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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 

Resim-1: Edgar Dale’in Yaşantı Konisi 

Projemiz Edgar Dale’nin Öğrenme Piramidi ve Yaşantı Konisi teorilerini temel alınarak 

oluşturulmuştur. Edgar Dale’nin bu teorilerine göre günümüz okullarında verilen eği-

timler, öğrenme verimliliğinin sadece %10’luk (Derste öğrenilenler ve Okuyarak öğre-

nilenler) bir kısmını tamamlamaktadır fakat biz oluşturduğumuz proje ile dersin içeri-

ğine uygulama, görsel ve işitsel destek sağlayarak öğrenme verimliliğini %30’a çıkar-

mayı amaçlıyoruz. Projemiz, ekibimiz tarafından ilköğretim 1.sınıftan 4.sınıfa kadar 

olan öğrencilerin Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Türkçe ve İngilizce gibi te-

mel ders kitaplarında ki konulardan seçilerek temsili olarak tasarlanmış Artırılmış Ger-

çeklik destekli ders kitabı ile kullanılabilen bir interaktif eğitim materyalidir. Proje-

mizde bu kapsamda, Edgar Dale’nin Yaşantı Konisi teorisi temel alınarak başkalarının 

yardımlarıyla edinilen bilgilerin kalıcı olması için uygulanması gereken ilk 4 maddeyi 

( Sözel Semboller, Görsel Semboller, Resimlerle Edinilen Yaşantılar, Hareketli Resim-

lerle ve Tv-Video ile Edinilen Yaşantılar) Blender, Unity, Adobe Fuse (Beta) ve Motion 

Builder programları kullanılarak tasarlanan ve geliştirilen 3 boyutlu animasyonlar, gör-

seller ve eğitsel aktiviteler, tablet ve telefon (Android ve IOS) gibi cihazlara entegre 

edilerek, öğrencilerin öğrenme verimliliğini arttırmak hedeflenmektedir. 

Proje içeriği olarak tasarım adı altında; Ara yüz tasarımı, konuların içeriğindeki objeler 

için 3 boyutlu model tasarımları, objelerin dikkat çekiciliğini arttırmaya yönelik yapılan 

animasyon tasarımları yer almaktadır. Buna ek olarak, yazılım bölümü için projemizde 

Artırılmış Gerçeklik ve Görüntü Tanıma teknolojilerinde en gelişmiş hizmeti sunan Vu-

foria'nın sunmuş olduğu kütüphaneler, Unity Oyun Motor’unun nesne tabanlı program-

lama prensiplerine göre bizlere sunmuş olduğu temel kütüphaneler ve bazı açık kaynak 

kodlar projemizde kullanılmıştır. Bunun yanında tasarım adı altında oluşturulan ara 

yüzler, C# programlama dili kullanılarak dinamik hale getirilmiştir. Montaj kapsamında 

projemiz, mobil platformlarda Artırılmış Gerçeklik için tasarlanmış bir projedir ve ka-

merası olan herhangi bir mobil cihaz ile kolay ve hızlı bir şekilde çalıştırılabilir. Ayrıca 

interaktif eğitim materyalimiz Microsoft Hololens ve Google Cardboard gibi AR göz-

lükleri içinde uyarlanabilir bir yapıya sahiptir. 
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2. Problem/Sorun 

 İlkokul öğrencilerinin yaş aralığından dolayı, interneti amacı doğrultusunda kullanarak 

doğru bilgiye ulaşabilme becerilerinin yeterli seviyede olmadığını düşündüğümüzde; 

ilkokul öğrencilerinin, öğrenim süreleri boyunca temel olarak edindiği güvenilir yazılı 

kaynaklar konu anlatım bölümlerinde kullanılan görsellerin yetersiz olduğu ders kitap-

ları, öğretmenleri tarafından verilen yazılı ödevlerken; güvenilir işitsel kaynağı ise sa-

dece öğretmenlerdir. Var olan çözümler; öğrencilerin, yazılı kaynaklar (Ders Kitapları, 

Performans Ödevleri, Dönem Projeleri) ile %10’luk (Ders ortamında öğrenilenler, Oku-

yarak öğrenilenler) öğrenme seviyesini karşılamaktadır. Bu durum, yazılı olarak öğ-

renme biçimine sahip öğrencilerin bilgilerini pekiştirmek için avantaj sağlarken; farklı 

öğrenme stillerine (Görsel ve İşitsel) sahip öğrenciler için eksi bir özelliktir. Bu nedenle 

öğrencilerimiz yukarıda belirttiğimiz yazılı ve işitsel kaynağı bir arada sunan ve öğren-

cilerin öğrenmesi gereken temel konuları pekiştirme amaçlı kullanabilecekleri işitsel, 

görsel, etkileşimli ve ilgi çekici uygulama özellikleri ile desteklenen ve 21.yüzyıl öğ-

renci profiline hitap eden interaktif bir materyale ihtiyaç duymaktadır. 

 
Resim-2: Projemizde belirtilen problemin infografik halinde temsili 
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3. Çözüm  

Çözüm önerisi olarak; Artırılmış Gerçeklik ile tasarlanmış ve mobil cihaz uyumlu (And-

roid) şekilde çalıştırılabilen interaktif bir eğitim materyali oluşturulacaktır. Öğrencilerin 

öğrenme-pekiştirme kavramları arasındaki bağını güçlü tutmak adına, yazılı kaynaklar 

dışında temel derslerin konu anlatımlarından oluşan ve 3 boyutlu görsel ve işitsel mul-

timedya öğeleri ile etkileşimli aktiviteler kullanılarak sorunun çözümlenmesi amaçla-

maktadır. İlkokul öğrencileri tarafından platformdaki kamera özelliği kullanılarak, in-

teraktif materyale uyumlu olarak tasarladığımız kitapçıkta bulunan konu görselleri ta-

ratıldığında, öğrenciler oluşturduğumuz kullanıcı ara yüzüne ulaşacaklardır. Bu kap-

samda; oluşturduğumuz kullanıcı ara yüzü bölümünde, hedef kitleye uyumlu olarak 

ders ekranı, keşif ekranı ve aktivite ekranı seçenekleri sunulmaktadır. Ders ekranı, konu 

anlatımının yazılı, işitsel ya da gerçek hayatla ilişkilendirilen modellerine butonlar yar-

dımıyla ulaşabileceği ekrandır. Buradaki amaç, öğrencilerin konuyu yazılı olarak öğ-

renme aşamasından sonra, işitsel olarak da pekiştirmesi ve 3 boyutlu modeller ile akılda 

kalıcı olmasını sağlamayı hedeflemektedir. Keşif ekranı, öğrencilere ders ekranında 

kullanılan 3 boyutlu modelleri interaktif bir şekilde büyüterek ya da küçülterek yakın-

dan inceleme ve keşfetme imkânı sağlamaktadır. Aktivite ekranı ise, öğrencilerin farklı 

soru tipleri (sürekle bırak, doğru-yanlış) ile konuyu pekiştirmesi amacı ile oluşturul-

muştur. Bu sayede öğrenci; konuyu öğrenir, içerikleri keşfeder ve tekrar ederek ilgili 

konuyu pekiştirir. Bunun dışında, temel derslere ait konu anlatımlarında, her konu için 

ayrı bir sahne tasarlanarak konu içeriğine uygun görsel, yazılı, işitsel ve animasyonlu 

içerikler oluşturularak; mümkün olduğunca sade ve konu ile ilgili önemli bilgiler içere-

cek şekilde tasarlanmıştır. 

 

 
Resim-3: AR/VR alanındaki uygulamaların market hacminde kullanıldıkları cihazlara göre 

kapladığı alan 

 

Günümüzde AR uygulamalarının market hacmi göz önüne alındığında, yukarıdaki gra-

fikten de anlaşılacağı üzere akıllı telefonlar ve tabletler yüz milyonlar ile ifade edilmek-

tedir ve markette tartışmasız bir şekilde en çok talep edilen AR türünü belirtmektedir. 
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Resim-4: Uygulamamız ekranından aldığımız bir ekran görüntüsünün ayrıntılı açıklamalı halini 

yukarıda görebilirsiniz. (Ayrıca “Yöntem” bölümünde uygulamamızın hazır olan akranları tek 

tek açıklamalı olarak gösterilecektir.) 

 

Sorun Çözüm Eğitimdeki Katkısı 

Öğrencilerin ders ortamı dı-

şında; yazılı, işitsel, görsel ve 

3 boyutlu modelleme özellik-

lerinin, hepsini bir arada ba-

rındıran eğitim materyaline 

sahip olmamaları. 

Görüntü tanımlama (Image Recognation) ve 

Artırılmış Gerçeklik (AR) teknolojileri kullanı-

larak; kolay ulaşılabilirliği olan, kullanıcı 

dostu ara yüzüne sahip, yazılı, işitsel, görsel ve 

3 boyutlu modelleri bir arada bulunduran inte-

raktif eğitim materyali oluşturulması. 

Öğrencilerin öğrenme 

verimliliğinin standart 

olan %10’luk dilimden 

%30 a çıkarılması. 
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4. Yöntem 

Dünya genelinde etkin bir rol olan ve ülkemizi de etkisi altına alan COVID-19 pande-

misinden dolayı; uygulamayı hayata geçirmek amacıyla, özel ve devlet okullarındaki 

ilkokul öğrencilerine uygulama ve sonuçlarını analiz etme planımızı gerçekleştireme-

dik. Bu süreç boyunca; Skype, Zoom ve Google Hangouts gibi video konferans ve ekran 

paylaşım araçlarıyla, projemiz hakkında toplantılar yaparak; Google Docs, Google 

Drive vb. çoklu grup paylaşımlarına izin veren doküman ve bulut platformlarını aktif 

bir şekilde kullandık. AR teknolojilerine, bu teknolojinin eğitimde kullanımına, artı ve 

eksi yönlerine yönelik akademik araştırmalarımızın sayısını artırdık. Planladığımız ve 

gerçekleştirmemiz mümkün olamayan uzman görüşü alma kısmında ise uygulamanın 

kullanıldığında gözlem yaparak sonuçların daha doğru analiz edilebileceğini düşündü-

ğümüz için salgından dolayı bu kısmı da gerçekleştiremediğimizi belirtmek istiyoruz. 

Uygulamamızı geliştirirken kullandığımız Artırılmış Gerçeklik (AR) yöntemi; öğrenci-

lerin öğrenme ve öğretmenlerin öğretmesine destek sağlamasından dolayı zaman içeri-

sinde eğitimciler tarafından kabul görmüştür. Öğretmenlerin AR teknolojisinin eği-

timde kullanılmasına destek vermesinin en önemli etkeni; öğrencilere gerçek hayattan 

örnekler ile öğrenme ortamlarını birleştirerek öğrenme becerilerini artırmasıdır. (Lave & 

Wenger, 1991) 

 

 
Resim-5: Birleşik Modelleme Dili (UML) kullanılarak projemizdeki her bir bileşen ve bu bile-

şenler arasındaki bağlantı yukarıda görüleceği üzere temsil edilmiştir. 

Uygulama ekranından alınan ve kullanılabilir halde bulunan bölümler: 

 

Uygulamamız ilk açıldığı za-

man kullanan öğrencilerin karşı-

sına gelecek olan ana menü ek-

ranımız. (Motive edici ve öğren-

cilerin dikkatini çekici bir tasa-

rım tercih ettik.) 

 

 

 

Resim-6: Uygulama ana menüsü 
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Referans görselimiz kâğıt, bilgi-

sayar veya akıllı tahta gibi ekran-

lardan ve farklı açılardan kolay-

lıkla anlaşılabilir ve modeller gös-

terilebilir. 

 

 

 

 

Resim-7: Duyu Organları konusu için tasarlanan sahnenin farklı açıdan görünümü 

 

Tasarladığımız herhangi bir obje 

öğrenciler tarafından rahatlıkla 

döndürülebilir, hareket ettirilebi-

lir veya büyütülüp küçültülebilir. 

(Eski konumuna sağ üstte bulu-

nan sıfırla butonuyla getirilebilir.) 

 

 

 

Resim-8: Tasarlanan objelerin dinamik yapısını gösteren görsel 

 

3.Sınıf fen bilimleri dersinin “Yer 

Kabuğu ve Dünyamızın Hareket-

leri” konusu için tasarlanan ekra-

nımız. Yine farklı açılardan ra-

hatlıkla algılanabilmektedir. 

 

 

 

 

Resim-9: Yer Kabuğu ve Dünya’mızın Hareketleri konusu için tasarlanan sahnenin farklı açı-

dan görünümü 

 

1.Sınıf matematik dersinin “Do-

ğal Sayılar” dersi için hazırladı-

ğımız ve rakamların altlarında, o 

rakamların sayısı kadar elma 

modeli gösteren sahnemiz. 

 

 

 

 

Resim-10: Doğal Sayılar konusu için tasarlanan sahnenin farklı açıdan görünümü 
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Ana menüde bulunan “Görselle-

rim” sahnesinden, uygulama içe-

risindeki “ekran görüntüsü al” 

butonu ile çekilmiş görsellere 

ulaşılabilmektedir. Resim-11’de 

bulunan örnek bu ekrandan alın-

mıştır. Çekilen görseller arasında 

yön butonlarıyla geçiş yapılabil-

mektedir. 

Resim-11: Ekran görüntülerini uygulama içerisinde gösteren görseller bölümü 

 

Konuyla ilgili olarak tasarladı-

ğımız ve öğrencilere motive ver-

mesi amacı içeren kart çiftleri 

bulma oyunu sahnemizden bir 

ekran görüntüsü. 

 

 

 

 

Resim-12: Kart çiftlerini bul oyunu 

 

Konulara yönelik olarak farklı 

farklı tasarladığımız sürükle bı-

rak oyunu ekranından alınmış 

bir görsel. 

 

 

 

 

 

Resim-13: Sürükle bırak oyunu 

 

Duyu organlarımız konusu için 

tasarlanan, kelime bulmaca 

oyunu sahnesinden aldığımız ve 

sırayla bütün duyu organlarının 

ismini öğrencilere soran oyunu-

muzdan alınmış bir görsel. 

 

 

 

Resim-14: Kelime bulmaca oyunu 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projemizde Görüntü Tanımlama (Image Recognition) ve Artırılmış Gerçeklik 

(AR) teknolojileri kullanılmıştır. Ülkemizde ve dünyada eğitimde kullanılan birçok AR 

uygulaması olmasına karşın bu projelerin büyük bir çoğunluğunun içerikleri çok dar 

olup sadece bir derse ait birkaç konu başlığı kapsamaktadır. Birçoğu ders konularını 

bile uygulamalarına dâhil etmeden sadece oyun, eğlence uygulaması tarzında bir yapıya 

sahiptir. Bizim projemiz ise üç büyük farklılığa sahiptir.  

 

İlk olarak uygulamamız, ilköğretim 1.sınıftan 4.sınıfa kadar olan dersleri kapsa-

maktadır. Bunlar: Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, İngilizce, Matematik ve Türkçe gibi çe-

şitli derslerden oluşur. MEB tarafından belirlenen müfredat konuları Artırılmış Gerçek-

lik ve Görüntü Tanıma teknolojileri ile tekrar tasarlanarak interaktif ve dinamik bir yapı 

kazanmıştır. Projemiz bu açıdan oldukça geniş kapsamlı ve detaylı bir yapıya sahiptir. 

 

İkinci olarak, 3 boyutlu modellerle, animasyonlarla, konunun özeti niteliğinde 

ki önemli bilgilere sahip açılıp kapatılabilen panellerle ve derslerle ilgili bu kritik nok-

taların sesli anlatımı ile uygulamamız adeta bir konu tekrarı yapılmasına ve Podcast 

benzeri bir sesli kitap olması özelliklerine de sahiptir. 

 

Üçüncü olarak, projemizde sürükle bırak, doğru yanlış veya eşleştirme oyunları 

gibi konuların öğrenci tarafından içsel olarak pekiştirilmesine faydalı olacak ve öğren-

cilerin kendiliğinden öğrenme prensibini geliştirmesinde yardımcı olacak keyifli ve mo-

tive edici bölümleri bulunmaktadır.  

 

Ayrıca son olarak projemiz, farklı sürümlerle uyumlu hale getirilerek ulaşılabi-

lirlik yönünden yenilikçi bir özelliğe sahiptir. Birçok AR projesi ya bir AR gözlüğü için 

ya da mobil platformlar için tasarlanmaktadır ve bu ekibimize göre oldukça sınırlayıcı 

bir yaklaşımdır. Birçok okul AR gözlüğüne sahip olamazken, AR gözlüğüne sahip bir 

okulun potansiyeli de harcanmamalıdır. Projemiz için Google CardBoard veya VR Box 

benzeri gözlükler ile çalışabilen ayrı bir sürüm üzerinde de ayrıca durulmaktadır. Uy-

gulamamız, istenildiği takdirde Hololens gibi AR gözlüklerine kolay bir şekilde adapte 

edilebilecek şekilde tasarlanmaktadır. 

 

Projemizin geliştirilmesi için kullanılan temel yazılımlar ve teknolojiler şunlar-

dır: 

 Artırılmış Gerçeklik Teknolojisi 

 Görüntü Tanıma Teknolojisi 

 Android Software Development Kit: Unity ile tasarlanan uygulamanın 

Android işletim sistemine aktarılmasına olanak sağlayan SDK.  

 Vuforia Software Development Kit: AR teknolojisini görüntü tanıma 

teknoloji ile birlikte uyumlu bir şekilde kullanmamızı sağlayan SDK. 

 Unity Oyun Motoru: Uygulamanın paketlenip, derlendiği platform. 
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 Blender Yazılımı: Uygulamamız için 3 boyutlu modellemeleri, bunların 

yüzey texture işlemlerini ve animasyonlarını yaptığımız temel yazılım.  

 Motion Builder Yazılımı: Blender ve Adobe Fuse ile yaptığımız mo-

dellerin, Rig (İskelet) sistemini düzenlediğimiz platform. 

 Adobe Fuse (BETA): Hızlı ve ücretsiz bir şekilde insan modellemeleri 

yaptığımız, 3B modelleme platformu.  

 

6. Uygulanabilirlik  

Projemiz hali hazırda prototip olarak çalışır halde bulunmakta olup Android iş-

letim sistemi olan cihazlarda (Tablet ve Telefon) sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır. 

Ekibimiz tarafından oluşturulan uygulamamızın, Fatih projesi kapsamında okullara da-

ğıtılan tabletlerde kullanılmasına dair talebimiz MEB tarafından kabul edilirse, öğren-

ciler oluşturduğumuz uygulamayı tabletlerinde kullanabileceklerdir.  Ayrıca öğrenciler 

uygulamamıza ait modülleri, Google Play aracılığıyla kendilerine ait cihazlarına yükle-

yerek de oluşturduğumuz projeden yararlanabilecekler.  Projenin ticari bir ürüne dönüş-

türülmesi mümkündür çünkü açık kaynak kodlu olarak tasarlanmış ve yazılımı yapılmış 

bir projedir. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemizin amacı erişilebilirlik olduğu için ve projenin uygulanmasını hedefle-

diğimiz başlıca araçlar Fatih Projesinde dağıtılan tabletler ve öğrencilerin kendilerine 

ait mobil cihazlardır. Bu kapsamda, maliyet olarak tanımlayabileceğimiz iki harcama 

vardır; bir tanesi uygulamanın Google Play Store’da yayınlanması durumunda öden-

mesi gereken 25 Dolarlık bir ücrettir, diğeriyse uygulamamızın ticari olarak dağıtıma 

sunulması durumunda Vufoira SDK’nin AR kütüphanelerinin kullanılabilmesi için ay-

lık 42 Dolarlık bir ücrettir.  

 

Piyasada yayınlanmış olan AR tabanlı uygulamaların neredeyse tamamı Vufo-

ria’nın sunmuş olduğu hizmetten yararlanmaktadır ve ticari bir ürün haline getirilmesi 

durumunda aylık olarak belirtilen miktarı ödemeleri gerekmektedir. Öte yandan Google 

Play gibi dağıtım platformlarından yararlanmak isteyen herhangi bir proje yine aynı şe-

kilde yıllık olarak belirtilen miktarı yatırmak durumundadır.  

 

Zaman (Ay) Yapılan İş 

Kasım 
Proje konusunun belirlenmesi ve benzer örneklerinin 

araştırılması. 

Aralık 
AR uygulamalarının eğitimdeki önemine yönelik araş-

tırma süreci. 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemizin hedef kitlesi 1.sınıftan 4.sınıfa kadar olan tüm ilkokul öğrencilerini kapsa-

maktadır. Bu yaş grubunun seçilmesinin sebebi; öğrencilerin yaş aralığının, öğrenme 

ve kavrama döneminin en etkili yaş aralığı olmasından kaynaklanmaktadır. Projemizi 

oluştururken okullardaki temel eksikliği düşündüğümüzde; 21. Yüzyıl öğrenci profi-

linde ki bir ilkokul öğrencisinin yazılı, işitsel, görsel ve animasyon içeren ders kitap-

larına daha çok ihtiyacı olduğuna karar verilmiştir.  

 

 

9. Riskler 

Projemizin kullanım aşamasında tespit ettiğimiz iki risk oluşturabilecek durum vardır. 

Öncelikle, uygulama şu aşamada sadece Android işletim sistemi uyumlu mobil cihazlar 

için geliştirilmiştir. Bu kapsamda, IOS işletim sistemine sahip öğrencilerin uygulama 

ve modüllerine erişmede sorun olabilmesi muhtemeldir. Bu konudaki çözümümüz ise 

IOS işletim sistemi üzerinde gelişmelerin ve testlerin sıklaştırılarak son kullanıcıya 

ulaşması için araştırmalarımızın devam etmesi yönündedir. Bir diğer unsur ise uygula-

mamızın kapsamının geniş olmasından dolayı ortaya çıkabilecek depolama boyutu sı-

kıntısı. Bu durum için son kullanıcıya ulaştırmadan önce uygulayacağımız çözüm ise 

Ocak 

Unity Oyun Motoru içinde Vuforia SDK’nin kurul-

ması, bu SDK ile Unity üzerinde ilk AR objelerinin, 

veri tabanına eklenen referans görseli üzerinde çıkartıl-

ması. 

Şubat 

Blender ile ilk konumuzun 3 boyutlu modellerinin ya-

pılması, bu modellerin texturelenmesi ve UV haritala-

rının modellere birleştirilerek Unity oyun motoruna 

aktarılabilir hale getirilmesi ve Motion Builder ile mo-

dellerin rigleme işlemlerinin yapılması. 

Mart 

Planlanan Eğitim Tasarımı modeliyle yapılacak araş-

tırma süreci yerine Pandemi nedeniyle bilimsel araştır-

malarımızın derinleştirilmesi, bir okul öğretmeninin 

görüşünün alınması. Bu görüşler doğrultusunda proje-

nin geliştirilmesi. 

Nisan 

Arayüz tasarımının yapılması, sahneler, ekranlar ve 

konular arasında sorunsuz geçiş işlemlerinin, ekran gö-

rüntüsü alma ve bu görüntünün proje içerisinde rahat-

lıkla gösterilmesi özelliklerinin projeye eklenmesi. 

Mayıs 

3 boyutlu objelerin dinamikleştirilmesi, sürükle bırak, 

doğru yanlış, eşleştirme oyunları ve sesli konu anlatım 

özelliklerinin projeye eklenmesi. 
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her sınıf için kendi dersine ait modüller şeklinde uygulamamızı ayırarak geliştirmek 

olacaktır. 

 

 

10.  Proje Ekibi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adı Soyadı OKUL BÖLÜM Projedeki Görevi 

Projeyle veya 

Problemle 

İlgili Tecrübesi 

Kerem Aslan 

Ural 
ODTÜ 

BÖTE (Me-

zun) 

Arayüz Tasarımı, 

3B Modelleme, 

Yazılım, Projenin 

Paketlenmesi, Ta-

kım lideri 

Microsoft Hololens ci-

hazı için daha önce 

kapsamlı bir AR projesi 

geliştirdi. Lisans bo-

yunca eğitim tasarımı 

istenilen projeler yaptı. 

Canberk 

Odabaşı 

Dokuz Ey-

lül Üniver-

sitesi 

Jeoloji Mü-

hendisliği 

(Mezun) 

3B Modelleme, 

Animasyon ve 

Sahne Tasarımı 

Lise eğitimini Veri Ta-

banı Programcılığı ve 

C# Programla Dili üze-

rine yaptı. 

Raşit Tatar 

Ankara 

Üniversi-

tesi 

İstatistik 

(4.Sınıf) 

3B Modelleme, 

Animasyon ve 

Sahne Tasarımı 

Lise eğitimi boyunca, 

Veri Tabanı Programcı-

lığı, C# Programlama 

Dili üzerine yaptı. 

Hande Deniz 

Alp 
ODTÜ 

BÖTE (4.Sı-

nıf) 

Raporlama, Eğitim 

Tasarımı ve Bilim-

sel Araştırma 

Lisans boyunca birçok 

projede eğitim tasarımı, 

proje raporu ve proje 

geliştirmesi yaptı. 

Ayfer Yazıcı ODTÜ 
BÖTE (4.Sı-

nıf) 

Raporlama, Eğitim 

Tasarımı ve Bilim-

sel Araştırma 

Lisans boyunca birçok 

projede eğitim tasarımı, 

proje raporu ve proje 

geliştirmesi yaptı. 
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NOT: Kapak sayfası, görseller ve referans gibi bölümlerin dâhil edildiği 8 sayfalık ra-

por limiti projemizin detaylarını açıklamak için oldukça yetersiz kalmaktadır. Bu ne-

denle raporumuzun uzunluğu istenilen limitin üzerindedir. Salgın nedeniyle istenilen 

eğitim tasarımının ve değerlendirme sürecinin yapılamaması nedeniyle projemizin daha 

detaylı olması açısından araştırmalarımızı ve projemize eklediğimiz fonksiyonel özel-

likler ile sahne çeşitliliğini artırmış durumdayız, dolayısıyla bu eklentiler raporumuzu 

uzatmamıza neden olmuştur. Saygılarımızla, durumu ekibinize arz ederiz.  

 

 


