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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Amacımız Sanal Gerçeklik (VR) Teknolojisini kullanarak bir sosyal ağ oyun alanı 
geliştirmektir. Geliştirmeyi hedeflediğimiz proje bowling, tenis, bilardo gibi gündelik 
oyunları bir arada yapan, Sanal Gerçeklik Platformunda online olarak oynanabilen çok 
oyunculu bir oyundur. Bu oyunlarda VR teknolojilerinin etkin kullanımı ve gerçekçi ortam 
tasarımları ile gerçek yaşam etkileşimleri simüle edilerek oyuncuya o ortamda olma hissi 
verilmesi amaçlanmaktadır. Oyun, pandemi döneminin zorlu koşullarında insanların 
eğlenebilecekleri güvenli bir ortam bulabilmeleri için birçok insanı bir araya getiren ve 
güvenli bir şekilde sosyalleşmelerine olanak tanıyan gerçek zamanlı çok oyunculu bir 
deneyim sunuyor. Kısacası, “Sanal Gerçeklik Teknolojisi ile Sosyal Ağ Ortamı Yaratma” 
projesinin amacı, Sanal Gerçeklik ve Bilgisayar Grafikleri teknolojilerini birleştirerek 
kullanıcılara metaverse içinde bir oyun alanı sağlamaktır. Proje bileşenlerini oluştururken 
model tasarımları için Blender uygulaması, proje ortamını geliştirmek ve Sanal Gerçeklik 
teknolojisini kullanmak için Unreal Engine oyun motoru kullanılmıştır. Bu teknolojiler ile 
3B ortamımızı oluşturduktan sonra VR gözlükler ile simülasyonumuzu Steam Controller ile 
kullanıcılara sunacağız. Tüm bu teknolojiler “Yöntem” başlığı altında detaylı olarak 
irdelenmiştir. 
 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

Kalabalık ortamlar covid-19 nedeniyle tehlikelidir. Bu nedenle günümüzde insanlar gerçek 
hayatta sosyal etkileşimlerden uzak durmakta ve eskisi kadar sık bir araya gelememektedir. 
Bu nedenle birlikte yapılan sosyal aktiviteler giderek yok olmaktadır. Sosyalleşmek isteyen 
ancak sosyal ortamlara girmekten korkan birçok insan bir araya gelemiyor. Ayrıca insanlar 
çeşitli hastalıklar nedeniyle evlerinden çıkamıyor veya evlerinden çıkmakta zorlanıyorlar. 
Sanal Gerçeklik Oyun Endüstrisinde, bowling, bilardo, masa tenisi ve benzeri birçok 
gündelik oyunu içeren, birçok etkileşimi olan ve oyunculara gerçekçi grafiklerle gerçekten 
o ortamdaymış gibi hissettiren çok oyunculu bir oyun geliştirme hedefindeyiz. Pandemi 
döneminin zorlu koşullarında insanlar alışveriş merkezleri, oyun alanları gibi kalabalık ve 
steril olmayan yerlerden uzakta, birlikte gündelik oyunlar oynayarak eğlenceli vakit 
geçirebilecekleri güvenli bir ortam aramaktaydılar. Sosyalleşmek isteyip de sosyal ortamlara 
girmekten çekinen veya dışarı çıkmak istemeyen birçok insanı bir araya getirip 
eğlenmelerini, etkileşim kurmalarını ve sosyalleşmelerini sağlamak başlıca problemler 
kapsamında özelleştirme yaptıracaktır. 
 

3. Çözüm  

Standart çevrimiçi oyunların etkileşiminin olmaması veya oyunu android cihazlarında 
birlikte oynayan iki kişi arasındaki zayıf etkileşim kaynaklı oyun algısı eksikliği sadece 
eğlenmek veya rekabet etmekten ibarettir. Chat sistemi ile oynanan bir oyunda oyuncuların 
birbirleri ile etkileşimi ve iletişimi yazdıkları metin ile sınırlıdır. Oyun mekaniği, basit 
kontrollerle, bir klavye veya joystick gibi oynamayı destekleyen android veya bilgisayar 
cihazlarıyla sınırlıdır. Bu nedenle oyundaki etkileşimi ve kontrolleri kısıtlamak yerine sanal 
gerçeklik teknolojisini kullanarak bu mekanikleri daha detaylı ve tutarlı hale getirerek 



4 
 

oyuncular ve oyun arasındaki etkileşimi artırmak ve onlara oyunu gerçek hayatta 
oynuyormuş gibi hissettirmek planlanmaktadır. Gerçekten oyunu birbirleriyle yüz yüze 
oynuyormuş gibi hissetmelerini ve çok daha etkili iletişim kurmalarını sağlayan elverişli bir 
ortam sağlayacağız. Birleştirilen tüm teknolojiler sayesinde VR ile etkileşimi artırarak, 
klavye veya denetleyici ile sınırlı etkileşimi olan diğer sosyalleşme oyunlarına kıyasla 
insanları yan yana hissettirerek aldıkları keyfi artırmayı planlamaktayız. 

 
 

 

Şekil 3.1: Blender 3B Modelleme 
 

 

4. Yöntem 

Projemizi gerçekleştirebilmek için öncelikle uygulamadaki seviyeleri ve kuralları 
belirleyeceğiz. Sonra bu kurallar ve seviyelere göre tasarım ve düzenlemeler yaparak ve 
kullanıcılara belirlenen şartlar içerisinde bulundukları seviyeyi geçmelerini isteyeceğiz. 3B 
ortamımızı oluştururken genellikle ücretsiz içeriklerden yararlanmayı, bu içeriklerin yeterli 
olmadığı kısımda ise Blender [5] uygulamasını kullanmayı amaçlıyoruz. Blender bir üç 
boyutlu modelleme ve canlandırma uygulamasıdır (Şekil 3.1). Bu uygulama sayesinde 
projemiz için gereken tasarımları elde etmeyi planlıyoruz. Uygulamayı geliştireceğimiz 
platform Unreal Engine [6] oyun motorudur. Unreal Engine bizlere istediğimiz 3B ortamı 
oluşturmamızı sağlayacak ve önceden belirttiğimiz gibi Sanal Gerçeklik Teknolojisini 
kullanmamızda bize kolaylık sağlayacaktır (Şekil 4.1). Uygulamamızı yazarken Unreal'ın 
Blueprint görsel programlama teknolojisini kullanacağız. Blueprint, Unreal Engine oyun 
motoru için geliştirilen görsel programlama dilidir. Unreal Engine ile beraber, Blueprint 
sisteminin yeterli kalmadığı kısımda; Microsoft Visual Studio kullanmayı planlıyoruz. 
Visual Studio içerisinde çeşitli seçeneklerin bulunduğu ve Unreal ile direkt olarak uyumlu 
olan bir derleyicidir. Projemiz için Visual Studio ayrıca bize kolaylık sağlayacaktır. 
Uygulamamızda C++ kullanmamızın bir farklı sebebi ise Unreal Engine oyun motorunun 
C++ programlama dili ile entegre biçimde çalışmasıdır. Ayrıca Visual Studio içerisinde hem 
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C++ programlama dilini barındıran hem de C++ diline Unreal kütüphanesini eklememize 
olanak sağlayan çok kullanışlı bir derleyicidir. Bahsettiğimiz teknolojiler ile 3B ortamımızı 
oluşturduktan sonra VR gözlükler ile bu simülasyonumuzu kullanıcılara sunacak ve bunu 
yaparken Steam Controller kullanacağız. Steam Controller ise Steam oyun kütüphanesine 
ait VR gözlüklerin ve eldivenlerin kullanımını sağlayan ve kullanımı oldukça kolay olan bir 
kontrolördür. Ayrıca insanların bu ortamda birbirleriyle etkileşimde bulunabilecekleri Çok 
oyunculu oyunu tasarlamak için Steam uygulamasının sunucularını kullanacağız. Bu 
sunuculardan yararlanmak için Unreal oyun motorunun içinde bulunan Steam Advanced 
Session eklentisinden yararlanacağız. Son olarak Online Subsystem Steam, Unreal Engine 
uygulamalarını Valve şirketinin Steam platformuna göndermenizi sağlayan bir uygulama 
programlama arayüzüdür (Şekil 8.1). Bu modülün amacı, uygulamanızı bazı özelliklerle 
yaymanıza yardımcı olmaktır. Ek olarak, bu modül, Steam SDK tarafından üretilenlerin 
çoğunu destekleyen Çevrimiçi Alt Sistem tarafından açığa çıkarılan çeşitli arayüzleri 
uygular. 
 
 

 
 

Şekil 4.1: Unreal Engine Platform 
 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projemizin yenilikçi ve özgün tarafları Sanal Gerçeklik teknolojisi ve Sanal Gerçeklik 
gözlüğüyle hazırlanmasıdır. Sanal Gerçeklik Teknolojisi araçları olarak Sanal Gerçeklik 
gözlüğü ve objelerin kontrolünün sağlanması için Sanal Gerçeklik kolu kullanılacaktır. 
Böylece bireyler bu proje ile Sanal Gerçeklik teknolojisinin sağladığı simülasyon ortamı ile 
network ortamına daha kolay uyum sağlayıp, oyun içi doğru yönlendirmeler ile simülasyonu 
kullanabileceklerdir. Günümüzde kullanılan benzer oyun ve simülasyonları incelediğimizde, 
kullanılan teknolojiler olarak ya sadece VR teknolojisi ya da sadece network bağlantısı 
kurulan çevrimiçi oyunlar tasarlanmıştır. Bu alandaki oyunlardan VR Chat [1], Windows ve 
oculus quest platformları için geliştirilen çok oyunculu bir sanal gerçeklik oyunudur. 
VRChat, oyuncuların kendi avatarlarını oluşturup birbirleriyle sosyalleşebilecekleri ve 
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içinde bazı mini oyunlar bulunan ancak asıl amacı başkalarıyla konuşarak sosyalleşmek olan 
sosyal bir alandır. Bir diğer benzer uygulama VR Party Pack [2], Windows ve oculus quest 
platformları için geliştirilen bir sanal gerçeklik oyunudur. VR Party Pack, oyuncunun on 
oyun içeren oyun havuzundan oyun oynamasına izin veren bir oyun alanıdır. Ancak VR 
Party Pack çevrimdışıdır çalışmaktadır, aynı zamanda yerel co-op oyunu olduğu için 2 VR 
cihazını bağlayarak da arkadaşlarınızla tek bir bilgisayarda oynayabilirsiniz. Rec Room [3] 
ise entegre bir oyun oluşturma sistemine sahip bir sanal gerçeklik, çevrimiçi video oyunudur. 
Rec Room, oyuncuların bir oyun havuzundan (paintball, battle royale oyunları, basketbol, 
oyun içi araçlarla kullanıcı tarafından oluşturulan oyunlar vb.) oyun oynayabilecekleri ve 
diğer oyunculara göstermek için odalarında bir şeyler inşa edebilecekleri bir oyundur. 
Projemizi benzer uygulamalarla (Şekil 5.1) mukayese ettiğimiz zaman gözümüze çarpan en 
büyük eksiklik bahsettiğimiz tüm teknolojileri aynı anda kullanamamaları olmuştur. Bu 
sebeple bu uygulamaların üzerinde bir teknoloji seviyesi getirerek bu alanda aktif rol 
oynamak istiyoruz. 
 

 
Şekil 5.1: Benzer Uygulamaların Simülasyon Görüntüleri 

 

6. Uygulanabilirlik  

Bu proje için performans en önemli unsurdur. Yoğun oyuncu kitlesinin aynı oyun içerisinde 
optimize bir şekilde barındırılabilmesi için, kullanıcıların oyun sırasındaki eylemleri 
sonucunda oluşan verilerin belirli kurallar çerçevesinde gerekli kullanıcılara aktarılması 
önemlidir. Performansı etkileyecek kriterlerden biri de sunucu ve istemcileri çalıştıracak 
süreçlerin doğru bir şekilde ayrılmasıdır [4]. Böyle bir çözüm yaratmak güzel ama önemli 
olan uygulama kısmı olacaktır. Problemimiz için bazı alternatif çözümler mevcut. VR 
kullanmadan, Bilgisayar sistemlerini kullanarak da projeyi geliştirebiliriz fakat bu çözümle 
gerçek etkileşim deneyimi gibi hissettiren VR etkileşimlerinden yararlanamıyoruz. VR 
dışında birden fazla platformu destekleyen sistemimizi ileriye dönük değerlendirmeyi 
planlamaktayız. Projemiz bilgisayar ortamında çalışacak şekilde desteklenecek, bu şekilde 
VR cihazına sahip olmayan oyuncular da oyunumuzu oynayabilirler. Bu sebeple ticari ürüne 
dönüştürülmesi daha kolay olabilmektedir. Projeyi geliştirirken karşımıza çıkan aşamalarda 
oluşabilecek risk detaylarını “Riskler” başlığı altında detaylı olarak irdeledik. 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemizin en az maliyetle uygulanabilir olma temeliyle çıktığımız bu yolda kullanacağımız 
teknolojilerin açık kaynak erişebilir olması sebebiyle ve projemizin görsel tasarımlarının 
ekip üyelerimizce yapılacağı düşünüldüğünde, bu proje tarafımızca hiçbir maliyet olmadan 
üretilecektir. Tasarlanan modeller ve ortam arayüzleri sayesinde ileride satın alma 
yapmamıza gerek kalmadan mevcut 3B model ve assetlerin yardımıyla projenin etkin 
değerini ve niteliğini arttırmayı hedeflemekteyiz. Bu projeyi yaklaşık 3 ayda tamamlamayı 
planladık. Yüksek kaliteli sistemler sayesinde zamanında çözüm oluşturmak mümkündür. 

 

 

Şekil 7.1: Oyun Oturumu Önizlemesi 

Proje planı ve proje iş paketleri Tablo 9.3’teki gibidir. Kullanacağımız teknolojilerden 
Unreal Engine oyun motoru konusunda tecrübeli ekip üyelerimiz sayesinde projeye hızlı bir 
şekilde adapte olup direk sürüm belirleme işlemlerine başlanmıştır. Bu aşamada sürüm 
belirleme stratejisi oyunun network ağı ile en iyi entegre olmasına elverişli bir şekilde 
kurulmuştur. Daha sonrasında oyun içi belirlenen model ve tasarımlar gün yüzüne çıkmıştır. 
Bu kısımda oyun içerisinde kullanılacak karakter ana hatlarını belirgin bir hale getirerek 
sosyal ortamda kullanıcıların nasıl görüneceğini ayarlama gibi özellikler de getirmiş 
bulunmaktayız (Şekil 7.2). Oyun içi modellerin entegre edilmesinden sonra oyun içi 
mekaniklerin ayarlanması gerçekleştirilecektir (Şekil 7.1). Bu sürede yaratılacak olan 
oturum sistemi sayesinde network ağı ile kullanıcı daha önce kaydettiği yerden oyununa 
devam edebilecek veya daha önce birlikte oyun oynadığı arkadaşlarıyla tekrar iletişim 
halinde olup onların da aktif olma durumlarını kontrol edecektir. Geliştirilen tüm arayüz 
tasarımları tamamlandıktan sonra sisteme VR cihazının entegre edilmesi sağlanarak test 
aşamalarına geçilecektir. Bu aşamalarda genel kabiliyet testleri, network bağlantı kontrolleri 
ve genel birim testlerine tabi tutacağımız oyunumuzda herhangi bir eksiklik oluşması 
durumunda “Riskler” başlığı altında belirttiğimiz gibi teknik destek personellerinden yardım 
alınabilecektir. 
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Şekil 7.2: Karakter Özelleştirme Önizlemesi 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Artık her şeyin dijital olduğu bir ortamda yetişen yeni neslin oyun açısından ve sanal 
ortamda sosyalleşme konusunda beklentileri de günden güne değişmektedir. Pandemi krizi 
ve stresi nedeniyle dışarı çıkamayan, bedensel engeli nedeniyle dışarı çıkamayan, herhangi 
bir engeli olmasa da dışarı çıkmak istemeyen, yüz yüze sosyalleşmekten korkan ve en 
önemlisi “Sanal Gerçeklik Gözlüğü” olan insanlar projemizi kullanabilirler. Sosyal 
inovasyon kapsamında gerçekleştireceğimiz projemizi kendi içinde özelleştirirsek, günümüz 
teknolojisi ile sosyalleşmek isteyen tüm oyun severler kullanacaklardır. 

 
 

 
 

Şekil 8.1: Unreal Engine'de Steam Platformuna Erişim Eklentisi 
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9. Riskler 

     İnternet uygulamanın çalışması için temel bir unsurdur. İnternetin olmadığı durumlarda 
uygulama çalışmayacaktır. Bir diğer unsur olarak VR cihazında oluşabilecek herhangi bir 
bağlantı probleminin olması uygulamanın düzgün bir şekilde çalışmamasına neden olur. 
Fakat bu durum bilgisayar tarafında çalışacak uygulama için geçerli değildir. Kullanıcıların 
VR gözlüklerinde oluşabilecek mevcut sorunlar (kırılma, kirlenme, bulanık gösterme vs.) 
ortamın taratılmasında problem oluşturup uygulamanın düzgün çalışmamasına sebep olur. 
Proje üretiminde 3B modellerin ve arayüz tasarımlarının satın alınmadan yaratılma ihtimali 
bu projenin en düşük maliyetle üretilme fikrinden kaynaklıdır. Uygulamamız yazılım temelli 
olduğu için kodlama kısmında yapabileceğimiz olası bir hata uygulamanın çalışmamasına 
veya planlanan şekilde ilerlememesine sebep olur. Karşılaşabileceğimiz yazılım hatalarının 
bazıları: 

     1. Syntax Error – Sözdizimi Hataları 

     2. Run-time Error – Çalışma Zamanı Hataları 

     3. Logic Error (Bug) – Mantıksal Hatalar 

Olası risk durumlarına göre projede oluşturacağı etkileri Tablo 9.1’de verilmiştir.   Tablodan 
hareketle mevcut tehditlerin olma olasılığının proje üzerindeki etkisi ile ilişkisinin 
irdelenmesi Tablo 9.2’de verilmiştir.  

 

Tablo 9.1 Risk Değerlendirme Matrisi 

Risk Değeri = 
Olasılık x Etki 

Etki Derecesi 
Çok az 
zarar(1) 

Önemsiz 
zarar(2) 

Orta zarar(3) Ciddi 
zarar(4) 

Çok ciddi 
zarar(5) 

O
la

sı
lı

k 

Çok az 
ihtimalle(1) 

Çok 
düşük(1) 

Düşük(2) Düşük(3) Orta(4) Orta(4) 

Az 
ihtimalle(2) 

Düşük(2) Orta(4) Orta(6) Yüksek(8) Yüksek(10) 

Orta 
ihtimalle(3) 

Düşük(3) Orta(6) Yüksek(9) Yüksek(12) Kritik(15) 

Büyük 
ihtimalle(4) 

Orta(4) Yüksek(8) Yüksek(12) Kritik(15) Çok 
Yüksek(20) 

Kesinlikle(5) Orta(5) Yüksek(10) Kritik(15) Çok 
Yüksek(20) 

Çok 
Yüksek(25) 
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      Tablo 9.2 Tehditlerin Projedeki Risk Değerleri 
 

Açıklık 
Numarası 

Tehdit 
Olma 

ihtimali 
Etki Risk Değeri 

1 
Sunucuların internet kesintisinden 

etkilenmesi 
2 5 10 

2 VR cihazı sorunları yaşanması 2 3 6 
3 Olası yazılım hataları 1 4 4 

 
Tablo 9.2’yi incelediğimizde risk teşkil eden tehditlerden uygulama içi sunucu bağlantısını 
sağladığımız kısımda sorun yaşanması durumunda en büyük etkide zarar vereceği 
görülmektedir. Bunun sebebi olarak kullandığımız network ağı teknolojisi getirmek 
istediğimiz sosyalleşme alanında uygulamayı direk olarak etkilediği için öncelik olarak 
sunucu bağlantısının eksiksiz ve hatasız bir şekilde yerine getirilmesi gerektiğini 
söyleyebiliriz. Gerektiği durumlarda sunucuda oluşan sorunların teknik destek 
personellerinden veya yardım alınarak tamir ve bakım uygulamalarıyla giderilmesi 
gerekmektedir. Daha önce değindiğimiz gibi projede kullanılan modeller ve assetlerin 
ücretlendirilmesi dolar bazlı olmaktadır. İstenildiği taktirde satın almalar limitli tutularak ve 
kendi modellerimizi üreterek maddi anlamda kur artışı tehdidinden kolaylıkla sıyrılabiliriz. 
Yapılacak ek bir bütçe planlaması üzerinden de gerekli eksikler giderilebilir. 
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Tablo 9.3 Proje Planı ve İş Paketleri 

 
 

    1.Ay 2.Ay 3.Ay 
No İş Paketi 1.Hafta 2.Hafta 3.Hafta 4.Hafta 1.Hafta 2.Hafta 3.Hafta 4.Hafta 1.Hafta 2.Hafta 3.Hafta 4.Hafta 

1 
Uygulama ve Araçların 

Belirlenmesi 
                        

1.1. 
Unreal Engine Sürümünün 

Belirlenmesi 
                        

1.3. Oyun İçi Modellerin Belirlenmesi                         

2 
Oyun İçi Modellerin Entegre 

Edilmesi  
                        

2.1. 
Oyun Mekaniklerinin 

Ayarlanması 
                        

2.2. Game UI                         

2.3. Oturum Sistemi                         

2.4. Minigame Kuralları                         

3 
Uygulamanın Sanal Gerçeklik 
Teknolojisine Adapte Edilmesi 

                        

3.1. VR Entegre Edilmesi                         

3.2. Arayüz Düzenlemeleri                         

4 Uygulamanın Test Edilmesi                         

4.1. Genel Kabiliyet Testi                         

4.2. Birim Testi                         
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