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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Bu proje ile hastanelerde yatılı olarak kanser tedavisi gören çocukların sosyal yönden 

akranlarından geri kalmamaları adına Unity 3D programı kullanılarak çok oyunculu 

bir şekilde oynanabilen 3B sanal park ortamı tasarlanacaktır. Sanal Gerçeklik 

teknolojisi kullanılarak geliştirilmesi planlanan 3B sanal park ortamında çocuklar 

HTC Vive sanal gerçeklik gözlüğü ile sanki gerçek bir park içerisindeymiş gibi oyun 

oynama şansına sahip olacaklardır. Tasarlanan ortamın gerçekçiliğini artırabilmek 

adına çocuklar, seçmiş oldukları oyun içi karakterler ile park içerisinde çevrimiçi 

olarak oyun oynayan diğer çocuklar ile konuşabilme ve birlikte oyun oynayabilme 

şansına da sahip olacaktır. Bu sayede, bu proje kapsamında geliştirilecek 3B sanal 

park ortamı ile birlikte hastanede kanser tedavisi görmek zorunda olan çocuklarımızın 

sosyal hayattan kopmayarak moral ve motivasyonlarının arttırılması ve böylece 

hastalığın iyileşme sürecine doğrudan bir katkı sağlanması hedeflenmektedir.  

 

2. Problem/Sorun: 

Günümüzde kanser, bireylerin sağlığını olumsuz yönde etkileyen en önemli 

hastalıklardan birisidir [1]. Birçok farklı yaş grubundan kişilerin yakalandığı bu 

hastalık, çok ölümcül bir hastalık olup; yapılan araştırmalar, 65 yaş altı vakalarda her 

100 vakadan 28’nin, 65 yaş üstü vakalarda ise her 100 vakadan 17’sinin ölümle 

sonuçlandığını göstermektedir [2]. 2015 yılından Dünya Sağlık Örgütü tarafından 

yapılan bir araştırma sonucunda küresel çapta 8.8 milyon insanın kanserden hayatını 

kaybettiği ortaya çıkmaktadır [3]. Bu kadar yüksek bir ölüm oranına ve vaka sayısına 

sahip kanser hastalığına yakalanan kişi sayısı da gün geçtikçe artmaktadır [4]. 

Araştırmalar, sadece 2018 yılında küresel çapta kanser hastalığına yakalanan kişi 

sayısının 18.1 milyon olduğunu göstermektedir [5]. Bu rakamlar, çocuk yaş 

grubundaki hastalar için incelendiğinde ise dünyada her sene yaklaşık olarak 300.000 

çocuğun kanser hastalığına yakalandığı ve bu hastalığa yakalanan her 100 çocuktan 

30’unun bu hastalıktan dolayı hayatını kaybettiği ortaya çıkmaktadır [6]. Bu tip 

ölümlü vaka sayısının azalmasında etkin bir kanser tedavisinin yanı sıra hastanın sahip 

olduğu moral ve motivasyonun hastanın iyileşme sürecinde çok önemli bir rol 

oynamaktadır [7]. Ancak, moral ve motivasyonun hastanın iyileşme sürecine çok 

olumlu etkisi olmasına rağmen, hastaların birçoğu, kanser tedavisi almak için 

zamanlarının büyük bir çoğunluğunu hastenelerde geçirdikleri için moral ve 

motivasyonlarını arttıran olayları yaşayabilecekleri sosyal hayattan çok 

uzaklaşmaktadır. Bu durum, bütün hastaları olumsuz yönde etkilerken daha 

hayatlarının başında olan çocuklarda daha olumsuz sonuçlar ortaya çıkarmaktadır [8]. 

Bu olumsuz sonuçlar hastalığın iyileşme sürecini doğrudan olumsuz bir şekilde 

etkilemekte olup; iyileşme gösteren çocukların da iyileşme sonrasındaki dönemde 

normal hayata karşı adaptasyonunu zorlaştırmaktadır. 
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3. Çözüm  

3B sanal park ortamında çocuklar, HTC Vive gözlüğü kullanarak 3B sanal park 

ortamının içerisinde yer alacaklar. 3B sanal park ortamına giriş yapmak için öncelikle 

birer oyun içi karakteri seçebilecek olan çocuklar, seçmiş oldukları karakterleri 

kullanarak oyun içinde çevrimiçi olan diğer arkadaşları ile konuşma şansına da sahip 

olacaktır. Bu özelliğin yanı sıra çocuklar, park içerisinde kaydıraktan kayma, 

salıncakta sallanma gibi çeşitli park donanımları ile etkileşime girebilecektir. Sanal 

Gerçeklik teknolojisi kullanılacak olan 3B sanal park ortamı Unity 3D programı ile 

geliştirilecektir. Kullanıcıların gerçek hayatta bulundukları ortamdan koparak 

tamamen sanal ortamın içerisindeymiş gibi hissetmeleri için de HTC Vive sanal 

gerçeklik gözlüğü ve diğer bileşenleri kullanılacaktır. Bu sayede, kullanıcılar sanal 

park ortamında yürüyebilecek ve parkta bulunan oyuncaklar ile etkileşime 

geçebilecektir. Bu özelliklere ek olarak, sanal park ortamının gerçekçiliğini 

artırabilmek adına sanal ortam birden fazla kullanıcının park içerisinde oyun 

oynayabileceği şekilde geliştirilecektir. Sanal park ortamının çok oyunculu olma 

özelliği bir internet ağı bileşeni olan Photon alt yapısı kullanılarak geliştirilecektir. 

Sistemin genel işleyişi 4. Bölüm olan “Yöntem” bölümünde detaylı bir şekilde 

açıklanacaktır. 

 

4. Yöntem 

3B Sanal Park Ortamı projesini geliştirirken Çevik Yazılım Geliştirme Metodolojisi 

kullanılmaktadır. Proje geliştirme sürecinden önce projenin gereksinimleri çıkartılmış 

olup, proje gereksinimleri 2 haftalık sprintlere bölünmüştür. Her sprintin sonunda son 

ürünün çalışabilir bir prototipinin çıkarılması hedeflenmektedir. Uygulama prototipi 

üzerinden projenin genel akışı olarak kullanıcı öncelikle sisteme giriş yapar. Giriş 

yaptıktan sonra karşısına Şekil 1’de yer alan “Karakter Seçme Ekranı” gelir. Kullanıcı, 

sanal gerçeklik deneyimini yaşayabilmek için kullandığı HTC Vive sanal gerçeklik 

gözlüğünün kontrollerini kullanarak parkın içerisindeyken kontrol edeceği karakteri 

seçer. Kullanıcı, oyun içerisindeki karakterini seçtikten sonra Şekil 2’de gösterilen 

ekrandaki gibi park ortamına giriş yapar. Sistemin genel amacı kullanıcıları mutlu 

etmek olduğu için parkın bulunduğu ortam tasarlanırken yeşil çimlerin ve ağaçların 

kullanılmasına özen gösterilmiştir. Bunun yanı sıra, hava güneşli ve açık bir şekilde 

ayarlanmış olup, sistemi kullanan kişilere pozitif bir ortamın oluşturulması 

hedeflenmiştir. 

 

Önceki bölümlerde de bahsedildiği üzere kullanıcı, oyun içerisinde çevrimiçi olarak 

yer alan diğer kullanıcılar ile etkileşime girme şansına sahiptir (Şekil 3). Kullanıcı, 

diğer kullanıcılar ile mesajlaşabilir, sesli konuşabilir ve sistem içerisinde tanımlanmış 

modlardan seçerek onlara karşı hissetmiş olduğu duyguları gösterebilmektedir. 

Kullanıcının bu işlemleri yapabilmesi için başka bir kullanıcıya yaklaşması 

gerekmektedir. Kullanıcılar park içerisinde birbirlerine yaklaştıkları anda üzerlerinde 

etkileşim ikonu çıkacaktır. Eğer kullanıcılardan biri diğer kullanıcının üzerinde yer 

alan etkileşim butonuna HTC Vive sanal gerçeklik gözlüğünün kontrolünü kullanarak 

bastığı zaman diğer kullanıcının ekranına etkileşim istek talebi gelecektir. Eğer 
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kullanıcı kendisine gelen etkileşim istek talebini kabul ederse kullanıcılar birbirleri ile 

etkileşime girerler. Kullanıcılar arasındaki etkileşim 2 kişiden fazla da olabilir. 

 

Şekil 1 Karakter Seçme Ekranı 

 

Şekil 2 3B Sanal Parkın Kullanıcı Gözünden Görünümü 

Kullanıcılar arasında etkileşim başladığı anda sesli iletişim seçeneği otomatik olarak 

aktif olacaktır. Ek olarak, etkileşim sırasında kullanıcıların ekranlarının sağ 

bölümünde açılır-kapanır bir panel olacaktır. Bu panelde kullanıcılar, seslerini açıp 

kapatabilir, karşı taraf ile mesajlaşabilir ve sistemde tanımlanmış modları seçerek 

kendi karakterinin yüz mimiklerini (kahkaha atma, mutlu olma, düşünme, üzgün ve 

kızgın olma) değiştirebilir. Mesajlaşma seçeneği için kullanıcının 2 alternatifi 

bulunmaktadır. İlk alternatifte kullanıcı kendisine sunulan sanal klavyedeki tuşlara 

HTC Vive sanal gerçeklik gözlüğünün kontrolü ile basarak mesaj atabilir. İkinci 

seçenekte ise sistemin sahip olacağı “speech to text” özelliği sayesinde konuşarak 

otomatik olarak mesaj içeriğini oluşturabilir. “speech to text” özelliği için Google alt 

yapısı kullanılacaktır. Mesajlaşma özelliği kapsamında, kullanıcılara ilk seçeneğin 
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sunulma sebebi kullanıcının o anda konuşma ile ilgili sorun yaşaması halinde diğer 

kullanıcılar ile sahip olduğu iletişimin bozulmasına engel olmaktır.  

 

 

Şekil 3 Karakterlerin Park İçerisindeki Görünümü 

 
Şekil 4 3B Sanal Parkın Tepeden Görünümü 

Şekil 4’te görüleceği üzere sanal park ortamında 2 kaydırak, 2 salıncak, 1 dönme 

dolap, 1 tahterevalli ve 1 sallanma demiri bulunmaktadır. Kaydıraklardan eş zamanlı 

olarak birer kullanıcı kayabilirken, kayan kullanıcıları kaydırağın üst bölümünde 

bekleyebilmeleri için Şekil 4’teki ekranın sol bölümündeki kaydırakta aynı anda 4 

kişi, sağ bölümündeki kaydırakta ise aynı anda 2 kişi durabilmektedir. Salıncaklarda 

aynı anda birer kişi sallanabilirken, sallanma demirinde aynı anda en fazla 3, dönme 

dolabı ise aynı anda en fazla 4 kişi kullanabilmektedir. Tahterevalli kullanımında ise 

kullanıcının yanına mutlaka bir arkadaş bulması gerekmektedir. Kullanıcıların park 

ortamında yer alan oyuncakları kullanabilmesi için oyuncaklara belirli bir mesafe 

yaklaşmaları gerekmektedir. Kullanıcılar, oyuncuklara belirli bir mesafe yaklaştıktan 

sonra oyuncakların üzerinde “Oyna” butonu aktif olacaktır. Kullanıcı, HTC Vive sanal 
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gerçeklik gözlüğünün kontrolünü kullanarak “Oyna” butonuna bastığı zaman eğer 

ilgili oyuncağın kapasitesi dolu değilse kullanıcı seçmiş olduğu oyuncağın sağladığı 

oyun özelliğinden direkt olarak faydalanabilmektedir. Bu durum, kaydıraklar ve 

tahterevalli için farklılık göstermektedir. Eğer kaydıraklardaki kullanıcı sayısı 

kaydırağın yukarıda belirtilen kapasitesinden az ise, kullanıcı beklemek için 

kaydırağın üzerine ışınlanır. Tahterevalli de ise kullanıcı tahterevallinin yanına geçtiği 

zaman “Oyna” butonuna basarsa ve o sırada tahterevallide hiçbir kullanıcı yoksa, 

kullanıcı tahterevallinin boş koltuklarından birisine yerleştirilir. Tahterevallide bir 

kullanıcı olduğu durumlarda diğer kullanıcıların dikkatini çekebilmek adına 

tahterevallinin üzerine bir ünlem ikonu yerleştirilir. Böylece, diğer kullanıcıların 

tahterevalliye gelmesi ve her iki kullanıcının tahterevalli üzerinde oynaması beklenir. 

Kullanıcılar yukarıda belirtilen oyuncakları kullanırken istedikleri zaman 

oyuncaklardan çıkma şansına sahiptir. Park içerisindeki oyuncaklarla ile etkileşime ek 

olarak kullanıcılar, park içerisinde seçmiş oldukları noktalara ışınlanarak park 

içerisinde dolaşma şansına da sahiptir. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Hastane ortamından çıkamayan ve yaşamının büyük bir bölümünü yatakta geçiren 

çocuklar için kendi yaş grubundaki çocuklar ile iletişime geçebilecekleri ve park 

ortamında yer alan oyuncaklarda oynayabilecekleri bir ortamın sunulması projenin en 

yenilikçi özelliğidir. Bu sayede çocuklar, almış oldukları tedavinin getirmiş olduğu 

halsizlik durumunu gözetmeksizin park içerisinde oyun oynayabilir, arkadaşları ile 

iletişime geçebilir ve bulunduğu hastane ortamından kurtularak moral ve 

motivasyonunu artırabileceği park ortamına geçme şansına sahip olacaktır. Bu noktada 

kullanılan sanal gerçeklik teknolojisi bilgisayar mühendisliği alanında günümüzün en 

popüler çalışma alanlarından biridir [9]. Bu alandaki benzer çalışmalara bakıldığında 

ise literatürde bu alanda yapılmış birkaç benzer çalışma yer almaktadır [10-12]. 

Ancak, geliştirilecek olan uygulamada çevrimiçi kullanıcıların birbiri ile etkileşime 

geçmesi, tasarlanan sanal ortam, park içerisinde kullanılan materyaller incelendiğinde 

hem literatürde hem de sektörde bütün özellikleri içeren benzer bir uygulama 

bulunmamaktadır. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Geliştirilecek olan uygulama çocuklara kanser tedavisi uygulayan bütün hastanelere 

kurulabilir. Ülkemizde şu anda 48 adet çocuk onkoloji hastanesi bulunmaktadır. Bu 

kapsamda, uygulama ilgili hastanelerde kullanılabilir. Bunun yanı sıra, uygulamanın 

yurt dışında yer alan hastanelere de kurulumu yapılabilir.  

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projenin tahmini maliyeti 180.000 TL’dir. Proje planı ve proje iş paketleri Şekil 5’teki 

gibidir. 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar)  

Projenin hedef kitlesi hastanede yatılı olarak kanser tedavisi gören 6 – 12 yaş grubu 

arasındaki çocuklardır. 

 

 
Şekil 5 Proje Planı ve İş Paketleri 

 

9. Riskler 

Projenin en önemli riski sanal gerçeklik teknolojisinin kullanıcılarda “motion 

sickness” rahatsızlığını oluşturmasıdır. Bu rahatsızlığı engellemek amacıyla uygulama 

geliştirilirken literatürdeki çalışmalarda yer alan iyileştirmeler kullanılacaktır [13, 14].  
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