
SANAL GERÇEKLİK SAYESİNDE
YAPABİLECEĞİNİZ 10 OLAĞANÜSTÜ AKTİVİTE

SAYI: 107

Her zaman bir arada...
Bır Arada



SEVGİLİ İNNOVALILAR,
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte 
adından sıkça söz ettiren sanal 
gerçeklik, hayatımızın her noktasında 
farklı bir anlam kazanıyor. Sanal 
gerçeklik uygulaması ile 
yapılabileceklerin sınırları da giderek 
genişliyor. Sanal gerçekliğin sınır 
tanımazlığı ile oturduğumuz yerden 
dünyanın en uzak noktasına seyahate 
çıkabiliyor, derin sularda köpek 
balıklarıyla dans edebiliyor, zaman 
makinesine atlayıp kendimizi 2. Dünya 
Savaşı’nda bir savaş uçağının 
koltuğunda bulabiliyor, arkadaşlarımızla 
keyifli bir akşam yemeği yerken aynı 
anda çocuğumuza masal 
anlatabiliyoruz.

Gelin bu hafta sanal gerçekliğin, 
dünyada bilinen adıyla Virtual 
Reality’nin 5 duyu organımızı 
harekete geçirerek hayatımıza kattığı 
birbirinden ilginç aktivitelere göz 
atalım.

İşte sanal gerçeklik sayesinde 
yapabileceğiniz 10 olağanüstü 
aktivite…

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!



Öncelikle şunu belirtelim, sanal 
gerçeklik her ne kadar yeni bir kavram 
gibi gözükse de tarihi çok eskilere 
dayanıyor. Yıl 1965’i gösterdiğinde 
Amerikalı bilim insanı Ivan 
Sutherland’in önerdiği sanal gerçeklik 
gözlükleri ile insan duyularının 
kandırılabileceği fikri, bu teknolojinin 
altyapısını oluşturdu. Sanal gerçekliğin 
tüm dayanak noktalarıyla gerçek 
olabileceğini derinlikli olarak 
makalesinde anlatan Sutherland, bu 
tezini ekran teknolojilerinin 
gelişmesinin gerekliliğine 
dayandırmıştır. İzleyen yıllarda kendi 
teknolojik devrimini tamamlayarak 
bugünün dünyasında kendine yer 
edindi. 2012 yılında Kickstarter 
kampanyası olarak gündeme gelen 
Oculus’un Facebook tarafından 2 
milyon dolar değerleme ile satın 
alınmasıyla popülerlik kazanan sanal 
gerçeklik, hayalleri sanal nesnelerin 
gerçekliğine dönüştürdü. 

Bugünün yeni dünya düzeninde 
yazılımcılar, tasarımcılar, oyun 
stüdyoları, dev endüstrilerin Ar-Ge 
departmanları tarafından geliştirilen 
projeler bu alana yeni bir boyut 
getirdi. Oyun, inşaat, otomotiv, eğitim 
başta olmak üzere hemen hemen tüm 
sektörler kendi sanal gerçekliğini 
yaratmanın bir yolunu buldu. Bugün 
NFT, metaverse derken gerçekliğin ve 
sanalın birbirine girdiği yepyeni bir 
dijital evrende hızla ilerliyoruz. Gerçek 
evrenle birlikte pek çok sanal evreni 
de kapsayan metaverse sıra dışı 
kurgusal yönüyle tüm insanlık için 
merak uyandırıyor. İleri teknolojilerin 
etkisiyle akıllı telefonların ötesinde bir 
dünya ile karşı karşıyayız. Sanal 
gerçekliğin ağlarını ördüğü bu dünya, 
yenilikçi teknolojilerle hayatımızı 
kolaylaştırmakla kalmıyor, geleceğin 
sıra dışı mesleklerine de kapı aralıyor. 
Sanal gerçeklik sayesinde 
yapılabileceklerin ucu bucağı yok. Biz 
en dikkat çekici olanları sizler için 
sıraladık

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!



HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

5 Duyu
Organınızla
Dünya Turuna
Çıkın

Sanal gerçeklik teknolojisini kullanarak 
seyahat ve gelecek planlarınızı 
oluşturabilirsiniz. Google Earth VR ile 
saniyeler içinde, bırakın evinizden 
çıkmayı, oturduğunuz koltuktan bile 
kalkmadan dünyanın dört bir yanını 
ziyaret edebilirsiniz. Üstelik bu 
ziyarette size 5 duyu organınız da eşlik 
edecek. Travelworldvr.com sitesi 
üzerinden Londra’nın sokaklarında 
turlayabilir, Brezilya’nın altın 
kumlarından serin sularına atlayabilir, 
bir pazar günü ada havası solumak için 
Burgazada’ya gitmek yerine 
Avustralya'nın doğal güzellikleriyle 
meşhur Hamilton Adası’nda sıra dışı 
bir ada deneyimi yaşayabilirsiniz. 

https://www.travelworldvr.com/


HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Trafik çilesinden, saatler süren bavul toplama işinden sıyrılıp dünyanın turistik 
bölgelerinde dolaşabilir, müze ve ören yerlerinde geçmişe uzanan bir yolculuğa 
çıkabilir, kültür hazinenize değerli mücevherler kazandırabilirsiniz. Bütün bunları 
yaparken eksikliğini hissedeceğiniz tek şey gezdiğiniz yerlerin meşhur 
yiyeceklerinin tadına bakamamak olabilir. Onun da çözümü çok kolay. Tüm 
dünya mutfaklarının eşsiz lezzetlerini sunan restoranlardan destek alarak 
kendinize dünya lezzetleri ziyafeti çekebilirsiniz. Sanal gerçeklik teknolojisine 
uygun olarak görüntülenebilen müze ve şehir turlarına katılarak 5 duyu 
organınızla ruhunuzu ve bedeninizi doyuran muhteşem bir deneyim 
yaşayabilirsiniz. Çin Seddi’nde uzun bir yürüyüşe çıkabilir, Eyfel Kulesi’ne 
tırmanabilir, akşam yemeğinizi uzay boşluğunda yiyebilirsiniz.

Sanal gerçeklik, her biri ayrı bir çekim merkezi haline dönüşen dünyaca ünlü 
üniversitelerin kampüslerini de gezebilme imkanı tanıyor. Bunun için 
Youvisit.com adlı siteye tıklamanız yeterli! İleri teknolojinin gücünden 
faydalanarak gelecek planlarınıza gerçekçi bir boyut kazandırma fikri size de 
ilginç geldi değil mi?

https://www.youvisit.com/


Dünyanın
En Hızlı
Roller
Coaster'ına
Binin

Çocukluk dönemini geride bırakalı çok olmuş 
olabilir ama içindeki çocuğu hala yaşatanlar 
için sıra dışı bir önerimiz var. Sanal gerçeklikle 
dünyanın en uzun ve en hızlı yüksekten dalış 
yapan eğlence treni olma unvanına sahip roller 
coaster’ı ile nefes kesen bir macera 
yaşayabilirsiniz. Abu Dabi’deki bir eğlence 
parkında yer alan 2 kilometre uzunluğundaki 
roller coaster’ı deneyimlemeniz için 
kilometrelerce yol gitmenize gerek yok. 52 
metrelik düşüşle yola çıkan roller coaster, 
saniyeler içinde 240 kilometre hıza ulaşıyor.
Bu tren, tam 1 saat 32 dakika boyunca 
rüzgarıyla yarışarak size aklınızı başınızdan alan 
anlar yaşatacak. VR Roller Coaster'ı çok pahalı 
donanımlara gerek duymadan, herhangi bir 
sanal gerçeklik gözlüğü ile uygulama 
mağazalarından indirerek 
deneyimleyebilirsiniz.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.frag.vrrollercoaster&hl=tr&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.frag.vrrollercoaster&hl=tr&gl=US


Kuşlar Gibi Uçun
Galata Kulesi’nden süzülerek İstanbul semalarına yükselen Hezârfen 
Ahmed Çelebi, ilk uçan insan olmayı denemişti ancak ne yazık ki başarılı 
olamamıştı. O dönem başarılamayanı bugün sanal gerçeklik ile 
yapabilirsiniz. Birdly adlı sanal gerçeklik tasarımı ile tıpkı bir kuş gibi 
göklerde havalanabilirsiniz. 

İsviçreli sanatçı ve yazılım geliştiricisi Max Rheiner’ın geliştirdiği Birdly, 
uçma hissini tam olarak yaşatabilmek için kullanıcının tüm duyularını 
harekete geçiriyor. Max Rheiner’ın rüyalarda görülen uçma hissini 
verebilmek adına kusursuzca tasarladığı Birdly, bir panel ve onun üzerinde 
yer alan kanatlardan oluşuyor. Bu mekanizma sayesinde yüz üstü bir 
pozisyonda yatarak panelin kanatlarıyla uçuşa geçiliyor. Simülasyon 
sayesinde tıpkı bir kuş gibi özgürce uçmanın keyfini çıkarabiliyorsunuz. 
Üstelik bu mekanizma doğru bir hız ile rüzgâr bile oluşturabiliyor. Bitmedi, 
uçtukça geçtiğiniz bölgelerin kokusunu burnunuza getiriyor. Deniz 
üzerindeyseniz iyot ve yosun kokusu, çam ormanlarından geçiyorsanız çam 
konusu size eşlik ediyor. 

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

https://birdlyvr.com/


HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Dünyanın En Derin Sularına
Dalın, Zirvesine Tırmanın
Oyun teknolojilerinin gücünü sanal gerçeklik teknolojisi ile birleştirerek 
Büyük Okyanus’un en derin noktasına vurgun yemeden dalabilir, tehlikeli 
sularda da olsa dünyanın dev balinalarıyla dans edebilirsiniz. Dans 
edebilirsiniz dediğimize bakmayın. Dünya üzerinde bilinen en derin nokta 
olan Mariana Çukuru kadar bilinmez varlıklarla dolu sularda karşınıza 
çıkabilecek tehlikelere hazır olun. Her an volkanik bir bölgeye geçiş 
yapabilir, aşırı radyasyonun etkisini hissedebilir, köpek balığı istilasına 
uğrayabilirsiniz. Sanal gerçeklik teknolojisi aşırı adrenalin içeren diğer 
sporları deneyimlemek için de birebir. Sanal gerçeklik uygulamaları ile 
dünyanın en yüksek dağı Everest’e tırmanabilir, Tahiti’nin dev dalgalarında 
sörf yapabilirsiniz. 



Ev
Konforunda
Galeri
Turuna
Çıkın

Otomobil almayı düşünüyorsanız sanal 
gerçeklik uygulamaları ile karar verme 
sürecini kolaylaştırarak evinizin konforunda 
galeri turuna çıkabilirsiniz. Markaların tüm 
modellerini hologram olarak görmenizi 
sağlayan bu uygulamalar, sürüş deneyimi de 
sunuyor. Üstelik gerçek yaşamda 
yapamayacaklarınızı da bu sayede güvenle 
gerçeğe dönüştürebilirsiniz. Otomobillerin 
özelliklerini değiştirebilir, özellik ekleyebilir 
hatta aracı havaya kaldırıp döndürebilirsiniz. 
Volvo ve Microsoft’un iş birliğiyle geliştirilen 
HoloLens Showroom, tüm bu özellikleri bir 
araya getiriyor. Executive sınıfında bir araç 
sahibi olmayı planlamasanız bile bu 
uygulamayı deneyimlemek için yeterli 
nedenleriniz var. Kim bir otomobili havada 
uçurmak ya da mühendis edasıyla farklı 
özellikler ekleyerek kendi otomobilini 
tasarlamak istemez ki? 

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!



Çocuğunuz Masallarınızla
Uykuya Dalsın
Çocuğunuz akşamları sizin sesinizden masal dinlemeden uykuya 
dalamıyor ise sanal gerçeklik tam da bu noktada hayat kurtarıyor. Sanal 
gerçeklik ile çocuğunuza masal anlatırken aynı zamanda arkadaşlarınızla 
birlikte dışarıda yemek yemenin keyfini çıkarabilirsiniz. Samsung’un 
geliştirdiği Bedtime VR Stories adlı uygulama ile siz nerede olursanız olun 
çocuğunuz sizin seslendirdiğiniz masalla uykuya dalabiliyor. Sanal 
gerçeklik bu yönüyle çocuğuna zaman ayırmakta güçlük çeken, uzun 
süren mesailer ya da iş seyahatleri gibi nedenlerle çocuğuna zaman 
ayıramayan ebeveynlerin çocuklarıyla olan ilişkisini güçlendiriyor. 

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!



Bisiklete
Atlayıp
Zirveye
Ulaşın

Bisiklet tutkunlarına harika bir haberimiz var. 
Oturduğunuz yerden olmasa da bisikletinize 
atlayıp tırmanışlarla dolu bir sürüş deneyimi 
yaşayabilirsiniz. Bunun için tek ihtiyacınız 
olan egzersiz bisikleti, sanal gerçeklik 
gözlüğü ve dağ bisikleti uygulaması. Bu 
muhteşem üçlü sayesinde evinizin salonunda 
pedal çevirerek adrenalin dolu bir macera 
yaşayabilir, istediğiniz coğrafyada sürüş 
keyfinin tadını çıkarabilirsiniz. Zorlu bir sürüş 
deneyimi için pedallarınızı zirveye 
doğrultabilirsiniz.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!



Evinizi
Dekore Edin

Mimarların sıkça kullandığı bir uygulama 
olan Arch Virtual, işinizi çok kolaylaştıracak. 
Siz de evinizin dekorasyonunu sık sık 
değiştirenlerdenseniz bu uygulama ile 
eşyalarınızın evinizin farklı köşelerinde nasıl 
durduğunu test ederek iş yükünüzü 
hafifletebilirsiniz. Uygulama ile kanepe, 
gardırop ya da kütüphane gibi ağır 
eşyalarınızı yerinden oynatmadan evin farklı 
bölümüne taşıyabilirsiniz. Uygulama 
üzerinde yaptığınız değişiklikler sizi tatmin 
ettiğinde harekete geçerek dekorasyon 
değişimini kısa sürede tamamlayabilirsiniz. 
Günün sonunda daha önce kütüphanenizin 
durduğu bölümde oturarak bir fincan kahve 
eşliğinde kutlama yapacak zamanı da elde 
edebilirsiniz. 

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

https://archvirtual.com/


Sanal Bilgisayarda
Gerçek Gezinti Yapın
Bilgisayarınızda yaptığınız tüm işlemleri Virtual Desktop ile sanal gerçeklikle 
buluşturabilirsiniz. Projelerinizi düzenlemekten, dizi ve film izlemeye kadar tüm 
işlemlere bambaşka bir boyut kazandırabilirsiniz. Üstelik uzun saatler boyunca 
çalışanlardansanız işinize keyif ve verimlilik de katabilirsiniz. Emin olun sadece 
arama motorlarında araştırma yaparken bile farkı hissedeceksiniz!

Sanatsal Tasarımlar
Sanal Gerçeklik teknolojisini sadece simülasyon odaklı düşünmeyin.
Tilt Brush uygulaması, sanat ve tasarım meraklılarının 3 boyutlu çalışmaları 
için etkili bir platform sağlıyor. Uygulama ile istediğiniz ekipmanı seçerek 
farklı desen ve renklerde ışıltılarla tasarımlarınıza karakter kazandırabilirsiniz. 
Hayal dünyanızın derinliklerini tasarımlarınıza yansıtabileceğiniz sıra dışı bir 
deneyim elde edebilirsiniz. Kingspray Graffiti Simulator ile hep yapmayı 
istediğiniz ama bir türlü gerçekleştiremediğiniz graffitileri uygulayabilirsiniz. 
Graffitilerinizi dünyanın en ünlü grafiti sanatçılarından Banksy, Keith Haring, 
Dmitri Vrubel ile yarıştırabilirsiniz. 

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

https://www.tiltbrush.com/


Sanal Gerçeklikte
En Yeni Teknolojiler
Neler Vadediyor?

Artırılmış Gerçeklik /
Augmented RealIty

Günümüz dünyasında sanal gerçeklik, keyiften 
çok bir ihtiyaç haline dönüştü. Çünkü bu 
olağanüstü teknoloji, bizi sıra dışı aktivitelerle 
tanıştırırken yarattığı maliyet tasarrufu ile iş 
yaşamına da büyük kazanımlar getirdi. Sürekli 
bir gelişim yaşayan sanal gerçeklik teknolojisi 
yerinde duramayan hareketli yapısıyla kendi 
içinde farklı teknolojileri de yarattı. Bakın bu 
yeni teknolojiler bize neler vadediyor?

Artırılmış gerçeklik, sanal 
gerçekliğin bir üst boyutu. 
GPS, ses, video gibi olay yeri 
eklenerek oluşturulan bu 
teknoloji, bedenimizin tüm 
kontrolünü duygulara veriyor.  
Gerçeklik hissini artırarak 
duyguların açığa çıkmasını 
destekliyor. Sanal gerçekliği 
bir adım ileriye taşıdığı için 
duyguları özgürlükle 
tanıştırıyor.

Karma Gerçeklik /
MIxed RealIty

Karma gerçeklik, sanal 
gerçeklik ve artırılmış 
gerçekliği biraz daha 
yukarılara taşıyor. Sanal 
ve artırılmış gerçeklikte 
tepki verip tepki 
alamazken karma 
gerçeklik bize tepki ile 
karşılık verebiliyor.  

Genişletilmiş Gerçeklik /
Extended RealIty

Genişletilmiş gerçeklik için 
sanal, artırılmış ve karma 
gerçekliğin ulaştığı son 
nokta diyebiliriz. 3 
gerçekliğin tüm özelliklerini 
taşıyor. Hepsinden yüksek 
bir sanal gerçekliğe sahip 
olduğu için bilgisayarın ve 
giyilebilir teknolojinin tüm 
alanlarında sıra dışı yönünü 
ortaya koyuyor. 

Sosyal medya hesaplarımızı
takip ediyorsun değil mi?

https://www.facebook.com/innovabilisim
https://twitter.com/innovabilisim
https://www.instagram.com/innova_bilisim/
https://www.linkedin.com/company/innova/
https://www.youtube.com/channel/UCPLNiakxRPPAQbOMTXPEo_Q

