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İçindekiler

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)

 Covid-19 salgını gibi küresel çaptaki pandemi, savaşlar, kötü hava koşulları vb. pek çok
etken den ötürü yüz yüze eğitim imkanlarını kullanmakta zorluk oluşmaktadır. Örgün
eğitimlerde öğrenci motivasyonu ve öğrenimin güdülenmesi, pekiştireç olarak yardımcı
ögelere ihtiyaç duyulmaktadır. Kimya vb. müspet ilimlerin ileri mesleki öğrenimlerde
etkileyecek şekilde iyi öğrenilmesinde laboratuvarlara ihtiyaç duyulmaktadır.
Laboratuvarlarda var olabilmesi için maddi imkanlara ihtiyaç duyarlar. Kullanımı zahmetli ve
tehlikeli olabileceğinden lise eğitiminde öğretmenler tarafından kullanımı çok azdır. Yakın
tarihte uzaktan eğitim ve hidrid öğrenmenin önem kazanmasıyla sanal laboratuvarlar öne
çıkmıştır.
Projemizde pahalı, yaygınlaşması zor ve içeriği az olan VR eğitim materyallerine alternatif

kalitede ve kullanım kolaylığı olarak point and clicke yakın. Unreal engine oyun motoru ile
sanal laboratuvar geliştirilmesi

 Projenin içerik kapsamı ve işlevselliği
Sanal laboratuvar açıldığında sizi açılış ekranı karşılar ve orada içerik ile ilgili size bilgi verir.
Devamında ön bilgi ve öğrenci tutum anketi uygularsınız. Laboratuvar içinde serbestçe
hareket edebilme özelliği sayesinde farklı renkteki işaretçilere gidebilirsiniz. Yeşil olanlar
laboratuvar malzemelerini inceleyip isimlerini öğrenmenizi sağlarlar, Siyah olanlar ise
deneylerdir. 1. Laboratuvarda 7 adet ayırma yöntem ve teknikleri deneyi bulunmaktadır,
masaların etrafında olan bu deneylerin üzerine gittiğinizde size ne yapmanız gerektiğini yazı
ile ifade etmektedirler. Sorulan soruya yönelik basitçe mouse ve F tuşu ile deneyleri
gerçekleştirebilirsiniz. Bu laboratuvar point and click’in biraz daha özgür olan halidir, vr gibi
nesneleri istediğimiz biçimde özgür kullanımı yoktur. Bunun sebebi geliştirme zamanları
farklı oluşu ve daha basit hareket şeması ile çalışabilen versiyon bulunması karşılaştırabilme
için faydalıdır. Deneyler MEB kitabı ile uyumludur, kitap ile birlikte ders esnasında
kullanılabilir. “ESC” tuşuna bastığınızda deney hakkında bazı bilgileri okumak için sayfalar
açabilirsiniz, yine aynı escape arayüzünde 2. laboratuvara geçiş için ilgili butona basıp tek
tuşla geçebilirsiniz.
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 2. Laboratuvarın girişinde kısa bir yazı sizi karşılar ve daha sonra sizi laboratuvar içinde
özgür bırakır, siz etrafınızda gördüğünüz işaretçilere isterseniz gidip oradan bazı deneylerin
kurulum aşamasını okuyup deneyebilirsiniz. 2. Laboratuvar VR’ın sunduğu özgürlükleri size
tanıyan bir laboratuvardır, siz istediğiniz nesneyi alıp istediğiniz yere yerleştirilebilir veya
kaldırabilirsiniz. İçeriğinde şuanlık 3 adet deney tipi vardır: Asit baz titrasyonu düzeneği,
süzme ile ayırma, metallerin aktifliği. Sırasıyla kısaca tasvir etmek gerekirse titrasyon deneyi
için önce doğru sırayla düzeneği her bir adımı eliniz ile kurmanız gerekmektedir, Düzenek
kurulurken size eksik adımları deney standı yazmaktadır ve işaretçiden de yardım
alabilirsiniz. Deney düzeneği kurulduktan sonra gerçek ile uyumlu olması için harcanan ml
kadarlık seviye azalması olur ve erlen içinde titrasyon matematiğine göre hesaplama yapılır.

 Süzme deneyi için düzeneği kurup, beheri numune yerine götürdüğünüzde rastgele bir karışım
verecektir. Karışımı ayırmayı denemeden önce tahminde bulunup, sonuçlarını
gözlemleyebilirsiniz. Diğer bir düzenek ise metalin aktifliği deneyi, 5 farklı metal parçasının

aktifliklerini balon deneyi ile gözlemleyebiliyorsunuz. Oldukça özgürlük sunan bir deneydir,
isterseniz metal olmadan balonu takabilir veya çıkarabilirsiniz, ayrıca balonun içine ilave
etmeden doğrudan erlenin içine ilave edip üstü açık bir durumda bırakıp gazın dışarı
kaçmasıyla daha az şişmesi veya yeterince beklerseniz şişirecek gazın kalmadığını
gözlemleyebilirsiniz. Deney bittikten sonra balonu çıkarıp tekrar kullanabilirsiniz. Eskiden
sadece laboratuvar içinde yerleştirilmiş nesneler ile deney yaparken şuan gereçleri aldığınız
tablet eklenmiştir. Tablet içinde 5 tip, toplamda 22 farklı isteğe bağlı alınabilir gereç, kimyasal
vardır. Tablet oyunlaştırmada görevlerin verildiği, oyun içinde ilerleyiş ve eğitimi
desteklemekte kullanılacaktır.(Balon deneyi ve tablet nisan mayıs ayında yapılmıştır.)
Sanal laboratuvarı deneyip geri dönüşlerde bulunmak için → Buraya tıklayabilirsiniz.

https://whitedodecahedron.itch.io/sanal-laboratuvar-ayrma-yntem-ve-teknikleri
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2. Problem/Sorun:

1) Yaparak öğrenmeyi destekleyen teknolojilerden olan VR gibi teknolojilerin fiyat
performans olarak zayıf kalması ve içerik olarak teknolojiyi destekleyen materyal çok azdır.
2) Covid-19 salgını gibi küresel çaptaki pandemi, savaşlar, kötü hava koşulları vb. pek çok
etken den ötürü yüz yüze eğitim imkanlarını kullanmakta zorluk oluşmaktadır.
3) Örgün eğitimlerde öğrenci motivasyonu ve öğrenimin güdülenmesi, pekiştireç olarak
yardımcı ögelere ihtiyaç duyulmaktadır.
4) Kimya vb. müspet ilimlerin ileri mesleki öğrenimlerde etkileyecek şekilde iyi
öğrenilmesinde laboratuvarlara ihtiyaç duyulmaktadır. Laboratuvarlarda var olabilmesi için
maddi imkanlara ihtiyaç duyarlar.
5) Fiziksel laboratuvarların kullanımı zahmetli ve tehlikeli olabileceğinden lise eğitiminde
öğretmenler tarafından kullanımı çok azdır.

3. Çözüm
1) Hayatımızda yaygın olarak kullanılan cihazlar ile VR teknolojisinin verdiklerini
buluşturmaya yönelik ara yazılımlar üretilmesi.
2) Projem Çevresel etkileri değiştiremez veya kaldıramaz. Projem, bu etkiler gerçekleştikten
sonrasında kullanılan alternatif çözüm yollarıyla birlikte kullanılarak verimliliği artırır.
Uzaktan eğitimde öğretmenin konuyu anlattıktan sonra uygulamayı açıp anlatımında deneyi
yapabilir.
3) Yardımcı ögelere ihtiyaç olduğu için bu ihtiyacı öğrencilerin birebir sevdikleri oyunlar ile
aşmayı hedefliyorum.
4) Projem tamamiyle gerçek laboratuvarın yerini tutamaz. Fakat laboratuvarın kullanılmadığı
veya bu imkanlardan faydalanılamadığında ortaya çıkan olumsuz etkiyi sadece 1 adet
bilgisayar ile azaltılabilir.
5) Herhangi bir tehlike barındırmadan ve öğretmenin yerinden kalmasına gerek olmadan
kullanabileceği şekilde kolay tasarlanmıştır.

 
 Sorun  Çözüm  Eğitimdeki Katkısı

 1)VR gibi teknolojilerin pahalı
ve verimsiz olması.

 1)VR’a yakın alternatif çözümler
geliştirilmesi.

 Eğitim maliyetlerini düşmesi ve
nitelikli eğitimi yaygınlaştırması

 2)Uzaktan eğitimi destekleyen
uygulama ihtiyacı

 2) Uzaktan eğitimi destekleyen
uygulama geliştirilmesi

 Uzaktan eğitimin negatif
yöndeki etkilerini azaltılması

 3) Tekdüzeleşme durumunu
önleme ihtiyacı

 3) Eğitim yöntemlerine alternatif
getirilmesi.

 Öğrenci başarı ve tutumunun
artması

4) Maddi imkan yetersizlikleri 4) Az olan imkanları destekleyen
verimliliği yüksek alternatifler

Zorunlu Eğitim maliyetlerin
azaltılması, fırsat eşitliği

5)Varolan imkanların verimli
kullanılmasında bireysel engeller

5) Daha kolay ve verimli
alternatifler geliştirilmesi

Öğrenci nitelik ve tutum
kalitesinde artış

 



5

4. Yöntem

 İlk adımda içeriğin belirlenmesi gerekmektedir bunun için MEB’ın kitaplarından ve yardımcı
görsel kaynakların toplanıp değerlendirilerek, yapılmak istenen içerik planlanır. Daha sonra
içeriğin geçmesi gereken mekan ve mekanikler kararlaştırılır. Oyun tasarım ve ilerleyiş için
trello benzeri uygulamada iş yükü hesaplanır. Mekan içinde bulunması muhtemel objeler için
excelde asset listesi oluşturulur. Zaman içinde gerekli mesh (3 Boyutlu, poligonlardan oluşan
modeller) önceden yapılan arasında veya CC0 veya Epic games lisansına sahip sitelerden
bulunup Unreal engine oyun motoruna aktarılır eğer mesh bulunamadıysa Blender programı
ile kendim 3 boyutlu tasarımları yaparım. Tasarlanan 3D nesnelerin kaplaması ve
decay(yüzeye yapışan 2 boyutlu görsel materyaller) ihtiyacı için Quixel Bridge/Mixer
programından ücretsiz olarak yararlanılır. UE4(Unreal Engine 4) içerisinden boş harita
oluşturulup, insan boyutları referans alınarak bölüm(içeriğin geçeceği yer) tasarlanır.
Tasarıma göre nesneler bulunduğu konuma yerleştirilir ve ışık eklenip, ışık nesne uyumluluğu
ayarlanır. Daha öncesinde kararlaştırılan karakter mekanikleri yerleştirilir. obje merkezli
olarak Aktörler(Oyun içinde pek çok şeyden bağımsız olarak çalışabilen yazılımsal
nesnelerdir) yazılmaya başlanır, bu aktörler deneyler çerçevesinde ihtiyaca göre C++ temelli
Blueprint dilinde yapılırlar. İhtiyaç olursa tanecik boyutunda olayı açıklayan videolar Blender
ile yapılır. Videoların düzenlenmesi için DaVinci Resolve dan faydalanılır. Ürünü eğlenceli ve
oyunlaştırabilmek için Core game loop(oyunun döngüsel olarak sizden istediği kısımdır.
Örnek: Tohum al ->  ek -> büyüt -> hasat et -> sat -> daha iyi tohum al.) oluşturulur. UI/UX
(kullanıcı deneyimi sağlayıcı/ arayüzü) eklenir ve oyun içindeki oluş öğelerin etkileşimleri
güçlendirilir buna ses, efekt eklenmesi örnek gösterilebilir. bu örüntü ile 1 tane konu başlığı
bitirilir aynı döngü ile başka konulardan ve eğitimler içinde oyunlar tasarlanabilir. Bu yöntemi
kullanmamın sebebi daha önceki kullandığım yöntemlere göre daha efektif olduğunu
gördüğümden dolayı.

 Unreal engine kullanmamın sebebi: 25 yıldır geliştirilen ve açık kaynaklı oluşundan dolayı
Unity den daha fazla detaylı ve  gelişmiş oyun motorudur, kullanıcı dostudur ve her ay
ücretsiz asset paketleri verir ve bunlardan 3A kalitesi stüdyolarda kullanılan kodlama tarzını
inceleme şansınız olur, blueprint in kendine özgü bir kullanım tarzı olması, 1 milyon dolar altı
kazançlara kesinti yapmaması ve ücretsiz oluşu, satın aldığı ve bünyesine kattığı şirketlerin
ürünlerini ücretsiz geliştiricilerine sunması.
Blender kullanmamın sebebi: Açık kaynaklı ve ücretsiz oluşu, geniş bir topluluğa sahip
olması, pek çok alt tür(organik,mesh,endüstriyel modelleme,animasyon, özel efekt, fizik
motoru,video edit programı, vb.) işlem için tek program olması, python temelli yazılıma sahip
olması ve geometry node denilen görsel kodlamaya sahip olması, github da çok fazla plugin’e
sahip olması.
Quixel Bridge/Mixer kullanmamın sebebi: Substance painter programına alternatif olup
,tasarladığım 3D nesnelere gerçekçi materyal üretirim. Unreal engine motorunu
kullandığınızda ücretsiz olarak bu programı kullanılabilmektedir. İçeriğinde 16 bin adet
ücretsiz materyal, akıllı materyal, decal ve lod içeren real scan mesh bulunmaktadır.
DaVinci Resolve kullanmamın sebebi: Diğer video edit programları ile neredeyse benzer
işleve yarayıp, bunların yanında ücretsiz kullanım sunulmasından dolayı.
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü
 Projenin özgün tarafını anlayabilmek için benzer çalışmalar ile kıyaslamakta fayda
görüyorum. Point and click laboratuvarlar ve VR eğitim laboratuvarları perspektifinden
bakıldığında (3 laboratuvarında aynı görselliklerde ve kalitede iyi tasarlandığı var sayılırsa)

Karşılaştırma grafiği Point and click
laboratuvarlar

Sanal laboratuvarı projem VR laboratuvarları

Kullanım için sistem
maliyeti

Düşük ile ortalama bir
bilgisayar aralığında çalışır.

Ortalama bir bilgisayarda
çalışmaktadır.

Aşırı yüksek seviyede, seti 6 -
15bin tl. Çalıştırabilecek
bilgisayarlar 10 - 15 bin tl

Kullanıcı seçimleri (
deneyler özgür
seçimlere imkan
tanır mı?)

Tamamıyla linear bir
ilerleyişi vardır. Tıklama ile
bir sonraki sahneye geçiş
olur.

Kesinlikle tanır aynı deneyi
istediğiniz kimyasallarla
yapabilirsiniz.

Aynı şekilde data tablelar
üzerinden veri işleme ile
programlanmış ise tanır.

Kullanabilmek için
beceri ihtiyacı

Mouse kullanabilme
becerisi

Mouse ve klavyeyi aynı anda
fps kamera kullanma becerisi

El göz koordinasyonu ve 3
boyutlu dünyayı algılamak.

Üretimi için
programlama
zorluğu

Bütün oyun tek bir
mekanikten ibarettir.

VR’ın sağladı yazılımsal
üretim kolaylığına sahip
değildir.

Cihaza sahip olduktan sonra
nitelikli bir oyun geliştiricisi
yapabilir.

Laboratuvarda
istenilen yere
gidilebilir mi

Böyle bir imkan yok. FPS kontrollerden
faydalandığı için her gün
oynadıkları oyunlar gibi akıcı
hareket edebilirler.

Eğer noktaya teleport
edilebiliyorsa kesikli atlama
geçişi olur.

Uzun süre kullanıma
müsait mi ?

Evet Evet Uzun süre kullanılamaz,
rahatsızlığa yol açar.

Değişik etkileşimlere
izin verir mi?

Tıklama ve sürükleme,
döndürme dışında
etkileşime kapalıdır.

Klavye tuşları artısı vardır.
Bunun yanında VR’ın aksine
tek elinizi kullanabilirsiniz.

İki elinizi deney yaparken aynı
anda kullanabilirsiniz.

Kullanıcıdan yazı
yazması istenirse

Klavyesi ile mümkün Mümkün Tuşları tek tek ekrandan
seçmesi gerekir.

Ders anlatımı
esnasında sınıfta
kullanımı

Ders anlatırken tıklama ile
geçiş yapılabilir.

Öğretmenin kullanması veya
herkesin ayrı kullanmasına
izin verir.

Öğretmeni dersten ayırdığı için
pek müsait değildir. Kalabalık
sınıflarda kullanılması maddi
açıdan zordur.

Öğrenci evde kendisi
başına kullanabilir
mi

Bilgisayarı varsa evet Bilgisayarı varsa evet Ekipmanı olmadan olmaz.

Kullanabilmek için
alana ihtiyaç var mı ?

Bilgisayar masası alanı
dışında alana ihtiyacı
yoktur.

Bilgisayar masası alanı
dışında alana ihtiyacı yoktur.

Çarpmaması için alana ihtiyacı
vardır.

İki eli dirseklerinden
olmayan engelli bir
öğrenci kullanabilir
mi?

Mouse pad, Mouse'un
yerine kullanılabilir

Mouse pad, Mouse'un yerine
kullanılabilir, klavyeden
“WASD” tuşlarıyla
yürüyebilir, etkileşim için bir
tuşa basmak isterse o anlık
yürüyemez.

Kontrollerin kullanımı için
yönlendirip parmaklar ile
tuşlara basmak gerekir.
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Laboratuvarımın tür olarak tam bir karşılığı yoktur sadece kullanılan 2 tür arasında kalan ayrı
bir formdur. VR’ın fiziksel etkileşimlerinin neredeyse hepsini yapıp bunu pahalı cihazlar
olmadan başarmaktır. Point and click göre özgür, rahat, kullanıcı seçimlerine göre değişebilen
bir yapısı vardır. Dezavantajı ise kullanabilmek için FPS shooter veya simülasyon türünde
oyunları oynamış veya bu türe aşina olmanız gerekmektedir.(Oyun oynayan öğrenci miktarı
VR setine sahip olanlara göre oldukça daha fazladır.)

6. Uygulanabilirlik

Proje fikir olarak var olma aşamasını geçmiş olup, somut olarak kullanılabilmektedir. Proje
ilk aşamalarında ücretsiz olarak kullanıma açılmıştır. Bunun amacı: Ürünü ilgilendiren
potansiyel gruplardan daha kolay geri bildirimleri toplayabilmek içindir. Yakın zamanda
bulunduğum ilin Teknokenti ile iletişime geçip ön kuluçka programlarına dahil oldum. Aynı
ilin içinde bulunan özel bir eğitim kurumuyla muhtemelen mayıs ayında pilot denemesi
yapılıp geliştirme yönünde geri bildirimler toplanacaktır. Şirketleşme ve müşteri bulma
yönünde teknokentten yardım alabileceğimi düşünmekteyim. Projenin parasal olarak kazanç
getirebilmesi için birkaç farklı yol saptanmıştır, bunlar sırasıyla: Steam üzerinden satış,
internet sitesi üzerinden abonelik sistemiyle kiralama, doğrudan kopya satışı, devlet kurum ve
kuruluşları ile kullanıma kiralamak, serious game üzerine yayıncı bir şirket ile anlaşmak, yurt
dışında bilgisayar ve işletim sistemi üzerinden kiralama yapan şirketlerde program olarak
kiralanması vb. yollar bulunmaktadır. Üzerine yoğunlaştığım abonelik sistemi ve devlet
okullarında kullanılabilmesi için yollar. Teknofestin 2. seçenekte faydası olabileceğini
düşünüyorum.

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması

Harcamalar Fiyat

1 Asset ihtiyacı 0 TL

2 Program kullanım bedelleri 0 TL

3 Projenin yayınlandığı platform bedeli (itch.io) 0 TL

4 İnternet paketi: (100 TL/ay x 5 ay x görece kullanım(0,1)) 50 TL

5 Elektrik maliyeti: 60w günde 10 saat çalışan bir laptop için (18,00 kWh x 5 ay
x 1,26 TL/kwh)

113,4 TL

Toplam 163,4 TL

1.Tablo
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Teorik maliyet(eğer sıfırdan bir şirket tarafından yapılsaydı) fiyat

1 Yayınlama lisansı (Steam Direct Product Submission Fee)[1] x 1 1.439,95 TL

2 1 3D modelleme uzmanı (8.000TL) x 1 ay 8.000 TL

3 2 Junior Oyun geliştiricisi (10.000 TL) x 3 ay 60.000 TL

4 1 Senior Oyun geliştiricisi (15.000 TL) x 3 ay 45.000 TL

Toplam 114.439,95 TL

2.Tablo
Endüstriyel üretimden farklı olarak girdisi fikir olan bir üretim tipi olduğu için, çoğunlukla en
yüksek maliyeti çalışanlar oluşturmaktadır.
(Not: 2. Tablo karşılaştırma için verilmiştir. Boş zamanımda vakit ayırdıkça tek kişi
geliştirdiğim için 1. tablodaki harcama yapılmıştır. Projem herhangi bir maliyete ihtiyacı
olmadan uygulanabilir durumdadır. )

Zaman aralığı

Teknofeste başvurusu yapılması Şubat - 2022

Müfredat taraması Mart - 2022

Deneyin oluşturulması için ihtiyaçların belirlenmesi

Deneyin yazılımsal altyapısının oluşturulması

Proje ön değerlendirme raporu yazımı

Bölüm tasarımı ve optimizasyon çalışması Nisan - 2022

Kullanıcı arayüzü ve deneylerin birleştirilmesi

Deney malzemelerinin yazılımlarının genel yorumlayabilmesini
sağlanması (Örnek: Deney türünden bağımsız, beherin OOP olarak beher
gibi davranması.)

Proje detay raporunun yazımı Mayıs - 2022

Projenin bir okulda canlı denenmesi

Şirketleşme yolunda eksiklerin tamamlanması
(Bu dönem içinde duruma göre bazı şirketleşme harcamaları yapılabilir)

Haziran - 2022

Fiziksel teknofest etkinliğine katılım Ağustos - 2022

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):

Projenin ulaşacağı hedef kitlesi lise seviyesi kimya dersi alan 9, 10, 11, 12’inci sınıflardır. Bu
kitleyi seçmemin sebebi kendimin kimya öğretmenliği mezunu olmuş olmamdır. Daha önce
hedef kitlesi üzerine çalıştığım için, ihtiyaçlarını ve özelliklerini anlayabilmekteyim. Oyun
oynamayı ve bununla zaman geçirmekten hoşlanırlar. Hedef kitleye kimyayı ezberlenen
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yerine yaparakta uygulanan bir ders olduğunu gösterebilir, hem hoşlarına giden bir oyunu
oynarlar hemde kimyayı öğrenmelerini sağlar.

9. Riskler

9.1 Kullanılması durumunda karşılaşılabilir durumlar:
R1) Projem bir yazılımdır. Windows, İOS, Linux işletim sistemlerini destekleyecek şekilde
çıktılar alabilmekteyim. Azınlıkta kalan işletim sistemlerinde açılmama durumu vardır. 3
işletim sistemi ekosistemin neredeyse tamamına yakını kapsadığı için, geri kalan kitle göz
ardı edilebilecek boyuttadır. Eğer başka işletim sistemlerinin hedef kitlesiyle yüksek kazançlı
bir ihtiyaç olursa ekleme yapılır.
R2) Projem masaüstü ve laptoplarda düzgün bir biçimde kullanabilmektedir fakat akıllı
tahtalarla denemesi yapılmamıştır. Teorik olarak: Windows işletim sistemi, klavye, mouse’a
sahipse yazılımı kullanabiliyor olması gerekir. Pilot denemeler sırasında bir akıllı tahtada
üzerinden denemesi yapılır ve durum incelenir. Bunun dışında bilgisayar ve laptop içeren
bütün senaryolarda sorunsuz kullanılabilir.
R3) Yazılımın belli bir donanımsal gerekliliği vardır. Çalışır durumda ortalama 200 mb ram
kullanmaktadır, kullanacak bilgisayarlarda asgari 1 gb ram olması gerekmektedir. Türkiyede
kullanılan ortalama okul, öğrenci, öğretmen bilgisayarların donanımsal durumu hakkında
incelemeye ihtiyaç olabilir. Duruma göre yazılımın ihtiyaç gruplarına göre farklı
varyasyonlarını(daha düşük polygon, materyal kalitesi ve efekt kalitesi) oluşturmam
gerekebilir. Kullandığım bilgisayarın (i7, NVIDIA GeForce 940M Specs(2048 mb), 8 gb
ram’e sahip windows 8.1) 8 yıllık bir laptop oldugunu ve oyun motoru, modelleme
programlarının aynı anda çalıştığında ciddi yük olmadıklarını referans alarak, bundan çok
daha düşük seviye bilgisayarlarda çalışabileceğini düşünüyorum. Sonuç olarak projenin kitle
kapsayıcılığını teorik olarak hesaplayıp, ön tedbirler alsamda, ürünün biçimlerini şekillerdiren
saha deneyimi olacaktır.

Olasılık 3 Orta Risk Yüksek Risk Çok Yüksek Risk

Olasılık 2 Düşük Risk
R2

Orta Risk
R3

Yüksek Risk

Olasılık 1 Çok Düşük Risk
R1

Düşük Risk Orta Risk

Olasılık/Etki Etki 1 Etki 2 Etki 3

10. Proje Ekibi

Takım Lideri: Alpay Akay

Adı
Soyadı

Projedeki
Görevi

Okul Tecrübesi

Alpay
Akay

Bütün süreçler Balıkesir
üniversitesi/Mezun

Oyun Geliştiricisi / Programlama /
Kimya öğretmeni/ 3D Tasarım
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11. Kaynakça

Programlar:

Unreal engine 4 https://www.unrealengine.com/en-US/
Blender https://www.blender.org/
Quixel megascans https://quixel.com/megascans/

Bilinen point and click laboratuvar örnekleri:

https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/yok-sanal-laboratuvar-projesi-tanitildi.aspx

Balon deneyini tasarlarken ilham aldığım bir kaynak
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/videoTest/kimya/FKIM12S62/index.html [2]

VR laboratuvar örnekleri:

https://www.vrlabacademy.com/
https://www.labster.com/

Steam üzerinden yayınlanması durumundaki ücretin kaynakçası:

https://store.steampowered.com/sub/163632 [1]

İlgili madde gereği belirtmem gereken yer. “Yarışmacı aynı proje ile daha evvel bir başka
yarışmada yer almışsa, katılmış olduğu yarışmanın adı, yeri, tarihi, organizatörü, yarışmada
aldığı netice bilgilerini proje dosyası içerisinde bildirilmelidir.”

Next in Game yarışmasında, İzmir merkezli, Ağustos 29 2021, DigiGame, ilk 10 ile 25 grubu.

Kristal Piksel oyun ödülleri, İstanbul, 9 Aralık 2021, Kristal piksel, 2021 yılı en iyi ciddi oyun
türünde ödül aldı. (3 Mart 2022)

https://www.unrealengine.com/en-US/
https://www.blender.org/
https://quixel.com/megascans/
https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/yok-sanal-laboratuvar-projesi-tanitildi.aspx
https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/videoTest/kimya/FKIM12S62/index.html
https://www.vrlabacademy.com/
https://www.labster.com/
https://store.steampowered.com/sub/163632

