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SANAL GERÇEKLİK VE CİDDİ OYUN TEKNOLOJİLERİ 

 

 

 

Simülatörlerin eğitim maksadı ile  kullanılması özellikle gerçek ortamdaki 

eğitimlerin zor, tehlikeli ve/veya maliyetli olduğu durumlarda oldukça yaygındır. 

Bilgisayar tabanlı eğitim sistemleri 1960’lı yıllardan itibaren kullanılmaya başlanmıştır. 

Sanal gerçeklik, bilgisayar ortamında oluşturulan 3B resimlerin ve 

animasyonların teknolojik araçlarla insanların zihinlerinde gerçek bir ortamda bulunma 

hissini vermesinin yanı sıra, ortamda bulunan bu objelerle etkileşimde bulunmalarını 

sağlayan teknoloji olarak tanımlanmaktadır. Sanal gerçekliğin eğitimde kullanılmasının 

avantajları aşağıda sıralanmıştır: 

 Eğitilenlerin motivasyonlarını artırır, 

 Farklı yerlerdeki eğitilenlerin paylaşılan bir ortamda birbirleri ile karşılıklı 

etkileşimde bulunmalarına imkan sağlar, 

 Eğitilenlerin, klasik dershane ortamından farklı olarak kendi öğrenme hızları ile 

öğrenmelerini sağlar, 

 Dershane ortamından çok daha ilgi çekici ve gerçekçi bir öğrenme ortamı 

sağlar, 

 Ulaşım masraflarının önemli ölçüde azalmasını sağlar. 

Popüler online bilgisayar oyunları, interaktif, işbirliğine dayanan, sürükleyici ve 

çoğunlukla eğlenceli olan oyunların yaygınlaşmasında bir çığır açmıştır. Counter-

Strike, World of Warcraft ve The Sims Online gibi oyunlar insanların, gerçek 

dünyadaymış gibi, paylaşılan sanal bir ortamda birbirleri ile interaktif olarak iletişime 

geçebildiklerini göstermiştir. Bu teknolojinin kullanılmasında bir sonraki aşama online 

oyunların etkin online eğitim platformlarına dönüştürülmesidir. Teorik olarak, farklı 

yerlerde bulunan katılımcılar,  ortaya çıkan yeni  teknolojileri gerçek dünyada olduğu 

gibi eğitim maksadı ile paylaşılan bir ortamda kullanabilmelidirler. Faydaları; ulaşım 

masraflarının azalması, sınırlı ve az sayıdaki uzman eğitimcilerden azami fayda 

sağlanması ve sınıf ortamında sağlanan eğitim ortamından çok daha gerçekçi ve ilgi 
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uyandıran bir eğitim ortamının eğitilenlere sağlanmasıdır. Düzgün olarak tasarlanıp 

uygulandıklarında sanal ortamlar, uzaktan eğitim ile eğitilenlere mükemmel bir eğitim 

ortamı sağlama potansiyeline sahiptirler. 

 

Sanal gerçeklik eğitim, yabancı dil öğrenimi, film endüstrisi, planlı kentleşme, 

tıp/cerrahi uygulamalar, e-ticaret, inşaat sektörü, imalat tasarımı, spor eğitimleri,  

reklam sektörü  ve daha bir çok alanda etkin ve verimli olarak kullanılmaktadır. Sanal 

gerçekliğin kullanım alanları insanın yaratıcılık gücü ile doğru orantılıdır ve gün 

geçtikçe artması kaçınılmazdır. Sanal gerçeklik pazarı günümüzde henüz başlangıç 

ve emekleme dönemindedir, fakat bugüne kadar üstesinden gelinen teknik problemler 

gerçekten olağanüstüdür. Aşılacak daha çok engel bulunmaktadır, bununla beraber 

bütün en iyi performansları üzerinde toplayan bir sistemin imal edilmesi de sadece bir 

zaman meselesidir. Aşağıda sanal gerçeklik performanslarının günümüzde ulaştığı 

aşamaları ve Digi-Capital firması tarafından hazırlanan en iyi performansları gösteren 

bir değerlendirme sunulmaktadır. 

Taşınabilirlik: Bu özellik, konsol/bilgisayar ve sanal gerçeklik sadece evlerde 

kullanıldığından sadece taşınabilir sanal gerçeklik uygulamaları için geçerlidir. Oyunlar 

gibi büyük ve kapsamlı taşınabilir VR uygulamaları, sınıfının en iyisi akıllı telefon 

bataryalarını 6 saatte tükettiğinden bir şarj cihazı taşınması tavsiye edilmektedir. 

Görüş: Geniş görüş alanları ve yüksek çözünürlük çok daha iyi VR-Sanal 

Gerçeklik deneyimleri sunmaktadır. Sınıfının en iyisi olan 136 derecelik sürükleyici 

diyagonal görüş açısı ve her göz için 2.560 X 1,440 piksellik retina görüntüleri 

(görülemeyen piksel), yeterli ve kullanıcıları mutlu eden çözümler sağlamaktadır. 

Sürükleyicilik: Pozisyonel izleme (kullanıcıların baktığı ve hareket ettiği) ve 

düşük sarsıntı/titreme (sanal nesnelerin hızlı baş hareketlerinde yumuşakça kaydığı) 

özellikleri, kullanıcıların kendilerini gerçek dünyadaymışçasına rahat hissedebilmeleri 

için kritik faktörlerdir. Sınıfında en iyi olan VR sistemleri bu özellikleri en iyi olarak oda 

büyüklüğündeki alanlarda sağlayabilmektedirler. 

Kullanışlılık: Sanal gerçeklik sistemleri ideal olarak standart platformlar 

(örneğin düşük maliyetli sistemler) ile çalışabilmeli, düşük frame tazeleme oranlarından 

kaynaklanan bulantı/baş dönmesi/yol tutmasını engellemeli ve sezgisel kullanıcı 

girdileri sağlamalıdırlar. Sınıfında en iyi cihazlar standart konsol/bilgisayar/akıllı 

telefonlar ile çalışabilir olmalı, saniyede 120 frame tazeleme oranını sağlamalı ve 

düşük gecikme/yüksek hassasiyet kontrolör özelliklerine sahip kullanıcı dostu sistemler 

olmalıdırlar. 

Esneklik: Sanal-Artırılmış dünyalar arasında geçiş özelliği (gerçek dünya 

görüntüleri üzerine sanal nesnelerin bindirilmesi) sanal gerçeklik uygulamalarını çok 

daha esnek bir hale getirmektedir. Bazı sanal gerçeklik sistemleri günümüzde bu 
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imkan ve kabiliyete sahiptirler fakat geçirgen video yaklaşımları (görüntü direkt olarak 

görülmekten ziyade işleme tabi tutulmuş şekilde görülür) hala gecikme problemlerine 

neden olmaktadır. 

Giyilebilirlik: Başa takılan üstün özellikli görüntü sistemleri ağırlık problemini 

büyük ölçüde çözmüş, tasarım rahatlığını geliştirmişlerdir ve göz yorgunluğuna neden 

olmadan uzun süre takılabilmektedirler. Henüz gerçek tüketici ürünleri olarak 

görülmektedirler ve moda aksesuarları olmaktan çok uzaktırlar. 

Maliyet: Hala en önemli problem maliyettir. Başa takılabilen görüntü sistemi ve 

kullanılacak platformun toplam maliyeti yaklaşık olarak 1,500 ABD dolarıdır. Bununla 

beraber başa takılabilen görüntü sistemlerini daha ucuza almak, en düşük maliyetli 

konsol/bilgisayar ve sanal gerçeklik sistemleri kullanıldığında ve sistem gereksinimleri 

üst seviyede tutulmadığında 700-800 ABD dolarına mümkün olabilir. 

 

Bütün hakları saklıdır. Digi-Capital Firmasının izni olmadan alıntı ve değişiklik yapılamaz. 

Görüntü: Digi-Capital 

Sanal Gerçeklik Askeri Uygulamaları 
 

Sanal gerçeklik askeri uygulamaları özellikle günümüz ordularında yer alan 

farklı sistemlerin çokluğu, karmaşıklığı ve eğitime ayrılan kaynakların azlığı göz önüne 

alındığında bir çok modern silahlı kuvvetlerin üzerinde önemle durduğu bir alan haline 

gelmiştir. Sanal gerçeklik uygulamaları halen emekleme safhasında olmalarına 

rağmen özellikle eğitim alanındaki büyük potansiyel kullanım imkanları sanal gerçeklik 
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uygulamalarını geleceğin maliyet-etkin bir eğitim yaklaşım ve çözümü haline 

getirmiştir. 

 Durumsal Farkındalık 
 

 
 

Muharebe sahasında kullanılan durumsal farkındalık çözümleri askerlerin çeşitli 

bilgileri etkin olarak kullanmalarını sağlar ve düşmanın hassas taraflarını istismar 

etmelerini kolaylaştırır. Durumsal farkındalık bir bireyin durumu algılama ve anlama 

seviyesidir. Muharebe sahasında bir askerin durumsal farkındalığı ise muharebe 

sahasındaki olayları, spesifik taktik manevralar ve bunların sonuçlarını bilmesi ve 

anlamasıdır. Askerde durumsal farkındalığın oluşturulması algısal, uzaysal  ve bilişsel 

kabiliyetlere, görev ve çevresel  faktörlere, doktrin ve kabul edilen taktiklere ve tim 

üyelerinin deneyim ve bilgi teknolojileri dahil elde mevcut kaynaklara bağlıdır. 

Araştırmalar muharebe sahası deneyiminin askerlerde durumsal farkındalık 

seviyesini oldukça  artırdığını ortaya koymuştur. Muharebe sahası deneyimi olan 

askerlerin, özellikle kritik durumlarda durumsal farkındalık seviyeleri deneyimsiz 

askerlere nazaran çok daha üst seviyelerdedir. 

Muharebe sahasında deneyim kazanmanın yolları gerçekten muhabere etmek 

veya muharebe eder gibi eğitim yaparak edinilebilir. Sanal gerçeklik ortamında 

yaratılan karmaşık ve modern muharebe sahası,  son kullanıcı tarafından talep edilen 

ve hedef kitlenin arzu edilen eğitim konularında eğitilmelerini sağlayacak senaryolar ile 

desteklendiğinde, özellikle deneyimsiz askerler için büyük avantajlar sağlamaktadır. 

Bugüne kadar yapılan araştırmalar sanal gerçeklik simülasyonlarının bir askerin 

durumu analiz etme ve etkin/doğru kararlar verme yeteneklerini geliştirdiğini 

ispatlamışlardır. 

 Eğitim Sistemleri 
Sanal gerçeklik eğitimleri, izleme sistemi  entegre edilen başa monteli görüntü 

sistemi ve sanal ortamda bulunan nesneler ile etkileşimi sağlayan eldivenler ile 

yapılmaktadır. Sanal gerçekliğin silahlı kuvvetler tarafından kullanılan eğitim maksatlı 

uygulamaları aşağıda sıralanmıştır: 

 Sanal gerçeklik muharebe uygulamaları, 

 Sanal gerçeklik kara/deniz/hava kuvvetleri uygulamaları, 

 Sanal gerçeklik kara/deniz/hava kuvvetleri tatbikat uygulamaları, 

 Sanal gerçeklik muharebe sahası simülasyon uygulamaları, 

 Sanal gerçeklik askeri silahlar, 
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 Sanal gerçeklik askeri tarih uygulamaları. 

Sanal gerçeklik uygulamalarının askeri eğitim sistemlerinde kullanılması, eğitim 

için uygun sanal bir ortamın oluşturulmasını ve askerlerin muharebe sahasında 

karşılaşabilecekleri bütün olayları bir senaryo kapsamında emniyetli ve istedikleri sayı  

ve sıklıkta tekrar edebilecekleri bir ortam sağlar. Esas avantajlar, özellikle hava 

kuvvetlerinde yürütülen eğitimlerin yüksek maliyeti göz önüne alındığında, zaman 

tasarrufu sağlayan maliyet-etkin çözümlerdir. Tehlikeli durum ve özellikle hava 

araçlarındaki acil durum eğitimleri simülasyon uygulamalarının en fazla rağbet gördüğü 

alanlardır. 

 

              
 

Sanal Gerçeklik-Eğitim uygulamaları 
 

 Platform Simülatörleri 
Sanal gerçeklik eğitim sistemleri, özellikle eğitilecek hedef kitlenin büyük olduğu 

durumlarda sağladığı çoklu platformlar sayesinde maliyet-etkin çözümler sunmaktadır. 

Sanal gerçeklik eğitim çözümleri  tek veya çoklu olarak uygulanabilirler ve özellikle çok 

sayıda personelin eğitilmesine ihtiyaç duyulan araç/zırhlı personel taşıyıcı/tank vb. gibi 

araç sürücülerinin eğitilmelerinde oldukça maliyet etkin olarak kullanılabilirler. 

ABD ordusu tarafından kullanılan ‘Aviation Combined Arms Tactical Trainer-

Aviation (AVCATT-A) sanal gerçeklik simülasyon teknolojisini kullanan bir  helikopter 

muharebe eğitim sistemidir. Sistem 5 adet farklı model ve konfigürasyondaki 

helikopteri simüle edebilme imkan ve kabiliyetindedir: 

 AH-64 Apache modeli taarruz helikopteri, 

 AH-64D Longbow Apache modeli  taarruz helikopteri, 

 OH-58D Kiowa Warrior modeli gözetleme helikopteri, 

 UH-60 Black Hawk modeli genel maksat helikopteri ve 

 CH-47 Chinook modeli yük helikopteri. 

AVCATT-A tamamen helikopter muharebe simülatörü olarak tasarlanmıştır, kesinlikle 

bir uçuş eğitim simülatörü değildir. Hareket sistemi yoktur ve kullanıcılara uçuş hissi  

vermez, sadece muharebe esnasında kullanılacak olan gösterge sistemleri sisteme 

entegre edilmişlerdir. Sistemin temel hedefi pilotların muharebe ve savaşma 
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yeteneklerini geliştirmektir. AVCATT-A sistemi  sis, kar, toz veya kum, rüzgar,  görüş 

şartları, hava sıcaklığı ve bulut durumlarını değiştirerek eğitilenlere gerçekçi muharebe 

ortam şartlarını sunmaktadır.  

    

Sanal Gerçeklik-AVCATT-A Helikopter Simülatörü 

   

Sanal Gerçeklik-Platform Simülatörleri 

   

 Bakım/Arızacılık Simülatörleri 

Mevcut bakım sistemleri en bilgili ve deneyimli bakım personelinin dahi, sürekli 

olarak referans teknik yayınlara, basılı dokümanlara veya bakım prosedürlerini ayrıntılı 

olarak ortaya koyan bilgisayarlara, donanım/komponent bilgilerine ve son olarak 

emniyet kurallarına bakmasını gerektirmektedir. Bakımın emniyetli ve teknisyen 

hatasına meydan verilmeden yapılabilmesi için yukarıda sayılan bütün her şeyin bakım 

sahasında olması bir zorunluluktur. Bu kadar çok bakım yardımcı malzemesinin,  

bakımı kolaylaştırmak maksadıyla teknisyenlerin her an görebileceği ve erişebileceği 

bir yerde muhafaza edilmesi pratik ve uygulanabilir bir çözüm değildir. Bu yaklaşım 

aynı zamanda bakım personelinin sürekli olarak teknik yayınlar ve uyguladıkları bakım 

faaliyeti arasında gidip gelmelerine, dikkatlerinin dağılmasına ve zaman kaybına neden 

olmaktadır. Klasik bakım uygulamalarında bakım personeli sürekli olarak referans 

yayınlardan edindiği bilgileri analiz ve senteze tabi tutmalı ve aklında tuttukları esasları 

spesifik bir onarım veya bakım için konsept olarak uygulamak zorundadırlar. Bu 

faaliyet teknik yayınlarda ihtiyaç duyulan bilgilerin aranıp bulunmasını, gerekli bilgilerin 

süzülmesini, dokümanlar ve parça kataloglarındaki donanım çizimlerinin gerçek 
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ekipmanlar ile eşleştirilmesini ve iki görüntü arasındaki farklılıkların tanımlanmasını 

gerektirmektedir. 

 

Sanal Gerçeklik-Bakım/Arızacılık Simülatörleri 

Modern hava araçları, muharebe araç ve sistemleri ile diğer donanımlar durumu 

daha da kötüleştirmektedirler. Bu karmaşık sistemler sayısız dijital komponentlerden 

oluşmakta ve bakım personelinin bakım ve onarımların icrasında göz önünde 

bulundurmak zorunda olduğu sayısız bilgi gereksinimlerini ortaya çıkarmaktadırlar. Bu 

ihtiyacın ilk olarak 1990’lı yıllarda farkına varılmış ve İnteraktif Elektronik Teknik 

Yayınlar (İETY) kullanılmaya başlanmıştır. İETY, yığınlarca basılı dokümana olan 

ihtiyacı ortadan kaldırmış ve arayüzü birçok bilgi kaynağını tek bir uygulamada 

birleştiren tek bir mobil bilgisayar sorunu çözmüştür. 

Bununla beraber, birçok bilgi kaynağını ve referans dokümanları bilgisayar 

tabanlı bir arayüzde bir araya getirmedeki etkinliklerine rağmen, İETY’ler bakım 

personeli ile bakım veya onarım icra ettikleri sistemler arasındaki gerçek zamanlı 

interaktiflik problemini çözememişlerdir. Gerçek zamanlı interaktifliğin olmayışı bakım 

ve onarımlarda geçen süreleri uzatmakta, teknisyenlerin dikkatlerinin dağılarak hata 

yapmalarına neden olmakta ve onları zihinsel olarak yormaktadır. 

 

Sanal Gerçeklik-Sanal Bakım Eğiticisi 
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Sanal Bakım Eğiticileri askeri bakım teknisyenlerine yönelik eğitimlerde bakım 

ve sorun giderme prosedürlerinin öğretilmesi ve uygulanması için 3 boyutlu sentetik bir 

öğrenme ortamı sağlar. Sistem etkin bir eğitim için bakımı gerçekleştirilecek gerçek 

araç veya cihazın bilgisayar tarafından oluşturulmuş etkileşimli 3 boyutlu 

simülasyonlarını içeren sentetik modelini kullanmaktadır. Bu şekilde bakım 

teknisyenlerinin platformda yeralan sistemlerin ve ekipmanın servis, onarım, sorun 

giderme prosedürlerini güvenli ve doğru bir şekilde öğrenmeleri ve daha sonra 

uygulamaları mümkün olmaktadır.  

Faydaları:  

- Gerçek araç veya cihazların uygulamalı bakım eğitimi için kullanılmasından 

doğan maliyetlerde önemli tasarruflar sağlanır (azaltılmış yaşam döngüsü maliyetleri),  

- Öğrenci için güvenli bir eğitim ortamı sağlanarak fiziksel uygulamalı bakım 

eğitimi sırasında gerçek platformda oluşabilecek olası hasarlar önlenir, 

- Kolayca tekrarlanabilen geniş çeşitlilikte bakım senaryoları ile etkin bir eğitim 

sağlanır,  

- Öğrenci performansındaki gelişmelerin takibi için çeşitli araçlar sunar.  

 

 Yapısal Simülasyon Sistemleri 
 

 
Sanal Gerçeklik-Yapısal Simülasyon Sistemleri 

 
Özellikle havacılık sektöründe faaliyet gösteren işgörenlerin eğitimi oldukça 

maliyetlidir ve havacılık mühendislerinin karmaşık mekanik sistemleri analiz,  tasarım 

ve imal etmeleri oldukça zordur. 
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Sanal gerçeklik uygulamalarının yapısal simülasyon sistemlerinde kullanılması 

aşağıda sıralanan avantajları sağlamaktadır: 

 Sanal gerçeklik bütün ürün tasarımını ve üretim prosesini sanal bir ortama 

aktarabilir, 

 Sanal gerçeklik ürün teslim süresini, pazara hazır hale getirme süresini ve 

maliyeti düşürebilir, 

 Sanal gerçeklik ürün kalitesini ve güvenilirliğini artırabilir. 

 

 Çatışma Simülatörleri 
 

        
 

Sanal Gerçeklik-Çatışma Simülatörleri 
 

 
Sanal Gerçeklik-Muharebe Sahasının Görünümü 

 
Bir muharebe esnasında komutanlar, doğru karar verebilmek maksadı ile 

mevcut ve olası dost-düşman durumları hakkında fikir sahibi olmalı ve muharebe 
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sahasında resmin tümünü görebilmelidirler. Buna askeri  literatürde Komuta-Kontrol 

adı verilmektedir. Yine komutanlar, muharebe sahasını planlayabilmeli ve 

uygulayacakları ateş ve manevra ile şekillendirebilmelidirler. Günümüzde komuta-

kontrol ile planlama faaliyetleri haritalar üzerinde yapılmakta, bazı datalar 

bilgisayarlara girilerek analiz edilmekte ve muharebe sahasının görselleştirilmesinde 

kullanılmaktadır. Yukarıda görüldüğü gibi sayısal dataların insan müdahalesi olmadan 

muharebe sahasının görselleştirilmesinde kullanılması için yeni gelişmeler mevcuttur. 

Muharebe sahasının görselleştirilmesi muharebe sahasındaki mevcut durumun 

yansıtılması üzerinde yoğunlaşmıştır. 

 Sağlık Simülasyonu 
 

 
Sanal Gerçeklik-Sağlık Simülasyonu 

 

Sağlık simülasyonları sanal gerçekliğin en fazla kullanıldığı alanların başlarında 

gelmekte, ameliyat simülasyonları, robotik operasyonlar ve yetenek geliştirme 

eğitimleri etkin ve verimli olarak sağlık sektöründe yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. 

Sanal gerçeklik, operatörlere yeni beceriler geliştirme ve mevcut becerilerini muhafaza 

etme imkan ve kabiliyetini tamamen güvenli  ve emniyetli bir ortamda sağlamaktadır. 

Senaryo tabanlı eğitimler, operatör, hemşire ve diğer tıp personeline interaktif bir sanal 

ortamda birbirleri ile etkileşim imkanı sunmaktadır. Sanal gerçeklik doktorların teşhis 

ve tanı yeteneklerini geliştirmek maksadı ile de etkin olarak kullanılmaktadır. 

Fortune Dergisine göre; Gear VR,  Google Cardboard ve VR One gibi sanal 

gerçeklik programları tıp personeline verilen eğitimlerin çehresini tamamen 

değiştirmiştir. Özellikle tıp alanında öğrencilere sunulan sanal gerçeklik 

uygulamalarındaki pratik yapma imkan ve kabiliyeti büyük avantajlar sağlamakta, 

öğrencilerin daha önce hiç yapmadıkları operasyonları sanal bir ortamda, istedikleri 

sayıda defalarca ve hata yapma korkuları olmadan yapabilmelerini sağlamaktadır. 

Yine tıp alanı için çok önemli olan uygulamalı eğitimin, sanal bir ortamda etkileşim 

özelliği de eklenerek tıp öğrencilerine sunulması, sanal gerçeklik uygulamalarını tıp 

eğitiminde aranılan bir yetenek haline getirmiştir. 

Öğrencilerin rutin operasyonel prosedürlerin yanı sıra ameliyatlar esnasında 

sıklıkla karşılaşılan acil ve beklenmedik durumlara karşı da eğitilmeleri sanal ortamda 
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güvenli ve emniyetli bir şekilde, hastaya zarar verme korku ve endişesi olmadan 

yapılabilmektedir. 

Tıp alanındaki eğitim uzmanları sanal gerçeklik eğitim uygulamalarının tıp 

sektöründe başarı ile kullanılmasını, öğrencilere görerek ve bizzat yaparak öğrenme 

imkanı sunmasına bağlamaktadırlar. Özellikle eğitim maksadı ile kullanılacak yeterli 

hasta ve kadavranın olmayışı sanal gerçeklik uygulamalarını tıp eğitimi alanında 

vazgeçilmez bir unsur haline getirmiştir. 

 

 Bireysel Görev Simülatörleri (Paraşüt, İleri hava Kontrolörü, Topçu İleri 
Gözetleyici vs.) 
 

 
Sanal Gerçeklik-Paraşüt  Bireysel Görev Simülatörü 

 
Sanal gerçeklik uygulamalarının bireysel görev simülatörlerinde kullanılması 

maliyet-etkin çözümler sağlamaktadır. Maliyetli ve tehlike içeren eğitimlerin gerçek 

uygulamalar öncesinde bu tip simülatörlerde icra edilmesi kullanıcının emniyetli bir 

ortamda istediği kadar tekrar ederek öğrenmesini sağlamaktadır. 

 Ürün / Prototip Tasarım 
 

 

Sanal Gerçeklik- Ürün/Protip Tasarım 
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Sanal gerçeklik ürün tasarımı ve imalat proses simülasyonu için bilgisayar 

tarafından yaratılan bir sanal ortam sunar. Yukarıda da bahsedildiği gibi sanal gerçeklik 

bilgisayar, bilişim, görüntü işleme, iletişim ve kontrol teknolojilerinin entegre olarak 

kullanıldığı bir alandır. Mühendisler de ürün ve prototip tasarımlarında sanal gerçeklik 

uygulamalarını etkin olarak kullanmaktadırlar. Geleneksel ürün/prototip  tasarımları 

oldukça zaman alıcı ve maliyetli faaliyetlerdir. Örneğin NASA ilk uzay dolmuşunu 

tasarladığında, nasıl bir şey olacağını görebilmek için, uzay gemisinin tahta ve 

plastikten yapılmış bir modelini imal etmek zorunda kalmıştır. Sanal  gerçeklik, gelişmiş 

bilgisayar ve görsel  teknolojilerini kullanarak ürün geliştirilmesi için sanal bir ortam 

sağlar ve bu sanal ortamda ürün tasarımı ve imalat aynı anda yapılabilir. Sonuç olarak 

tasarımcılar hem zamandan tasarruf sağlarlar, hem de zaman alıcı ve maliyetli 

modellerin yapılmasına gerek kalmaz. 

Ürün tasarımı ve imalatta sanal gerçeklik örnekleri aşağıdadır: 

 Bilgisayar yardımlı tasarım, 

 Robotların kullanılması, 

 Üretim hattı planlaması, 

 Üretim planlarının oluşturulması, 

 Üretim simülasyonu, 

 Ürün bakımı. 

AutoCAD, Pro/E ve Solid Work gibi CAD sistemleri yaygın olarak bilinen ve 

kullanılan tasarım sistemleridirler ve öğrencilere ürün çizimleri ve yapısal tasarımlarda 

çok büyük kolaylıklar sağlamaktadırlar, fakat interaktif bir değerlendirme ve tasarımın 

ayrıntılı bir araştırması için yeteri kadar iyi değildirler. Sanal gerçeklik, ürün 

geliştirilmesi ve tasarımında fizibilite analizi, tekrarlamalı tasarım ve sistematik 

değerlendirme avantajları sağlamaktadır. Ürün tasarımı ve üretimde sanal gerçekliğin 

kullanımı sayısal hızlı prototip oluşturma, tasarımların gözden geçirilmesi, insan 

faktörü /ergonomi çalışmaları, sayısal üretim hattı oluşturma, eğitim/öğretim, üretim 

proses simülasyonu, uzaktan operasyon ve web-tabanlı uygulamaları kapsamaktadır. 

    

Sanal Gerçeklik- Ürün/Protip Tasarım 
 
Ciddi Oyun Askeri Uygulamaları 
 
Ciddi oyun teknolojileri eğitim ve öğretim alanında giderek büyük bir ilgi 

uyandırmaktadır. Son simülasyon ve görselleştirme teknolojileri kullanılan ciddi  oyun 

uygulamaları, oyuncuların gerçekçi ve ilgi çekici ortamlarda durumsal bilişsellik 



13 
 

seviyelerini artırmaktadır. Bununla beraber henüz sayısal oyunlara pedagoji ve 

eğitimin etkin olarak entegre edilmesinde yöntem ve model sorunları mevcuttur. 

Herşeye rağmen günümüzde ulaşılan simülasyon ve görselleştirme teknolojileri 

sayesinde ciddi  oyun uygulamaları  eğitim ve öğretimde etkin olarak kullanılabilecek 

bir alandır ve İngilizce ‘Edutainment- Education/Entertainment’ kelimesinin ortaya 

çıkması buna en güzel örneklerden bir tanesidir. Başlangıçta kullanıcıları eğlendirme 

maksadı ile  ortaya çıkan ciddi oyun uygulamaları, zaman ve mekandan bağımsız 

olarak sundukları geniş imkanlar ile eğitilenlere çok farklı durum ve senaryolarda eğitim 

ve öğretim avantajları sunmaktadır. Özellikle karmaşık ve maliyetli eğitim ortamları ve 

eğitim esnasındaki tehlikeli ve riskli durumlar göz önüne alındığında ciddi oyun 

teknolojilerinin eğitim alanında kullanılması maliyet-etkin çözümler sunmaktadır. 

 

Ciddi Oyun-Toplanma Bölgesinin Görünümü 

 Eğitim 
 
Ciddi  oyunların eğitim alanında kullanılması,  çok oyunculu ve tim halinde 

hareket etme ve işbirliğini öne çıkaran uygulamalarda oyunculara çok değişik 

ortamlarda yetenek geliştirme avantajları sunmaktadır. Ciddi oyun uygulamalarının en 

önemli özelliklerinden bir tanesi de interaktiflik ve karşılıklı işbirliğine katkı 

sağlamasıdır. IDATE 2012 Raporuna göre ciddi oyunların günümüzde küresel Pazar 

payı 2.35 milyar avrodur ve bu rakam giderek artmaktadır. Ciddi oyun uygulamalarının 

eğitim ve öğretimde kullanılması alanında yapılan araştırmalar, özellikle eğitimciler 

tarafından bu uygulamaların doğal bir öğrenme ortamı olarak algılandıklarını ve 

benimsendiklerini  ortaya koymuştur. 
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Ciddi Oyun- Eğitim Uygulaması 

Ciddi oyun uygulamalrı eğitimde ilkokuldan (matematik,  yabancı dil) 

üniversiteye (iş yönetimi, lojistik, üretim) kadar bütün eğitim seviyelerinde 

kullanılmaktadır. Ticari veya ciddi oyunların eğitim ve öğretimde kullanılmasında göz 

önüne alınan esaslar hedef kitle için ihtiyaç duyulan konuları kapsaması,  temel 

pedagojik prensipler ile uyumlu olması, kullanılabilir olması,  lisans maliyetlerinin düşük 

olması ve eğitilenlerin evde ve/veya laptoplarında oynayabilmeleridir. Oyunların eğitim 

proseslerinin farklı adımlarına uygunluğunu gösteren tablo aşağıdadır. 

Eğitim proses 
adımı 

Oyunun uygunluğu 

 
Başlangıç 
motivasyonu 

 
Oyunlar öğrencilerin yeni bir alana ilgi  duymalarını ve bilinç 
seviyelerini artırmada oldukça kullanışlıdır 

 
 
Teori 

 
Bu adımda öğretmenin rolü ve kitaplar gibi öğretim araçlarının 
rolü, özellikle soyut kavramların pekiştirilmesinde oldukça verimli 
ve etkin görülmektedir 

 
 
 
Pratik 

 
Oyunlar öğrencilerin eğitim içeriklerini pratik yaparak 
pekiştirmeleri için oldukça uygun görülmektedirler. Oyunlar 
öğrencilerin deneyim ve öğrenim seviyelerine uygun olarak farklı 
zorluk seviyelerinde olmalıdırlar. Öğretmen tarafından sağlanan 
destek, öğrencilerin yanlış anlamalarını ve karmaşık simülasyon 
ortamlarında kaybolmalarını engellemek için tavsiye edilmektedir. 

 
 
 
Doğrulama 

 
Oyunlar bilgi ve yetenek kazanılmasının doğrulanmasında yararlı 
olabilirler fakat oyun mekaniklerine aşırı uyum yaklaşımlarından 
kaçınmak gereklidir. Genel olarak sayısal oyunların kullanılması 
eğitilenlerin eğitim seviyeleri ve özellikle ölçülebilir 
performanslarının izlenebilmesi açısından uygundur. 
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Ciddi oyun ve sanal gerçeklik uygulamaları gerçekçi 3D ortamların 

yaratılmasına ve bu ortamların bilgisayar yapay zekası  tarafından kontrol edilen 

oyuncular, avatarlar ve sanal insan karakterleri ile doldurulmasına imkan 

sağlamaktadırlar. 

Karakteristikler Tanım 

 
 
Etkin öğretim ve eğitim 

Askerlerin muharebe sahasında hayatta kalma 
eğitimi için tasarlanan bir oyun, artırılmış gerçeklik, 
küresel konumlama sistemi veya radyo frekans 
tanımlama teknolojileri gibi çok daha kapsamlı 
teknolojilerin kullanılmasını gerektirir. 

 
 
 
 
 
Düşük maliyetli harekat eğitim 
simülasyon sistemlerinin 
gerçekleştirilmesi 

Askeri alanda çok yaygın olarak kullanılmakta olan 
simülasyon eğitimleri pahalı simülatör sistemleri 
kullanıldığında oldukça sınırlı seviyede kalabilir. 
Bunu telafi etmek maksadı ile çok daha az bir 
maliyet ile üretilebilen askeri ciddi oyunları 
kullanmak mümkündür. Online bir ortamda sunucu 
ve bilgisayarlar vasıtası ile bir çok katılımcının aynı 
anda katılabildiği bir askeri ciddi oyun uygulaması 
simülatörler ile karşılaştırıldığında çok daha 
maliyet-etkin bir çözümdür. Askeri ciddi oyun 
uygulamalarında pahalı simülatör sistemleri ile 
yapılamayan askeri strateji simülasyonları  da 
yapılabilir. 

 
Bilinç/davranış değişikliği 
oluşturma 

Bu silahlı kuvvetlerde farkındalığın değiştirilmesini 
ve simülasyon eğitimlerine katılımı artırmayı 
içermektedir. ABD ordusu bu kategoriye dahil 
edilebilir. 

Askeri Ciddi Oyunların Teknik Karakteristikleri 

 Stratejik Karar Verme 
 

Özellikle karmaşık durumlarda karar verebilme durumun doğru olarak analiz 

edilmesine ve değerlendirilmesine bağlıdır. Özellikle içgüdüsel değerlendirme 

kabiliyetlerinin geliştirilmesinde, geçmiş deneyimler çok büyük bir önem taşımakta, bu 

da ciddi  oyun uygulamalarını, özellikle tehlikeli, zor veya inşa edilmesi çok pahalı olan 

eğitim alanları yaratılması ve kullanılmasında oldukça çekici hale getirmektedir. 

Stratejik ve taktik seviyede doğru karar verebilmek yüksek oranda durumsal ve 

bilişsel yeteneklere bağlıdır ve genellikle bu kararların kısa sürede ve zor  ortamlarda 

verilmesi gereklidir. Durumun sürekli ve süratli bir şekilde değiştiği, görev 

dağıtımlarının yeterince ayrıntılı olarak yapılmadığı ve belirsizliğin hakim olduğu 

muharebe ortamlarında doğru karar verebilmek gerçekten zor bir görev olarak ortaya 

çıkmaktadır. Karar verme aşamasında önemli  olan diğer faktörler zaman kısıtlaması 

ve yapılan hataların yol açacağı önemli sonuçlardır. 

1960’lı yıllardan itibaren askeri operasyonlardaki başarısızlıkların temel 

nedenlerinden bir tanesinin, durumsal farkındalığın yetersizliğine bağlı olarak 

komutanların doğru ve süratli karar verememesi olduğu ortaya çıkmıştır. 1980’li 



16 
 

yıllardan itibaren ABD Ordusu, komutanların karar vermesi üzerine araştırmalara 

başlamıştır. 1988 yılında ABD Deniz Kuvvetlerinin yanlış bir karar ile İran'a ait bir yolcu 

uçağını düşürmesi sonucu deniz kuvvetleri yoğun olarak aynı araştırmalara dahil 

olmuştur. Araştırmalar,  karmaşık durumlarda deneyimli komutanların, özellikle 

karmaşık muharebe ortamında nasıl doğru karar verebildikleri üzerinde odaklanmış ve 

araştırmalar sonucunda komutanların doğru karar vermelerini sağlayan çok az 

prosedürün olduğu ortaya çıkmıştır. Araştırmalar sonucu  ortaya çıkan en önemli 

bulgulardan bir tanesi komutanların karar verirken algoritmik stratejiler yerine sezgisel 

içgüdülerine güvenmeleri olmuştur. Ortaya çıkan diğer önemli bir bulgu da durumsal  

farkındalığın doğru karar verme işleminde çok önemli bir payı olduğudur. 

 

Ciddi Oyun-Karar Verme 

 Rol Oynama 
 

Rol oynama, oyunda bir rolü oynamaktır ve oynanılan rol gerçek hayatta 

oynanılan role büyük benzerlikler gösterebilir. Örneğin iletişim yeteneklerini geliştirme, 

müşteri hizmetleri eğitimi ve kendine güven eğitimleri gibi eğitimler ciddi oyun 

uygulamaları ile eğitilenlere verilebilirler. Bu tür oyunlarda katılımcılar, oluşturulan 

senaryolar içerisinde genelde kendilerini oynayarak yeteneklerini geliştirmektedirler. 

Rol oynama, bir oyunda spesifik bir rolün oynanmasını kapsamaktadır.  Rol, 

oyundaki oyuncunun perspektivinin çerçevesini belirlemekte ve oyuncunun oyun 

ortamına nasıl  tepki göstereceğini tanımlamaktadır. Rol oynama spektrumunun bir  

tarafında oyuncu basitçe kendi rolünü oynarken spektrumun diğer ucunda oyuncular 

gerçek hayattaki rollerinden çok farklı geçmiş deneyim ve motivasyon gerektiren rolleri 

oynamaktadırlar. Oyun ortamı kullanıcılara emniyetli bir ortam sağlamaktadır. Bunun 

yanı  sıra oyunun maksadı ve hedefleri oyundaki rollerin nasıl kullanılacağını belirler. 

Ciddi oyun uygulamalarında rol oynama, eğitilenlerin bilişsel seviyelerini artırır, olumlu 

yönde davranış geliştirmelerini sağllar, erkenden durumu tespit ve çabuk analiz 

yeteneklerini  geliştirir, yetenek ve strateji geliştirmelerini kolaylaştırır ve kabiliyetlerinin 

test edilmelerini sağlar. 
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Ciddi Oyun-Rol Oynama 

 Harp Oyunu 
 
Alman ordusu harp oyunu uygulamalarına 19. Yüzyılın ortalarında başlamıştır. 

Başlangıçta askeri eğitim maksadı ile kullanılan harp  oyunları günümüzde eğlence ve 

eğitim amaçlı olarak simülasyon ortamında çok yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. 

Örneğin, America’s Army: Proving Grounds isimli oyun ABD Ordusu tarafından 

eğitim maksatlı olarak kullanılırken arzu eden ve ordu ile hiç bir ilgisi olmayan herkes 

de bu oyunu ticari olarak satın alıp oynayabilmektedir. 

     

Ciddi Oyun-Harp Oyunu 
Harp oyunları stratejik ve taktik seviyede planların yapılmasında çok büyük 

avantajlar sağlamaktadırlar. Masa başında bir çok katılımcının aynı anda katılabildiği 

harp oyunları ile bilgisayar tabanlı harp oyunları arasındaki  denge sağlandığında ciddi 

oyun harp oyunu uygulamaları kullanıcıya büyük avantajlar sağlayacaktır. 

ABD Ordusunun America’s Army projesi Epic Games’in Unreal-2 Oyun 

Motoruna dayanmaktadır ve DARPA’nın DARWARS Ambush ürünü ise Bohemia 

İnteractive Games firmasının Operation Flashpoint adlı oyunundan derlenmiştir. 

Başlangıçta kağıt üzerinde oynanan harp oyunları tasarımcı ve programcıların 

yeni bilgisayarların kabiliyetlerini keşfetmesi  ve bilgisayarlar için çok daha karmaşık 

mantıksal ve logaritmik uygulamalar geliştirmesi ile yepyeni  bir boyut kazanmıştır. 
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Günümüzde ise kişisel  bilgisayarlar ve grafik kartlar oyunların eğlence, askeri eğitim, 

tıbbi eğitim ve küresel eğitişim için kullanılmalarına imkan sağlamaktadır. Eğlence 

maksatlı tasarlanan oyun uygulamalarının askeri eğitim maksatlı olarak kullanılması 

yukarıda anlatılan tarihsel evrim süreci boyunca özellikle askeri kanatta ciddi endişe 

ve kuşkulara yol açmıştır. Oyun esaslı eğitim sistemlerinin dayandığı altı adet teknoloji  

aşağıda sıralanmıştır. 

 

Temel Oyun Teknolojileri 

 3D Oyun Motoru, oyuncuları motive etmek için güzel ve hassas görselleri  

oluşturmak maksadı ile kullanılır. 

 Grafiksel Kullanıcı Arayüzü bir menü ve interaktif paternler sistemidir ve 

oyuncuların kullanım el kitaplarını dahi okumadan bir oyunu derhal 

kullanmalarına imkan sağlar. 

 Fiziksel Modeller, hareket, angajman, etkileşim ve sensörlerin gerçek dünya 

tasarımlarının olduğu bir dünya/ortam yaratmak maksadı ile kullanılırlar. 

 Yapay Zeka oyun içerisinde, insan oyuncuları zorlayacak kadar akıllı rakipler 

yaratmak maksadı ile kullanılır. Yapay zeka bunun yanı sıra, oyuncu oyun 

esnasında spesifik bir problem ile ilgilenirken oyunu ayarlayabilen adaptif bir 

deneyim yaratmakta kullanılmaktadır. 

 Network imkan ve kabiliyeti oyunun birçok kullanıcıya aynı anda ulaştırılmasını 

sağlamaktadır. Oyun firmaları, dünya çapında bir  network üzerinden dünyanın 

her yerine data transferi için en esnek ve etkin yöntemleri geliştirmişlerdir. 

 Kalıcı Ortam, yaratılan sanal bir ortamı, bireysel bir kullanıcı bağlı olmasa da 

günler, haftalar veya yıllar boyunca aktif olarak muhafaza edebilecek imkan ve 

kabiliyete sahiptir. 
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 Araç Simülasyonu 

 

Ciddi Oyun-Araç Simülasyonu 

Sürücü simülatörleri  başlangıçta trafikte emniyeti artırma araştırmalarında 

kullanılmak üzere düşünülmüş ve tasarlanmışlardır. Sürücü okullarında kullanılan ilk 

sistemler oldukça pahalı ve kullanılan teknoloji göz önüne alındığında yetersizdirler. 

Tipik bir sürücü simülatörü aşağıdaki şekilde görülen komponentlerden oluşmaktadır. 

Bu simülatörlere ilave olarak oyun teknolojilerinin kullanıldığı sürücü 

simülatörleri de mevcuttur. Oyun ve eğlence için tasarlanmış olmalarına rağmen 

gerçekçi bir sürücü deneyimi sağlayan sürücü simülatörleri de mevcuttur, buna örnek 

olarak  yarış sürücülerini eğitmek üzere tasarlanan GTR yarış oyunundaki simülasyon 

oldukça iyi olduğundan yarışçılar tarafından parkurun ezberlenmesi maksadı ile 

kullanılmaktadır. Böyle bir simülatörün toplam bedeli 1000 avrodan daha azdır. 

 

 

Ciddi Oyun-Tipik Sürücü Simülatörü 
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Ciddi Oyun-Sürücü  Ortamı 

Oyun teknolojisinin kullanıldığı tipik bir araç simülatöründe sürücü ortamı 

yukarıda görülmektedir. Sürücü ortamı eğitilecek hedef kitleye uygun olarak istenilen 

araca uygun olarak tasarlanabilir. 
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Simülatörde üretilen grafikler yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi 7 adet ekrana 

aktarılırlar. Bu ekranlar sürücünün ve geri görüş aynaları tarafından sağlanan bütün 

görüş açısını kapsamaktadırlar. 

 Sistem Simülasyonu 
 

Sanal Gerçeklik Evi, örneğin musluk tamircisi gibi meslek sahiplerine sanal bir 

ev içerisinde bilgi ve becerilerini geliştirme ve pratik yapma imkanı sağlamaktadır. 

Meslek sahiplerinin istedikleri kadar hata yapabilecekleri ve pratik sonucu bilgi ve 

beceri seviyelerinin yükselmesine bağlı olarak kendilerine olan güvenlerinin artacağı 

bir eğitim onların gerçek ortamdaki eğitimlerine son derece hazırlıklı olarak 

başlamalarına imkan sağlamaktadır. Bu örnekte eğitim/öğretim yaklaşımı; ‘Ne kadar 

pratik yaparsan o kadar ustalaşır ve kendine güvenirsin’ temeline dayandırılmıştır. 

E-öğrenme hizmet sağlayıcısı tarafından sağlanan çözümde simüle edilmiş 

interaktif senaryolar süratle üretilmektedir. Sanal  Gerçeklik Evi’nde bir çok 

eğitim/öğretim platformu son kullanıcıların taleplerine bağlı olarak kolaylıkla 

geliştirilebilir. 

Modüler tasarım, son kullanıcı taleplerine bağlı olarak kursların zorluk 

seviyelerinin belirlenerek eğitilenlerin bilgi ve beceri  seviyelerine uygun hale 

getirilmesini sağlamaktadır. Eğitim/öğretim esnasında uygulanan senaryolar yine 

eğitilenlerin ustalık seviyelerine bağlı olarak uyarlanabilmektedir. Bu esnek ve doğrusal 

olmayan eğitim tasarımı sayesinde eğitilenler kendi öğrenim hızlarında ve en kolay 

öğrenecekleri şekilde eğitim yöntem ve usüllerini belirleyebilmektedirler. Bu 

eğitim/öğrenim yaklaşımında esas yenilikçi çözüm, eğitilenlerin sonuçları  emniyetli bir 

şekilde defalarca deneyebilmeleri ve hata yaptıklarında geri dönerek hatalarını 

düzeltebilmeleridir. 
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 Sağlık / Rehabilitasyon 

Sanal hastaların olduğu ciddi oyunlar tıbbi eğitimde eğitilenlere, katılımlarını da 

sağlayarak oldukça avantajlı imkanlar sunmaktadır. Ciddi oyun uygulamalarının tıp 

eğitiminde kullanılmasının en büyük avantajlarından bir tanesi gerçek hastalarda 

yapabilecekleri hata riskinin tamamen ortadan kaldırılmasıdır. Tıp alanında yapılan 

araştırmalar tıp  öğrencilerinin ciddi oyunlar, 3D sanal ortamlar ve sanal yol gösterici 

sistemlere olan yaklaşımlarının olumlu olduğunu ortaya çıkarmıştır. Ciddi oyun 

uygulamalarının tıp eğitimi alanında kullanılması günümüzde artan bir trendle devam 

etmektedir. 

 

Ciddi Oyun-VETM Tıbbi Eğitim Uygulaması 

 

Virtual Emergency Telemedicine (VETM) simülasyon tabanlı ciddi bir oyun 

uygulamasıdır, oyun acil durumlara müdahale klasik eğitimine yardımcı olmak 

maksadıyla tasarlanmıştır. Oyun ECG (Electrocardiogram) verilerini kullanarak 

doktorlar, hemşireler ve diğer tıp personelini  gerçek hayatta karşılaşacakları acil 

durumlara karşı eğitmek ve problem çözme yeteneklerini  geliştirmek maksadıyla 

tasarlanmıştır. Eğitilenler acil tıbbi durumlara nasıl müdahale edeceklerini ve senaryo 

tabanlı olarak bir ambulanstaki sanal bir hastanın semptomlarını değerlendirmeyi 

öğrenmektedirler. Oyun, sistem ve sanal hasta tarafından sağlanan sağlanan anlık geri  

beslemeler ile eğitilenlerin yeteneklerini geliştirmelerini sağlamaktadır. 
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Ciddi Oyun-Sağlık Uygulaması 

All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) tarafından geliştirilen diğer bir 

uygulamada, tıp öğrencilerinin çok karmaşık ve zor olan koroner arter bypass cerrahisi 

alanında eğitilmelerini sağlamak ve pratik becerilerini geliştirmek maksadı ile onların 

tamamen risksiz bir ortamda, deneme-yanılma yoluyla öğrenmelerine imkan sağlayan 

bir e-öğrenme yaklaşımı benimsenmiştir. E-öğrenme çözümleri sağlayan bir firma ile 

ortak yürütülen çalışmalar sonucunda, 2B ve 3B olarak ‘Göster’ opsiyonu olan ve 

operasyon prosedürlerinin her bir adımını gösteren bir uygulama ve ‘Dene’ opsiyonu 

ile operasyonda kullanılacak bütün cerrahi aletlerden eğitilenlerin uygun olanı 

seçmelerini sağlayan bir çözüm geliştirilmiştir. Prosedürler esnasında sağlanan 

ipuçları ile öğrencilerin hatalarını düzeltmesi ve anında geri beslemeler yapılarak 

eğitilenlerin yeteneklerini geliştirmeleri sağlanmıştır. 

 

 

 


