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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

İngilizce eğitiminin birçok millet tarafından önem verilen ve talep edilen bir eğitim çe-

şidi olduğu dönemimizde söz konusu olan eğitim her zaman istenilen verimde olma-

maktadır. Literatür taramamızda da fark ettiğimiz üzere 3 boyutlu oyunların eğitim ka-

litesinde olumlu etkisi olduğu görülmektedir. İşte bu nedenle projemizde İngilizce öğ-

renimi için Unreal Engine adlı oyun geliştirme motorundan yararlanılmıştır. Unreal 

Engine; Epic Games tarafından geliştirilmiştir ve 3D ya da 2D oyunlar tasarlamak için 

kullanılan, Android, Linux, iOS, Windows ve daha birçok platformda çalışabilen bir 

oyun geliştirme motorudur. 

Bu program kullanılarak hazırlanan oyunumuzun her yaştan bireyin İngilizce eğiti-

minde katkı sağlamasını ve kaliteli bir öğrenme süreci oluşturmasını amaçlamaktayız. 

Özellikle günümüzde soyut kalan eğitim yöntemlerinden çok; görselleştirilerek, 3 bo-

yutlu hale getirilerek tasarlanan oyunların bireylerin öğrenim deneyimlerinde oldukça 

olumlu bir etkisi olacağını düşünmekteyiz. 

Oyunumuzun içeriği günlük hayatta sıkça kullandığımız eşyaların İngilizcelerini ve bu 

kelimelerin İngilizce telaffuzlarını öğrenmek, ardından da öğrenilen kelimelerle ilgili 

sorulara yanıt verebilmektir. Tüm soruları bilen oyuncu oyunu bitirmiş sayılır. 

Oyunda kullanılan eşyalar Epic Games Marketplace’den temin edilmiştir ve harita, wid-

get tasarımları tarafımızca yapılmıştır. 

 

2. Problem/Sorun: 

İngilizce’yi kullanılan, canlı, aktif bir dil durumuna getirmek ancak okullarda veril-

mekte olan eğitim ile mümkündür. Eğitim sistemi kültürel, sosyal ve ekonomik olmak 

üzere pek çok faktörden etkilenmektedir. Bu nedenle eğitim sisteminde değişim kaçı-

nılmaz bir hal almaktadır. Öğrenme kavramını düz davranış değişiklikleri olarak kabul 

eden, çok erken yaşlarda ödül-cezalar ile başka bireyler tarafından yönetilmeyi benim-

seyen bireyler yetiştiren ve böylelikle yaratıcılık üzerinde baskı kuran yöntemlerden 

meydana gelen eğitim sistemleri ömrünü tamamlamakta bu eğitim sisteminin yerini bi-

lişim ile bilim kökenli modern sistem ve anlayışlara bırakmaktadır (Doğan, 2012).  

Teknoloji gün geçtikçe hızla gelişmekte ve bu gelişmelerin sonucunda teknolojik araç-

ların kullanımları yaygınlaşmaktadır. Çocuklar tablet, kişisel bilgisayar ve cep telefonu 

gibi araçlar kullanmaktadır. Okullarda ise projeksiyon ve akıllı tahta gibi teknolojik 

araçlar kullanılmaktadır (Erbil ve Kocabaş, 2019). Teknolojinin yaygınlaştıkça eğitim 

alanında kullanılabilirliği göz önünde bulundurulduğunda projemizde unreal engine 4 

ile İngilizce öğrenimini daha kolay ve etkili hale getirmeye yönelik bir 3 boyutlu uygu-

lama geliştirilmiştir. 
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3. Çözüm  

 Ülkemizde de görüldüğü üzere 3 boyutlu oyunlar büyük çoğunlukla eğlence amaçlı 

kullanılmaktadır. Eğitici özelliğinin kullanıldığı yerler oldukça azdır. Fakat yapılan 

araştırmaları da göz önünde bulundurursak 3 boyutlu oyunların insanlarda dikkat uyan-

dıran ve birçok eğitim aracından etkili olan yönleri bulunmaktadır. Biz de İngilizce eği-

timi alanında bireylerin dikkatini çeken, interaktif, kullanılması kolay ve eğlenceli bir 

oyun geliştirerek İngilizce eğitiminde kaliteli bir öğrenme sağlamayı hedefledik. 

 

Sorun Çözüm Eğitimdeki Katkısı 

Günümüzde giderek artan 

İngilizce öğrenimi ihtiyacı 

Erişimi ve kullanması kolay 

eğitici bir 3 boyutlu oyun ta-

sarlamak  

Eğitime daha eğlenceli ve 

ilgi çekici, aynı zamanda 

interaktif bir yön kazan-

dırır. 

Tablo 1. Sorun, çözüm ve eğitime katkısı tablosu 

 

4. Yöntem 

Projemiz hazırlanırken Epic Games tarafından geliştirilen 

C++ dilini kullanan ve günümüzde de oldukça yaygın olarak 

kullanmakta olan Unreal Engine 4 oyun geliştirme motoru 

kullanılmıştır. Android, Linux, iOS, Microsoft Windows ve daha 

birçok platformda oyun tasarımının yapılabildiği Unreal Engine 

4 kullanılarak İngilizce öğreniminin oyunlaştırılması 

amaçlanmıştır.  

 

Oyunumuzda günlük hayatta sıkça kullanılan temel İngilizce kelimeler, görselleştirme 

ve seslendirme yöntemiyle kullanıcıya sunulup kaliteli bir İngilizce öğrenim deneyimi 

sağlanmaktadır. Yapılan literatür taramasında da görüldüğü üzere 3 boyutlu halde 

üretilen içeriklerin insanlarda daha iyi bir öğrenim ortamı oluşturduğu ve insanların 2 

boyutlu oyunlardan çok 3 boyutlu oyunları tercih ettiği görülmektedir. (Ak, O.)  Bu 

nedenle projemizde de 3 boyutlu bir oyun geliştirmek amaçlanmıştır. Unreal Engine 

versiyonu olarak Unreal Engine 4.26 kullanılmaktadır. 

 

Oyunumuzda kullanıcıya öğretilen kelimelerin kullanıcının seviyesine uygun olmasına 

önem verilmiştir. Oyunda adı geçen kelimeler ilk seviyelerde basit, oyun ilerledikçe de 

zor kelimeler olarak kullanıcının karşısına çıkmaktadır. Oyunumuzda ilerledikçe ve 

kullanıcıya yöneltilen sorular doğru bilindikçe oyundaki seviyeler zorlaşmakta, daha 

kapsamlı ve gelişmiş bir öğretim yapılmaktadır. Fakat bunların hepsinden önce 

kelimelerin günlük hayatta sıkça kullanılmasına ve Türkiye’de öğretilen İngilizce dersi 

müfredatlarına uygun olmasına dikkat edilmiştir. Bu sayede daha önce hiçbir İngilizce 

eğitimi almamış kullanıcılar bile ülke genelinin seviyesinde bir İngilizce öğrenimi den-

eyimi yaşayabilmektedirler.  
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Oyunumuz bir evin içinde ve bu evde bulunan eşyalar arasında geçmektedir. 

Evde bulunan eşyalar günlük hayatta hepimizin kullandığı tabak, çatal, masa, lamba, 

bitki, koltuk, lavabo malzemeleri gibi eşyalardan oluşmaktadır. Bu eşyaların static mesh 

adı verilen tasarımları ve bu tasarımların bulunduğu kütüphaneler Epic Games Market-

place’den temin edilmiştir. Harita tasarımı bize aittir ve birden fazla ev bulunmaktadır. 

Kullanıcı bu evlerde İngilizce öğrenimini deneyimlemekte ve diğer evlere geçebilmek 

için bazı eşyaların İngilizce adları ile ilgili sorulara maruz kalmaktadır. Ayrıca bu 

kelimelerin İngilizce telaffuzları da soru içerisinde verilmektedir. Böylece kullanıcı hem 

görsel hem de işitsel anlamda bir öğrenim gerçekleştirebilmektedir. 

 

 

 
Resim 1: Evin içi ve eşyalar 

 

           
Resim 2: Evin içi ve eşyalar 
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Resim-3: Evin içi ve eşyalar 

 

                          
Resim 4: Evin içi ve eşyalar 

 

              
Resim-5: Evin içi ve eşyalar 
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Oyunumuzda bulunan eşyalarla etkileşime geçebilmek, ses oynatması sağlamak 

ve oyun karakterinin hareketleri için Unreal Engine’de blueprint olarak adlandırılan bir 

kodlama yöntemine başvurulmuştur. Böylece eşyaların yazılımları üzerinde değişiklik 

ve geliştirme yapmak daha kolay hale getirilmektedir. Soruların kullanıcıya yöneltildiği 

Widget adlı küçük pencereler de tarafımızca tasarlanmıştır. Kullanıcıya daha rahat ve 

eğlenceli bir deneyim sunabilmek için “First Person” ya da bir diğer deyişle birinci kişi 

perspektif metodundan yararlanılmıştır. Ayrıca yine oyun geliştirme aşamasında ko-

laylık sağlamak ve hızlı değişikliklerde bulunmak için Unreal Engine’ın bir özelliği olan 

“Datatable” denen veri tabanlarından yararlanılmıştır. Bu veri tabanları aracılığıyla 

eşyalara ait bilgiler hızlıca değiştirilebilmekte ya da eklemelerde bulunabilmektedir. 

 

                        

 
Resim 6: Datatable özelliği 

 

 
Resim 7: Kullanılan eşyaların blueprint kodları 
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   Resim-8: Widget geliştirme ekranı 

 

Oyuncu 20 farklı evden oluşan bir mahallede oyuna başlar ve ilk eve giriş yapar. 

Oyunda ilerleme kat edebilmek için kullanıcının görevi evdeki eşyalarla ile ilgili soru-

ları bilmektir. Bu eşyalarla etkileşime geçebilmek için kullanıcının F tuşuna basması 

gerekmektedir. F tuşuna basıldığında kullanıcının karşısına kelimenin İngilizce’si 

çıkmakta ve kelime öğretilmektedir. Kelimenin öğretilmesi aşamasında kelimenin 

içinde bulunduğu İngilizce bir cümle, kelimenin İngilizce telaffuzu kullanıcıya ver-

ilmektedir. Ayrıca öğrenim aşamasında kelimenin Türkçe’si kullanıcıya verilmemekte-

dir. Bunun nedeni oyunumuzun öğretim sürecinde kelimenin ezberlenerek değil, tam 

olarak ne anlama geldiği belirtilerek, görsel olarak kullanıcıya tanıtılarak uygulanan bir 

öğretimin yabancı dil eğitimine daha çok katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

 

 
Resim-9: Mahalle görünümü 
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Resim-10: Evin önü 

 

 
Resim-11: Mahalle görünümü 

 

Eğitim aşaması tamamlandıktan sonra kelime ile ilgili her evde sorular 

sorulmaktadır. Sorulan sorular belli aralıklarda kelimenin hemen unutulmaması için 

tekrar sorulmakta ve böylece kalıcı ve işlevli bir öğrenme uygulanmaktadır. Soruları 

bilen oyuncu sonraki eve geçmeye hak kazanmakta ve bu şekilde oyuna devam etmekte-

dir. Her ilerleyen evde zorlaşan kelime kazanımları ile oyunumuz birçok kelimeyi 

kullanıcıya tanıtmakta, eğitici ve eğlenceli bir deneyim sunmaktadır. Tüm evleri 

tamamlayan kullanıcı oyunu bitirmiş sayılmaktadır.Hazırlamış olduğumu haritada ma-

halle ve evlerin görüntüleri Şekil 9,10,11 deki görsellerden görülebilmektedir. 

 

Ek olarak belirtmek isteriz ki projemiz geliştirmeye oldukça açıktır. Oyuna yeni 

bir harita eklenebilir (örneğin hastane, park), evlerde yeni eşyalar kullanılabilir ve aynı 

proje farklı dillere uyarlanabilir. Oyun sonunda kullanıcının kaç soruyu bildiği, ne kadar 
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sürede bölümleri tamamladığı gibi istatistikler tutulup bu istatistikler kullanıcıya sunu-

labilir. 

 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projemizin yenilikçi yönlerinden biri İngilizce eğitiminin klasik yöntemlerin aksine di-

jital bir uygulama ile gerçekleştirilmesidir. Chernobilsky ile Granito’nun (2012) vurgu-

ladığı üzere öğrenciler teknolojiye karşı olumlu tepki vermekte aynı zamanda teknoloji 

yolu ile daha fazla motive olmaktadırlar. Bu çalışma göz önünde bulundurulduğunda 

geliştirdiğimiz uygulamanın klasik öğrenim yöntemlerine göre öğrencileri daha çok mo-

tive ettiği söylenebilir. Piyasada bu amaca yönelik geliştirilen diğer dijital uygulamalar 

incelendiğinde uygulamaların büyük çoğunluğunun 2 boyutlu olduğu görülmektedir. 

Projemizin bir diğer yenilikçi yönü geliştirdiğimiz uygulamanın bu uygulamaların ak-

sine 3 boyutlu olmasıdır. Alanyazın incelendiğinde objelerin 3 boyutlu olarak kullanı-

mının öğrencilerin ilgisini çektiği, derse katılımı fazlalaştırdığı ve motive ettiği görül-

mektedir (Kerawalla, Luckin, Selijefot ve Woolard, 2006). Geliştirdiğimiz uygulama-

nın piyasadaki diğer 2 boyutlu uygulamalardan farklı olarak 3 boyutlu olması öğrenci-

lerin dikkatini daha çok çekmekte, ders katılımını fazlalaştırmakta ve motivasyonu art-

tırmaktadır.   

 

6. Uygulanabilirlik  

Projemizde geliştirdiğimiz uygulamanın yapım aşamasında açık kaynak kodlu program-

lama dili ile kütüphaneleri kullanılması sebebiyle telif açısından herhangi bir problem 

yaşanmayacaktır. Ayrıca ücretli asset kullanımı olmadığı ve benzeri bir harcama yapıl-

madığı için proje maliyetimiz oldukça düşüktür. Piyasadaki uygulamalar incelendiğinde 

uygulamaların 2 boyutlu ve ücretli oldukları görülmektedir. Bu uygulamaların aksine 

bizim geliştirdiğimiz uygulama 3 boyutlu ve ücretsizdir. Teknolojinin gelişmesi sonu-

cunda teknolojik araç kullanımları yaygınlaşmış bunun sonucunda çocukların tablet, ki-

şisel bilgisayar ile cep telefonu gibi araçları kullanımı artmıştır. (Erbil ve Kocabaş, 

2019). Uygulamamızın kullanılması için 1 adet bilgisayar yeterlidir. Bu sebeple uygu-

lama erişimi ve kullanımı oldukça pratiktir. Uygulamanın düşük maliyetli olduğu, kay-

nak açısından problem yaşamayacak olması ve erişim ile kullanımının kolay olduğu 

düşünüldüğünde çalışmamızın oldukça uygulanabilir olduğu söylenebilir. 

Ayrıca birçok okula uygulanan Fatih projesi kapsamında sınıflarda akıllı tahtalar bulun-

maktadır. Hazırlamış olduğumuz proje internet tarayıcıları için renderlenip internet üze-

rinden kolaylıkla erişilebilmektedir. Tarayıcı üzerinden erişilebilen oyunumuzun çalış-

ması için yüksek özellikli bir donanım gerekmemektedir. Projemiz bu sistem sayesinde 

akıllı tahtalarda ders materyalı olarak rahatlıkla kullanılabilir.  
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Görev Tanımı Kimler 

tarafından 

yapılacağı 

Mart Nisan Mayıs Haziran Tem-

muz 

Harita Tasarımı Zeynep Poy-

razlı, Ömer 

Şahkan 

Öztürk 

     

Eşya Tasarımı Ege Çavdar, 

Ömer 

Şahkan 

Öztürk 

     

Yazılımların 

Gerçekleştirilmesi 

Tüm Üyeler      

Proje Detay 

Raporunun Yazıl-

ması ve Projein 

geliştirilmesi 

Zeynep Poy-

razlı, Ege 

Erol Kozan 

     

Tablo 2. Proje iş zaman çizelgesi  

 

Projemizin zaman planlaması Şekil 1’de verildiği gibidir. Projemizde unreal engine 4 

ile geliştirilen uygulamamız için herhangi bir ücretli asset kullanılmamış ve harcama 

yapılmamıştır. 1 adet bilgisayar yeterli olmaktadır. Bu nedenle projemizde geliştirdiği-

miz uygulamanın maliyeti oldukça düşük olduğundan dolayı çalışmamızın uygulana-

bilirliğinin yüksek olduğu söylenebilir. 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Hayatımızda İngilice’ nin önemi her geçen gün artmaktadır. Çocuklar çok erken yaş-

larda İngilizce eğitimine başlamaktadır. Kişiler hayatlarının her döneminde İngilizce ve 

diğer yabancı dillere ihtiyaç duymaktadır. Hazırladığımız proje ve geliştirdiğimiz uy-

gulamadaki hedef kitlemiz belli bir yaş grubu olmamakla beraber her yaş grubundan 

İngilizce seviyesi düşük olan veya İngilizce öğrenmek isteyen bireylerdir. 

 

9. Riskler 

Piyasadaki uygulamalar incelendiğinde uygulamaların büyük çoğunluğunun 2 boyutlu 

oldukları görülmektedir. Literatür incelendiğinde objelerin 3 boyutlu olarak kullanımı-

nın öğrencilerin ilgisini çektiği, derse katılımı fazlalaştırdığı ve motive ettiği görülmek-
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tedir (Kerawalla, Luckin, Selijefot ve Woolard, 2006). Projemizde geliştirdiğimiz uy-

gulama bu nedenle unreal engine 4 ile 3 boyutlu olarak tasarlanmıştır. Projemizin en 

büyük riski geliştirdiğimiz uygulamanın 3 boyutlu olması sebebiyle kullanıcının kulla-

nım noktasında kafa karışıklığı yaşaması ve kavramakta güçlük çekebilecek olmasıdır. 

Bu riskin önüne geçmek amacıyla uygulamada kullanımın nasıl olacağına dair bilgilen-

dirme yer almaktadır. 
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