzu tuttuğunuz 
klan üssünüz olarak çalışır. Ve evet! Kalenizi parça parça inşa edebilecek, duvarlar ve kapılar örebilecek, 
iş istasyonları inşa edebileceksiniz. Kapsamlı dekorasyon seçenekleriyle alanınızın görünümünü 
kişiselleştirerek vampir tarzınızı ifade edin. Ayrıca iş istasyonları için ek evler inşa etmeniz ve eşyalarınızı 
diğer oyunculardan korumak için duvarlar oluşturmanız gerekecek. Sonraki güncellemelerde kale inşası 
ve kanın işlevi hakkında daha fazla bilgi vereceğiz, bu yüzden bizi izlemeye devam edin. 

Vampir hizmetçiler mi? 

Şu anda bu özellik üzerinde çalışıyoruz ve bu yolda değişiklikler olabilir. Mevcut tasarımda, karanlık 

ordunuzu büyütmek için insan savaşçıları, okçuları ve büyücüleri avlayıp dönüştürüyorsunuz. Alanınızı 

koruyacaklar ve yeni ustalarının emirlerini yerine getirmek için hazır bekleyecekler. Hizmetçiler ayrıca 

işçilik istasyonlarınızda size fazladan bir çift el verecek. Her hizmetçinin tabutuna ihtiyacı olacak. 

Gündüz ve gece döngüsü nasıl çalışır? 



Direkt güneş ışığına maruz kalmak size zarar vereceğinden gündüz vakti oyun üzerinde önemli bir etkiye 

sahiptir. Oyunun ilerleyen bölümlerinde, güneşe karşı direncinizi artırmak için teçhizat ve eşyaların 

(güneş kremi değil!) nasıl üretileceğini öğreneceksiniz. İnsanlar sizi karanlıkta o kadar kolay göremezler, 

bu da gece avlanırken size avantaj sağlar. Ayrıca, dünyayı yalnızca alacakaranlıktan ve gece ve gündüz 

döngüsüne bağlı diğer belirli olaylardan sonra dolaşan belirli canavarlar da olacak. 

 

                Bir vampir olduğunu unutma! Gölgelerde kal. 

V Rising rekabetçi bir oyun mu? 

Battlerite ile aynı anlamda değil, ancak beceriler hem PvP hem de PvE'de önemlidir. Bir açık dünya 
hayatta kalma oyununa bakışımızı geliştirmek için savaş alanları yaratma deneyimimizden 
yararlanıyoruz. Stüdyomuzun temel güçlü yönlerine sadık kalarak çeşitli Aksiyon RPG'leri ve Hayatta 
Kalma oyunlarından ilham alıyoruz. Vizyon ifadelerimizden biri, türe meydan okuyan oyunlar yapmaktır 
ve V Rising bir istisna değildir. 

Aynı anda kaç oyuncu oynayacak? 

Kesin sayıya karar vermedik, ancak sunucu başına en az 50 kaleye yer olacak. Unutma, sadece bir 
"Drakula" olabilir. 

Sunucular nasıl çalışacak? Arkadaşlarla oynamam gerekiyor mu? 

Vizyonumuz, oyuncuların daha az rekabetçi bir ortamda solo ve kooperatif oynamayı veya PvP'de tam 

savaş moduna geçmeyi seçme imkanı ile özel sunuculara ev sahipliği yapabilecek olmasıdır. Ayrıca, 

güvenilir ortaklar tarafından barındırılan genel sunucular için destek almayı da düşünüyoruz. 

Dünyadaki alanlar arasında hareket ederken yükleme ekranları var 



mı? 

Başlangıç bölgesi dışında, V Rising, bölgeler ve farklı alanlar arasında özgürce hareket edebileceğiniz 

kusursuz bir dünya sunuyor. At sırtında seyahat etmenizi öneririz. 

Kazanmanın bir yolu var mı? 

V Rising'i, en üstün vampir hükümdarı olmak için yükseldiğiniz hayatta kalma unsurlarına sahip bir 

tepenin kralı olarak düşünebilirsiniz. Krallığın en güçlü vampiri olduğunuzda, taht iddianızı korumak ve 

besin zincirinin tepesinde kalmak için istilacılarla savaşmalısınız. Arkadaşlarınızla yan yana savaşmak, en 

güçlü yaratıklara ve sizi tahttan indirmeye çalışan diğer oyunculara karşı savaşınızda size avantaj 

sağlayacaktır. 

Ve daha da önemlisi oyunda kurt adamlar olacak mı? 

Evet, olacak. 

Kendi vampirimi yaratabilir miyim? 

Evet, V Rising dünyasına girmeden önce vampirinizi oluşturabilir ve özelleştirebilirsiniz. 

Oyun ne zaman çıkacak? 

Şu anda belirlenmiş bir çıkış tarihi yok. V Rising, oyun vizyonumuz tamamlanmadan önce hem kapalı 

beta hem de Erken Erişim gerektiren büyük bir oyundur. Kapalı betayı bu yıl içinde başlatmayı 

planlıyoruz. Buradan kayıt olabilirsiniz: https://playvrising.com/signup 

V Rising'in oynaması ücretsiz olacak mı? 

V Rising birinci sınıf bir PC oyunudur ve şu anda onu oynaması ücretsiz bir modelle piyasaya sürme 

planımız yok. Erken Erişim fiyatlandırması, oyunun çıkışına yakın bir zamanda açıklanacak. 

Oynanışı ne zaman görebiliriz? 

Umarım, yaz sonunda! Oyun şu anda ön-alfa aşamasında ve video çekimlerini kaydetmeye başlamadan 

önce hala biraz daha sevgiye ihtiyacı var. Ancak bu arada size ikramlar vereceğiz, bu yüzden sosyal 

medya kanallarımızı takip ettiğinizden emin olun. 

https://playvrising.com/signup


 

          Lanetli ormandan bir kesit. 

V Rising, İngilizce dışında başka dillerde de sunulacak mı? 

Evet. V Rising erken erişimi başlatırken birden çok dilin desteklenmesi amacıyla geliştirme sırasında daha 
sonra daha fazla dil ekleyeceğiz. 

Ben bir Yayıncı/Youtuber'ım ve V Rising videoları oluşturmak 
istiyorum. Anahtarlara veya diğer özel içeriğe erişebilir miyim? 

Katılmak isteyen içerik oluşturucular/influencer'lar için bir program oluşturuyoruz. Bize 
info@playvrising.com adresine bir e-posta göndererek başvurabilirsiniz. Lütfen kanal(lar)ınızın URL'lerini 
ve içeriğinizin ve topluluğunuzun kısa bir açıklamasını ekleyin. 

Geliştirme güncellemelerini ne sıklıkla bekleyebiliriz? 

Hâlâ V Rising'in temel özelliklerini ve mekaniklerini ortaya çıkarmak için çalışıyoruz; bu nedenle, oyunun 
belirli bölümleriyle ilgili bilgileri ne sıklıkta açıklayacağımıza söz veremiyoruz. Bununla birlikte, geliştirme 
sırasında sizi güncel tutmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız, iyi bir içerik açıklamaları ve 
geliştirme güncellemeleri karışımı yayınlayacağız. 

Oyunu nasıl destekleyebilirim? 

V Rising, şimdiye kadarki en iddialı oyunumuz ve alçakgönüllü olduğumuz kadar heyecanlıyız. Beta 
sırasında desteğinize çok değer veriyoruz ve mümkün olan en iyi vampir hayatta kalma deneyimini 
yaratmak için en ilham verici fikirlerinize ihtiyacımız var. Oyunlarımızı herkesten daha iyi biliyorsunuz ve 
görüşleriniz bizim için çok önemli olacak. Lütfen oyunu Steam'de istek listesine ekleyin ve düşüncelerinizi 
paylaşmak, özel kesitler almak ve geliştiricilerimizle takılmak için yepyeni "V Rising" Discord sunucumuza 
katılın. 



V Rising Steam İstek Listesi: 

https://store.steampowered.com/app/1604030/V_Rising/ 

V Rising Discord Sunucusuna Katılın:  

https://discord.gg/bsSgmhMVSe 

V Rising Facebook: 

https://www.facebook.com/VRisingGame 

V Rising Twitter:  

https://twitter.com/VRisingGame 

V Rising Instagram:  

https://www.instagram.com/vrisinggame/ 

Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Tüm ilginç ayrıntılara girmek için henüz çok erken, ancak sizi güncel 

tutacağız ve ilerlemeye devam ederken sizi geliştirme sürecine katılmaya davet ediyoruz. Arkadaşlarınızı 

vampire dönüştürdüğünüzden emin olun, daha heyecan verici V Rising haberleri için bizi izlemeye devam 

edin ve sürekli desteğiniz için teşekkürler. 

Çokça sevgi ve bir bardak kan! 🦇 

                    Stunlock Ekibi 
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