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1.Proje Özeti : 

 

Gelişen teknoloji, gen yapısındaki bozukluklar, kalıtımsal rahatsızlıklar ve bilinmeyen birçok nedenden 

dolayı “Z” kuşağını oluşturan neslin büyük bir çoğunluğu adını dahi henüz bilmediğimiz bir çok has-

talığın tehdidi altından dünyaya gözlerini açmaktadır. Bu rahatsızlıklardan biri de “Otizm” dediğimiz 

hastalıktır. Bu çalışma otizmli çocukların toplumda sahip oldukları yeri, onlara sunulan eğitim fırsatla-

rını, toplumda yaşayabilme avantajlarını ve dezavantajlarını ortaya koymak ve bu çocuklara farkındalık 

geliştirme adına ortaya konulmuş olan bir çalışmadır. Çalışmanın esas amacı otizmi olan çocuklara 

karşı toplumsal yargıyı ön plana çıkarmaktır. Çalışma grubu  2019 yılı üstün yetenekli 3.sınıf, 6.sınıf 

ve 10.sınıf öğrencileriyle ölçüt örneklem şeklinde toplanmıştır. Veriler içerik analiziyle ayrıca tablo ve 

grafiklerle analiz edilmiştir. Veri toplama süreci ilerlerken otistik çocuğun velisiyle ve sinema şirketi 

sahibiyle yapılandırılmamış görüşme formu yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar neticesinde toplumsal far-

kındalığın eğitimden çok, sosyal medya ve tv programlarından kaynaklandığı yönünde sonuçlar ortaya 

çıkmıştır. Bu sonuçlardan sonra 2019 Eylül ayında ekranlara yansıyan “Mucize Doktor” dizisi ve 2019 

Ekim ayında perdeye yansıyan “7.Koğuştaki Mucize” sinema filmi verileri ve toplumsal farkındalık 

çalışmalarını desteklemiştir. Otistik çocuğun velisiyle yapılan görüşmede elde edilen   bilgiler, ise ger-

çekliği apaçık ortaya koymuştur. Bu sonuçlardan yola çıkarak lise düzeyindeki öğrencilerle, engelli 

çocuklara yönelik kamuoyu oluşturma adına kısa film, küçük çocuklara yönelik Web 2.0 araçlarıyla 

hazırlanmış animasyon filmler hazırlayıp paylaşıma açık sitelerde yayınlayıp farkındalık yaratma adına 

sunulan öneriler gerçekleştirilecektir. Hazırlanacak kısa film de önce senaryo hazırlanacak gerekli do-

nanımlar ve programlar kullanılarak montaj, izleme ve paylaşma gerçekleşecektir.(Program ve dona-

nımlar iler ki bölümlerde belirtilmiştir).Web.2.0 araçlarına yönelik animasyon filmler ise ilgili prog-

ramlardan yapılacaktır. 

2.Problem / Sorun: 

 

Otizmli çocukların özellikle savant sendromlu bireylerin anlaşılmayışı sebebiyle engelli çocukların 

toplumsal farkındalıklarına ve eğitimlerine yönelik olan soruna çözüm aranmıştır. Bu projede amaç; 

otizmin toplum tarafından nasıl algılandığını gözlemek, otizmli çocuklara yaklaşımı belirlemek, 

otizmin toplum tarafından tanılanmasında yardımcı olan etkenleri ortaya koymak, otizmli 

çocukların sorunlarını anlamak ve eğitim süreçlerini takip etmek için araştırmalar yapmak, ana  

amaç ise; sosyal medyanın bu çocukları tanıma üzerindeki topluma etki eden unsurlarını ortaya ko-

ymaktır. Buna yönelik yapılan çalışmalar çözümde belirtilmiştir. Projenin hayata geçirilmesi için 

öncelikle daha önce yapılmış projeler ve çalışmalar taranmıştır. Engelli bireylere özellikle otiz-

mlilere yönelik literatür taraması, anket, veli görüşmesi neticesinde bazı verilere ulaşılmıştır. Durum 

çalışması yöntemiyle elde edilen verilerin analizi bu projenin yapılmasına gereksinim olduğu fikrini 

ortaya atmıştır. Durum çalışmasında durumlar çeşitli biçimlerde karşımıza çıkabilir. Bir birey, bir 

kurum, bir grup, bir ortam çalışılacak durumlara örnek olabilir. (Yıldırım ve Şimşek, 2018). Bu 

çalışmada üstün yetenekli olan 3.sınıf, 6.sınıf ve 10.sınıf çocuklarıyla çalışma yapılmıştır. Google 

form üzerinden yarı yapılandırılmış görüşme soruları hazırlanmıştır. Ölçüt örneklemin hepsinin üs-

tün yetenekli gruplardan oluşmaları ve her grubun kendi kategorisinde akranlarından oluşmasıydı. 
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3.sınıf grubunda 11 öğrenci, 6.sınıf grubunda 11 öğrenci,10.sınıf grubunda 11 öğrenci ile 

çalışılmıştır. Her gruptan örneklem seçilmesinde amaç  tüm grupların ortak kararlarını belirlemek 

için olmuştur. Veriler analiz edilirken form üzerinden otomatik olarak grafik oluşturma, açık uçlu 

sorularda içerik analizi yapılarak tablo, frekans ve tablolarda yorumlama yapılmıştır. Otizmi olan 

çocuğun velisiyle yapılan yapılandırılmamış görüşme formu veli ismi M.U. şeklinde kodlanarak 

belirtilmiştir. Veliyle yapılan görüşme gerçeği yansıtma ve farkındalığın boyutuyla ilişki kurma 

adına gerçekleşmiştir. Sinema şirketi sahibiyle (M.T yapılan görüşme ise verileri destekleme amaçlı 

yapılmıştır. Otistik bir çocuğun velisiyle (M.U) otuz dakikalık yapılandırılmamış görüşme formu 

üzerinden genel bilgiler kayda alınıp yazıya dökülmüştür. Sinema sahibi M.T ile yapılan 

yapılandırılmamış görüşme formuyla da çalışmayı destekleyen veriler toplanmıştır. (Tüm görüşme 

ve anketlerde izin belgeleri mevcuttur). 

 

https://docs.google.com/forms/d/1ReuvESSxSdYqRtu4ZbWNpcP5zdfPS-Rg-0ppWyl8b1Y 

 

Grafik 4.Otizm hakkında izlenen programa ilişkin görüşler, 

 

Yukarıdaki grafiğe göre üstün yetenekli çocukların otizmle ilgili izlenen tv programları-

nın daha çok dizi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Üstün yetenekli çocuklarda otizm konusunda en çok izlenen tv programları yukarıdaki grafik esas 

alınarak  Tablo 6’da belirtilmiştir. Ve otizmli çocukları tanıma adına 33 öğrenciden çocuklara 

farkındalık uyandıran tv programının “ Mucize Doktor” dizisi olduğu sonucuna varılmıştır. Bu 

film otistik bir çocuğun eğitim sürecinde doktor olması ve toplum kabullenilmemesini konu alıyor. 

 

Tablo 1.Üstün yetenekli çocuklarda otizmle ilgili izlenen televizyon programı, 

SINIF SEVİYESİ İZLENEN DİZİ      FREKANS 

3.   3. Sınıf      Mucize Doktor 7 7 

6.   6. Sınıf Mucize Doktor 7 7 

1   10. Sınıf      Mucize Doktor 5 5 

 

Tablo 1 de görüldüğü gibi üstün yetenekli çocuklarda otizm ve farkındalık konusunda izlenen ve 

en çok frekansı (19) olan tv programının “Mucize Doktor” dizisi olduğu görülmüştür. Daha çok 

https://docs.google.com/forms/d/1ReuvESSxSdYqRtu4ZbWNpcP5zdfPS-Rg-0ppWyl8b1Y
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10.sınıf öğrencilerinin farklı diziler de izlediği görülmüştür. Bu diziler ise; 1 öğrenci Anka Gelişim 

Videosu, 1 öğrenci Kadın, 1 öğrenci Elimi Bırakma, 1 öğrenci Yağmur Adam izlemiş diğerleri 

izlememiştir. 

 

“MUCİZE DOKTOR”  DİZİSİNİN KONUSU 

Dağlık bir köyde hayata gözlerini açan Ali isimli otizmli ve savant sendromlu bir gencin dok-

tor olma hikayesi Mucize Doktor dizisine konu olacaktır. Küçüklüğünde içine kapanık bir ço-

cukluk geçirecek olan Ali, güçlü zekası ile tıp fakültesini birincilik ile bitirecektir. Ardından 

İstanbul'da bir hastanede asistan olarak çalışmaya başlayacaktır. Ali otizm ve savant send-

romlu olduğundan kimseye bahsetmemiştir. Ali çevresindeki arkadaşlarından bu hastalıkla-

rını gizlemeye çalışacaktır. 

 

Sinema şirketi sahibiyle yapılan görüşmede “Bu yıl vizyonda olan filmlerden Türkiye 

genelinde engelli bireylere  yönelik en çok izlenen filmin değerlendirmesini yapar mısınız?diye 

soruldu: 

 

M.T. “Sinema şirketi sahibi olarak engelli özellikle otizmli bireylere yönelik en çok dik-

kat çeken ve farkındalık uyandıran filmimiz 2019 yılı Ekim ayı itibariyle vizyona giren 

7.Koğuştaki Mucize olmuştur. Film otistik bir babanın yaşamla verdiği mücadele ve 

yaşadığı haksızlıklar ve toplumsal dışlanma  anlatılmaktadır. Filme katılan izleyici 

sayısı Türkiye genelinde 8 haftada 5.305.558 kişi, şehrimizde ise 8 haftada 8400 kişi 

olmuştur. Filme girerken mısırla beraber selpak alanlar, çıktıktan sonra ise yakınlarına 

filmi önerenlerin sayısı çok olmuştur. Tüm salonlarda eksiksiz izleyici kadrosu 

oluşmuştur. Bu film, toplumsal dışlanmayı yaşayan otistik insanların yaşadığı zorlukları 

ve ezilmeyi esas almıştır. İzleyici kitlemiz ekranlardan daha çok etkileniyor. İzleme 

kültürü toplumda daha çok farkındalık yaratıyor. 

“7.KOĞUŞTAKİ MUCİZE”  FİLMİNİN KONUSU 

7. Koğuştaki Mucize, 7 yaşındaki kızı ile aynı zeka yaşına sahip otistik bir babanın adalet ara-

yışını konu ediyor. 1983 yılında bir Ege kasabasında küçük bir kız ölür. Ölen küçük kız sıkıyö-

netim komutanının kızıdır ve onun ölümünün sorumlusu olarak babaannesi ile yaşayan ve 7 

yaşında bir kızı olan Memo görülür. Memo, her ne kadar suçsuz olduğunu anlatsa da kimse 

ona inanmaz. İdam cezasına çarptırılan Memo' nun yakınları adaletin sağlanması için uğra-

şırken, Memo ve kızı Ova'nın tek istediği birbirlerine kavuşabilmektir. 

 

    Veliyle yapılan görüşmede ise : 

 

Bize otizmli çocuğunuzu ve bu süreçte yaşadıklarınızı anlatır mısınız? 

M.U: “ ilkokulda OÇEM (Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi)  vardı. Çocuğumuzu oraya 

yazdırdık. Sınıfta seviye seviye farklı olan çocuklar vardı, bağıran, saldıran, duymayan, 

görmeyen. Oğlumda bunlardan biriydi. Aldığımız eğitim ve doğal beslenme neticesinde 

çok gelişme gösterdik. Paket gıdalarla beslenen  otistik çocuklarda gelişim gerilikleri 

daha ileri safhada oluyordu. Bizim evimizde her şey doğal ve organik. İkinci beyin olan 

bağırsaklar bu hazır gıdaları olumsuz olarak geri gönderim yapıyordu. Onun pencere-

sinden bakabilmek çok önemli. Psikolog, psikiyatr, pedagog, konuşma terapisti,  özel 

eğitim hocaları, psikoterapi, nöroloji gibi birçok alandan destek aldık. Gelişimlerimiz 

bir program dâhilinde oldu. Aslında her otizmi olan çocuk bu kadar yol kat edemez. 

https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/04/14/mucize-afis.jpg
https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/04/14/mucize-afis.jpg
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Binde bir rastlanan bir olay benim oğlumda gerçekleşti. Çoğu otizmli çocuk veli ce-

haletinden evlerinde hapis hayatı yaşamakta. Otizmli bir çocuğunuz varsa sizi zor bir 

süreç bekliyor demektir. Kendi biyolojik saati var. Çalar saatle kalkmaz. Vücudu kendi 

alarmıdır. Bu çocuklarda farklı bir görsel hafıza var, akademik olarak geride olma-

larına karşın bazen ilerde olan çocukların yapamadıklarını yapabiliyorlar. Gençlik 

merkezinde tiyatro kulübünde herkesin ezberleyeceği yerleri ezberleyip unutan arka-

daşlarına sözleri hatırlatıp suflörlük yapıyordu. Küçüklüğünden beri dolmuş şoförü 

olmak isteyen oğlum resme dolmuş resimleri çizerek başladı. Şimdi bile hayali aynı hiç 

değişmedi. Savant sendromlu otistik çocuklar, isimleri ve olayları hafızasında uzun süre 

ayrıntılarıyla tutabiliyor.  Bir defteri ya da kitabı ezberleyebiliyor. Küçükken zaman 

zaman toplumsal dışlanma yaşadık. Fakat biz ailesi olarak onu hiç farklı görmedik biz 

normal görüp kabullendiğimizde toplumda bizi kabullendi. Anne babalara en önemli 

uyarım bu yönde olur. Çocukları kabullenin. Eğitim durumuna gelince özel yetenekten 

fakülteyi kazandı. Türkiye genelinde üniversiteye giden öğrenci sayısı yok denecek ka-

dar azdır. İyi bir öğretmen olabilir mi? Bilemiyorum fakülteden mezun olduktan sonrası 

bizde meçhul. Şimdi bile kolunda takip programı var oradan takip ediyoruz gidip geldiği 

yerleri. Dolmuşa biniyor, gitti mi, indi mi diye endişelerimiz oluyor. Biz bu eğitimleri 

özelden yaptırıp çocuğumuzun bu noktaya gelmesine destek olduk. Fakat ülke genelinde 

bu çocuklara yönelik özel eğitim gereksinimleri özellikle YÖK’ünde bu hususta uygula-

maları eksik kalmaktadır. Biz çocuğumuzu kayıt ettirene kadar çok zor süreçler yaşadık. 

Ayrıca fakülteye yerleştikten sonra okula uyum, arkadaşlarına uyum, öğrenme seviyesi 

gibi tedirginliklerimiz oldu. Sınavlardan düşük not alınca üzülüyor. “Ben neden böy-

leyim, neden yapamıyorum” gibi serzenişleri oluyor. Fakat sonra durumu kabulleniyor. 

Benden eve eşimden yardım istiyor. Fakülteye girince çok mutlu oldu, hayalini 

gerçekleştirdi. Fakülte hocalarının oğlum hakkındaki görüşleri ise “Yurt dışında çok 

çocukla çalıştım, fakat Türkiye’de benim için ilk” diyen hocamız, bunun yanında  “Çok 

heyecan duyan farklı bir göz, farklı bir yürek, bazen bir bebek kadar masum olabiliyor 

bazense şaşırtabiliyor” gibi cümleler olmuştur”. 

 

Elde edilen sonuçlarda toplumsal farkındalığı geliştirme adına ekranların toplum üzerinde daha 

fazla etki yaptığı ortaya çıkmıştır. Her ne kadar bu birey onları kabullenip anladığını söylese de 

ekranlarda ve perdeye yansıyan filmlerde daha fazla içselleştirdikleri sonucuna varıldı. Ayrıca eği-

tim düzeyinin bu çocuklarda yetersiz olduğu gözlendi. Veliyle yapılan görüşme formu hazırlana-

cak film senaryosu için önem arz etmektedir. 

3.Çözüm: 

 

Bu problem durumuna yönelik lise grubu öğrencilerle bu bireyleri anlamak için eğitim içerikli kısa 

filmler ve animasyon filmler hazırlamaya karar verildi. İnternet üzerinden yapılan taramalar sonucunda 

bu çalışmaya benzer öykü tarzında, farklı engelliler kapsamında, farklı bireylere yönelik kısa filmler 

olduğunun farkına varıldı. Bu çalışma ekranlarla farkındalık geliştirmesi ayrıca otizmli çocuklardan 

savant sendromluların topluma kazandırılması açısından farklılık teşkil edecektir. “Savant Sendromu 

becerileri erken evrede tespit edilebilir. Doğru eğitimle bu yetenek ve beceriler daha üst boyutlara 

taşınarak dahi insanlar topluma kazandırılabilir. Bu nedenle otizm başta olmak üzere gelişimsel ve 

zihinsel bozukluklara neden olan her türlü hastalıkta doğru bir eğitim ve sürekli tıbbi takip çok büyük 



 

7 

 

bir önem taşır.” Bu projede düşünülen kısa filmin lise grubu öğrencileriyle sosyal deney tarzında, em-

pati kurularak hazırlanması hedeflenmiştir. İlkokul ve ortaokul çocuklarına yönelik ise animasyon 

filmler hazırlanması uygun görülmüştür. 

4.Yöntem: 

 

Çözümü uygularken hazırlanacak senaryo Fransız formatta yazılacak mizansen ve diyaloglar ayrı sü-

tunlarda belirtilecek. Microsoft Word de yazılacak senaryonun yazı fontu Times New Roman ve 12 

punto olarak kullanılacaktır. Senaryoya uygun olarak çekimler yapılıp montaj gerçekleşecektir. Oluş-

turulan film sosyal medyada paylaşılıp izleyenlerin tutumları ve değerlendirmeleri de kayda alınacaktır. 

Yapılan çalışmalarda uzman görüşlerine de yer verilecektir. Çalışmada izlenecek yol aşağıdaki görsel-

lerde belirtilen gibidir. 

      Yapılacak kısa film  işlem basamakları görselde belirtilmiştir. 

   

 

                          
 

 

 

Yapılacak Web 2.0 araçları için işlem basamakları görselde belirtilmiştir. 

 

       

  

                                         

    

SENARYO 
HAZIRLA

MA

FİLM 
ÇEKİMİ

MONTAJ

İZLEME PAYLAŞMA

                       KISA FİLM  

               KISA   ANİMASYON FİLM 

PAYLAŞ 
Web 2.0 

aracını 

tanı 

Senaryoyu 

oluştur 

Web 2.0 

aracına 

uyarla 
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   KISA FİLM AFİŞİ 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hbSo7QGfJzQ  linkte kısa film afiş tanıtımı mevcuttur. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hbSo7QGfJzQ
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     5.Yenilikçi (İnovatif) Yönü: 

Teknolojinin her gün hızla geliştiği günümüz şartlarında en güzel ürünü ortaya çıkarabilmek için 

programların en iyisini uzman kişiler desteğiyle kullanıp, hazırlanacak kısa filmin sosyal farkındalık 

sürecine katkı sağlaması projenin yenilikçi yönü olacaktır. İlkokul ve ortaokul çocuklarına yönelik 

Web 2.0 araçları kullanılarak hazırlanacak olan kısa animasyon filmlerde onların gelişimine katkı 

sağlayacak farkındalık yönünde çalışmalar olacaktır. Engellilere yönelik ekranlara yansıyan bu film-

ler; engeli tanıma, tanımlama, farkındalık oluşturma  ve eğitim yönünden destek amaçlı olması açı-

sından bu çalışma inovatif bir çalışma olacaktır. Bu projede kullanılacak malzemeler ve programlar 

Tablo 2  ve Tablo 3’te belirtilmiştir. 

                   Kullanılacak Malzemeler 

Gerekli Malzeme Türü Adedi 

Kamera(çekim için) Sony A7S II 1 adet 

Işık İkan Rayden Led  Rw10 

Aputure LS C300d 

3 adet 

1 adet 

Ses Kaydedici Zoom H6 Ses Kayıt Cihazı 1 adet 

Kamera Ronin Dj Ronin MX5 1 adet 

                                                  Tablo 2: Kullanılacak Malzemeler 

                                                  Kullanılacak Programlar 

Adobe Premiere Görüntü  montaj Film montaj için 

Adobe Audition CC Ses montaj, müzik montaj Film 

Adobe Photoshop Görsel oluşturma Film afişi için 

Freepik Görsel fortoğraf ,simgeler Görsel alınacak site 

Microsoft Word Senaryo oluşturma Senaryo yazımı için 

Animoto Web 2.0 Animasyon filmler için 

Powton Web 2.0 Animasyon filmler için 

Renderforest Web 2.0 Animasyon filmler için 

Thinglink Web 2.0 Filmlerin hepsinin toplu  montajı 

      Tablo 3: Kullanılacak Programlar 

6.Uygulanabilirlik: 

Projenin hayata geçiriliş aşamalarını sıralı bir şekilde belirttik. Projemizi ortaya koyabilmek için 

kullanılacak programlar ve  gerekli malzemeler ile çalışma donatılacaktır.  Programlar üzerinden 

elde edilen kayıtlar internet ortamından faydalanılarak montaj işlemi ile gerçekleşecektir. Görseller, 

ses düzeni, görüntü kayıtları birleştirilerek kısa film çalışması ortaya konulacaktır. Kısa film 

çalışması sosyal medya ağları üzerinden paylaşılıp yorumlar alınacaktır. Web 2.0 araçlarıyla elde 

edilen kısa animasyonlar da yine aynı şekilde paylaşılacaktır. Hedef kitleyle paylaşılan animasyonlar 

ve kısa filmin uygulanabilirliği ve toplumda geliştirdiği farkındalık için il çapında ROMED (Rize 

Otizmle Mücadele ve Eğitim Derneği)’e ve İl Milli eğitim Müdürlüğüne çalışmalar gönderilecektir. 

Ülke düzeyinde ise ODFED(Otizm Dernekleri Federasyonu ve Otizm Vakfına)’e filmin ulaştırıl-

ması sağlanacaktır. 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Gününde okullarda izlenmesi için gerekli İl 

Milli Eğitim Müdürlüğünden izinler alınacaktır.  
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7.Tahmini Maliyeti : 

Toplam Harcama =1.500 TL’dir. Bu maliyetin yanında ekipman  ve montaj malzemeleri de olacaktır. 

 
          Tablo 4: Proje Takvimi 

8.Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Otizm; erken çocukluk çağlarında belirtilerin gözlendiği önemli bir nöro-gelişimsel bozukluktur. Bu 

projenin hedef kitlesini ilk etapta ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri beraberinde ise tüm halk  kitlesi 

olacaktır. Film oluşturan çocuklar birbirlerinin filmlerini izleyecek, lise düzeyinde hazırlanan kısa film 

ize youtube üzerinden paylaşılıp sosyal medyada tüm kitleye hitap edecektir. İzlenme düzeyi ve yapılan 

yorumlar yapılan çalışmanın hangi noktada olduğunu öne koyacaktır. Ayrıca kısa film sosyal medya 

aracılığıyla ODFED(Otizm Dernekleri Federasyonu ve Otizm Vakfına gönderilecektir. İl çapında da 

ROMED (Rize Otizmle Mücadele ve Eğitim Derneği)  ve  İl Milli eğitim Müdürlüğünden destek alı-

nacaktır. Bu çalışmalarla hedef kitle genişletilip projenin yaygınlaştırma kısmı artırılacaktır. 

9.Riskler: 

Projemizde karşılaşabileceğimiz en büyük bir problem şu anda tüm dünyada pandemiye neden olan 

COVID 19 salgınıdır . Eğer bu salgın devam ederse, sokağa çıkma yasakları, karantina süreçleri ve 

enfeksiyonel durumlar göz önüne alınırsa projenin kısa film kısmı sekteye uğrayıp az kişilik bir kad-

royla yine profesyonel bir çekim gündeme gelebilir. Web 2.0 araçlarıyla yapılacak filmler ev ortamın-

dan da yapılacağından onlar da böyle bir durum söz konusu olmayabilir.  

10.Ekip Şeması: 

Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul  Projeye Katkısı 

Havva Nur 

YETGİN 

İlgili yerlerle 

görüşme 

Fatma Nuri Erkan 

Bilim Sanat Merkezi 

 Danışman 

Nisanur YETGİN Senaryo hazır-

lama,film yapma 

Fatma Nuri Erkan 

Bilim Sanat Merkezi 

Lider 
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30 Haziran

•Proje malzemelerinin 
temini ve yapıma 

başlanması

30 Temmuz

•Yapım sürecinin yazılımsal 
olarak bitirilmesi

20 Ağustos

•Projenin tamamen 
bitirilmesi ve sunuma hazır 

hale getirilmesi
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