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1. Proje Özeti (Proje Tanımı): 

Binlerce  yıldır  insanlar,  çok  farklı  alanlarda  buluşlar  gerçekleştirmiştir. 

Gerçekleştirmiş oldukları buluşların büyük bir kısmı teknolojiyi ilgilendiren alanlarda 

olmuştur. Teknoloji kullanımının en gerekli olduğu alanlardan birisi de eğitimdir. 

Eğitim, son yüzyılda büyük değişim ve gelişmeler göstermiş ve bu gelişmeler sürekli 

teknolojik donanımlarla desteklenmiştir. Eğitim de  kalitenin  yükseltilmesi,  fırsat  

eşitsizliğinin  giderilmesi,  maliyetin  en  aza indirgenmesi gibi gereksinimler, klasik 

eğitim sisteminden farklı bir eğitim anlayışının gelişmesine neden  olmuştur. Dale, 

yaşantı konisi ile öğrenme yaşantılarının kalıcı-izli bir davranış değiştirme sürecine 

katkısını açıklarken; işleme katılan duyu organı sayısı, bireyin yaparak-yaşayarak 

öğrenmesi ve basitten-karmaşığa, somuttan-soyuta bir programlı öğretim şeklinin 

benimsenmesi gibi olguların önemine değinmiştir (Çilenti,1988). Bu  amaçla,  uzaktan  

eğitim  kavramının  ortaya  çıkmasının  ardından,  çağın teknolojileri kullanılarak 

geliştirilen yapılar ile Sanal Sınıf (Virtual Class), Ders Yönetim Yazılımı veya Yönetim 

Sistemi Yazılımı (Learning Management Systems-LMS) gibi çevrimiçi eğitimin etkili 

ve verimli olmasını sağlayacak otomasyon yazılımları ortaya çıkmaya başlamıştır. 

 

Dünyada ortaya çıkan pandemi sürecinin de gösterdiği gibi; uzaktan eğitimin ve sanal 

sınıfların iyi kurgulandıklarında öğrencilerin öğrenme süreçlerini destekleyip 

öğrenmenin kalıcılığını arttırma konusunda klasik eğitime göre daha başarılı bir 

yönteme dönüşmüştür. Bu süreç de göstermiştir ki eğitim hayatlarımızın sanal ortamda 

sürdürülmesinin pozitif katkıları ülkemizin bir çok alanda ilerlemesine ve gelişmesine 

olanak sağlayacağı düşünülmektedir Bu kapsamda bizler  geliştireceğimiz projemiz ile; 

öğrencilerin uzaktan eğitimde adaptasyon, dersi anlama ve sosyalleşme sorunlarına 

çözüm bulacağız. Öğrencilere teneffüs saatlerinde sanal ortamda 3 boyutlu olarak 

tasarlanmış bir okulda, sanal avatarlarını kullanarak derslerine girme, arkadaşlarıyla 

oyunlar oynama, deney simülasyonlarını kullanma, arkadaşlarıyla vakit geçirme, kitap 

okuma, bilgi yarışmaları yapma gibi imkanlar sunduk. Programda kullanıcılar gerçek 

hayatta teneffüslerde yapabildikleri aktivitelerin çoğunu sanal ortamda, SANOKSİM 

içerisinde de yapabilir ve kendilerini okullarında gibi hissedebilirler. Bu sayede 

öğrenciler derslerine daha kolay motive olabilir ve okul hayatına uzaktan da devam 

edebilirler. Uzaktan eğitimin en büyük sıkıntılarından olan motivasyon ve odaklanma 

sıkıntısı da SANOKSİM sayesinde çözülmüş oluyor. SANOKSİM’in hedefleri arasında 

derslerin verimli ve planlı bir şekilde işlenmesinin yanı sıra teneffüs saatlerinin de etkili 

bir şekilde değerlendirilmesi de bulunmaktadır. Öğrenciler öğretmenlerinin hazırladığı 

bilgi yarışması, sportif aktiviteler  

 

 Projenin 3 boyutlu modellemeleri yaparken Blender adlı açık kaynak yazılımı kullandık. 

Bu yazılımı tercih etme sebebimiz, hem bu yazılımda tecrübemiz olması, hem açık 

kaynak bir program olmasından dolayı maliyeti en aza indirgemiş olmamız ve 
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dokümantasyon ve kaynaklar konusunda bol içerik sunması, hem de bu proje için en 

kullanışlı yazılımlardan birisi olmasıydı. SANOKSİM’i programlarken Unity oyun 

motorunu kullandık. Bir oyun motoru tercih etmemizin sebebi, çok-oyunculu erişim 

sağlamak istediğimiz 3D grafikli bir program yapmayı amaçladığımızdandı. Unity oyun 

motorunu kullanmamızın sebebi, başlangıç maliyeti olarak ücretsiz bir olanak sunması, 

kullanımı kolay ve takım üyelerinin bu programda tecrübesinin olması, yaygın bir 

program olmasından kaynaklı kaynak ve dokümantasyonun çok olmasıdır. 2D tasarım 

ve menü tasarımları için kullandığımız Inkscape programını da açık kaynak olması ve 

kaynağın çok olmasından dolayı tercih ettik. SANOKSİM’in öğrenciler açısından 

verimli bir şekilde kullanılıp kolay anlaşılabilir ve kullanılabilir olmasını sağlamak için 

arayüzü basit ve işlevli tuttuk. Bunların yanı sıra SANOKSİM’in veri güvenliği ve 

açıkları önlemek için veriler şifrelenerek sunucularımızda ya da okulların kendi 

sunucularında saklanacak. Bu sayede istenmeyen durumlardan kaçınılmış olacak. 

Kullanılan programlar hakkında maliyet bilgisine raporun devamındaki “Tahmini 

Maliyet ve Zaman Planlaması” bölümünde değinilecek. 

 

2. Problem/Sorun:  

 

Projemiz dünyayı saran Coronavirus ve sonrasındaki uzaktan eğitim sürecinde 

öğrencilerin adaptasyon sorununu ortadan kaldırmaya odaklanmıştır.  

 

2.1.Problem 1 Okul özlemi / Okulda gibi hissedememek 

 Şu anda mevcut olan uzaktan eğitim uygulamaları öğrencileri okulda gibi 

hissettirememekte bu nedenle de öğrenciler bu uygulamalarda ders dinlemekte 

zorluk çekmektedirler. Ayrıca öğrenciler ders aralarında okullarında yaptıkları 

aktiviteleri yapamadıkları için sıkılmakta, ve bu da onların dersi dinleme verimini 

ve isteğini düşürmektedir. Bu durum da öğrencilerin derslere katılmamasına yol 

açıp dersleri anlamalarını zorlaştırmaktadır. Bu projede, diğer uygulamalardan 

farklı olarak öğrencilerin okullarında gibi hissetmesi amaçlanmıştır. Okullar 

kendi okul tasarımlarına göre SANOKSİM’i ayarlayabilir ve öğrencilerine 

sunabilirler. Ayrıca SANOKSİM’de bulunan materyaller ile okul benzeri bir 

ortam sağlanmak amaçlanmıştır. Öğrenciler bu proje sayesinde derse adapte 

olmakta zorluk çekmeyecek ve dersin verimi artacaktır. Ayrıca ders aralarında 

sıkılmayacakları için derse daha iyi odaklanabileceklerdir ve dersi dinleme 

istekleri artıp dersi anlamaları yönünde iyileştirmeler sağlayacaktır. Bu sayede de 

ek derse gerek kalmayacak ve hem zaman hem de para tasarrufu gerçekleşecektir.  

 

 

 

2.2.Problem 2: Odaklanma sorunu 

SANOKSİM’i yapmamızdaki en temel problem ders dinleme veriminin 

değişmesine neden olan odak problemidir. SANOKSİM içerisinde öğrenciler 
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diğer uzaktan eğitim uygulamalarından farklı olarak harici bir ekrandan oyun veya 

başka bir uygulama açmak, dersten gizlice çıkmak gibi eylemleri 

gerçekleştirmeleri kısıtlanmaktadır. Bu sayede odaklanma problemine bir çözüm 

bulunmuş olmaktadır. Bunlara ek olarak öğrencilerin okullarında gibi 

hissetmelerinin sağlanması ile beraber odaklanma problemi de çözülmüş oluyor. 

 

 

 2.3.Problem 3: Hareketsizlik 

Öğrencilerin uzaktan eğitimde karşılaştıkları bir diğer sıkıntı ise hareketsizliktir. 

Bu soruna çözüm olarak SANOKSİM içerisinde öğrencilere sürekli bol bol su 

içmeleri, egzersiz yapmaları ve hareketli kalmaları hatırlatılmakta, teneffüs 

saatlerini de bu yönde kullanabilmeleri için desteklenmektedirler. Diğer uzaktan 

eğitim programlarından farklı olarak dış dünyadan tamamen bağımsız bir 

eğitimden ziyade sanal ve gerçek dünyayı birlikte kullanmak amaçlanmaktadır. 

 

3. Çözüm: 

SANOKSİM’i tasarlarken birçok probleme de beraberinde çözümler geliştirdik ve 

bunları öğrenciler ve öğretmenler için en iyi şekilde araştırdık. SANOKSİM’in sanal 

bir ortamda oluşturulmuş bir program olması ve kullanımı konusunda sınırlamaların 

çok az olması sebebiyle problemler de etkili bir şekilde çözüme kavuşturulmuş oldu. 

Özet kısmında da bahsedildiği gibi SANOKSİM öğrenci ve öğretmenler için rahat 

anlaşılabilir ve kullanılabilir bir arayüz ile beraber SANOKSİM ile yayınlanacak olan 

kullanım kılavuzunu barındırıyor. Bu sayede SANOKSİM’i bir destek ya da asistan 

olmaksızın herkes rahatça anlayabilir ve kullanabilir oluyor. SANOKSİM’in kullanımı 

kolay ve rahat olması onu diğer alternatiflerinden ayırıyor. Tablo-1’de de görüldüğü 

gibi öğrencilerin karşılaşacağı sorunlar belirlenmiş ve bunlara yönelik çözümler 

geliştirilmiştir. 

 

Tablo-1 Sorun-Çözüm Tablosu: 

Sorun Çözüm Eğitimdeki Katkısı 

Okul Özlemi / Okulda 

Gibi Hissedememek 

Okul benzeri ortam ve 

materyaller 

Verimli bir eğitim hayatı 

Odaklanma Sorunu Ders dışı faaliyetlerin 

kısıtlanması 

Derslerin kaliteli bir şekilde 

işlenmesi 

Hareketsizlik Sanal ortam ve gerçek 

dünya iç içe eğitim sistemi 

Öğrencilerin hareketsizlikten 

dolayı yaşayabilecekleri 

rahatsızlıklar önlenir, 

hareketsizlikten dolayı ortaya 

çıkabilecek odaklanma 

problemleri çözülmüş olur. 
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4. Yöntem: 

Projemizi geliştirirken;  “Öğretim Tasarımı” ilkeleri dikkate alınarak bir çalışma 

gerçekleştirilmiştir. Bir alan olarak “Öğretim Tasarımı” (ÖT); öğrenmeyi sağlamak için 

özel öğretim etkinlikleri düzenleyen, hedefleri, içeriği ve uygulamaları belirleyen 

organize edilmiş prosedürler (işlemler) olarak ifade edilebilir (İpek, 2003, İpek, 2002). 

Öğretim tasarımı sürecinde genellikle analiz, tasarım, geliştirme, test etme, yayınlama, 

değerlendirme ve düzeltme aşamaları dikkate alınmaktadır (Gustafson, Branch, 1997). 

Bizlerde çevrimiçi eğitim uygulamalarına farklı bir yaklaşım ve bakış açısı 

getirebilmek, bu alandaki yazılım eksikliğine alternatif çözümler sunabilmek amacıyla 

SANOKSİM uygulamasını geliştirmeye karar verdik.  

  

 Uygulamamızı geliştirirken  21. yüzyıl teknolojilerini aktif olarak kullandık. 

SANOKSİM’in prototip aşamasında sınıflar, temel okul eşyaları ve bahçe tasarımı 

büyük oranda tamamlanmış ve program sunucu sistemi ile yazılmaya başlanmıştır. 

SANOKSİM’in yazılımını yaparken yararlandığımız Unity oyun motoru ile C# 

programlama dilini sınıflardaki tahtalara ekleyeceğimiz bağlantı sistemleri için Zoom 

ve Jitsi[1],[2]nin açık olarak verilen API’larını kullandık. Kılavuzun ve genel bilgilerin 

yer aldığı internet sitemizi ise HTML, CSS ve JavaScript dillerini kullanarak hazırladık. 

SANOKSİM sunucusuna prototip aşamasındaki sürümde yalnızca Windows platformu 

üzerinden SANOKSİM programı aracılığıyla bağlantı gerçekleştirilebilirken ilerleyen 

süreçte sistemleri programı yüklemek ya da programı etkili bir şekilde çalıştırmak için 

yeterli olmayan öğrenciler de düşünülerek web sürümü ve Linux/Mac sürümleri de 

SANOKSİM ağına eklenecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Prototip aşamasında paylaşılan program açıldıktan sonra karşınıza çıkan ekranda 

kullanıcı adı ya da şifre yazmaya gerek olmadan doğrudan SANOKSİM deneme 

sunucusuna bağlanabilirsiniz. SANOKSİM’in ilerleyen sürecinde her öğrenci ve 

öğretmen kendilerine ait hesapları ve SANOKSİM karakterlerini kullanabileceklerdir. 

 

 

Resim 1 



7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sınıf öğrencilerin okullarında en çok vakit geçirdiği yerdir. Biz de bunun bilincinde 

olarak SANOKSİM sınıflarını özenle ve en verimli olacak şekilde tasarladık. Okullar 

isterlerse sıraların yerlerini ayarlayabilir, sıra ekleme ve çıkarma yapabilir olacaklar. 

SANOKSİM’e giriş yapıldıktan sonra her öğrenci kendi sınıfında derse hazır olacak ve 

teneffüslerde isterlerse arkadaşlarıyla sohbet edebilir, aktiviteler yapabilir ve keyifli 

vakit geçirebilir olacaklardır. Öğrenciler sınıflarında bulunan kitaplıklardan seçtikleri 

kitapları okuyup bu kitaplar hakkında not alabilir, duyuru panosu ile de öğretmenler 

sınıflarındaki öğrencilere etkinlikleri, ödevleri ve benzeri haberleri duyurabilirler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANOKSİM, okullarda maliyet ya da yetersiz malzemeden dolayı yapılamayan eğitici 

deneyleri de yapabilme imkanı sunuyor. SANOKSİM’de bulunan laboratuvar sınıfları 

sayesinde öğrenci ve öğretmenler deney ve gözlemlerini rahatlıkla yapabilir öğrenciler, 

eğlenirken öğrenerek güzel vakit geçirebilirler. Öğrencilere deney ve gözlemler ile 

öğrenme süreçlerine katkı sağlayacak içerikler ilerleyen süreçlerde çoğaltılacak ve 

okullar da yeni deneyler için istekte bulunabilecekler. 

Resim 2 

Resim 3 
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SANOKSİM’i tasarlarken öğrencilerin hiçbir imkandan mahrum kalmasını 

istemediğimiz ve öğrencilerin sanki okuldaymış gibi hissederek derslerine adapte 

olmalarını sağlayabilmek için öğrencilerin okullarında yapabildikleri yürümek, koşmak, 

futbol veya basketbol oynamak, bankta oturup sohbet etmek gibi faaliyetleri 

yapabilecekleri bir bahçe tasarladık. Bu bahçede öğrenciler derslerinden sonra gezip 

eğlenebilecek ve bu sayede streslerini atıp rahatlayabileceklerdir. SANOKSİM’deki bu 

bahçe sayesinde derse katılım ve dersin verimi artacak daha keyifli ve eğlenceli zaman 

geçirimi sağlanacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANOKSİM’in içinde derslik, laboratuvar ve bahçenin dışında birçok sınıf 

bulunmaktadır. Örnek verecek olursak, etkinlik sınıfları öğrencilerin ana dersler 

dışındaki seçmeli derslerini gerçekleştirebilmeleri, okudukları kitapları tartışabilmeleri 

için tasarlanmış bir sınıftır. Etkinlik sınıflarındaki geniş masalarda yapılan ekip 

çalışmaları ile de eğitime katkı sağlanmış oluyor. 

Resim 4 

Resim 5 
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Sanal ortamda zaman geçirdikten sonra öğrencilerin karşılaştıkları sıkıntılar bir anket 

ile belirlenmiş ve yanıtlar projenin yapımında ve geliştirilmesinde kullanılmıştır. 55 kişi 

ile yapılan anket sonucunda öğrencilerin %75 oranındaki kısmı sanal bir okul 

simülasyonu kullanmayı etkileyici bulurken %73’lük bir oran ile sanal bir ortamda 

okulda yapılabilen aktivitelerin yapılabilmesi etkileyici bulunmuş. Anket sonucuna göre 

öğrencilerin sanal ortamda vakit geçirdikten sonra karşılaştıkları problemlerin başında 

hareketsiz kalmaktan dolayı yaşanan bel ve boyun ağrısı yer almaktadır. SANOKSİM 

bu soruna karşı geliştirdiği hatırlatma ve egzersiz sistemi ile her türlü sıkıntıyı 

engellemeyi amaçlamıştır. Ankete katılım arttıkça sonuçların netliğinin artacağı da göz 

önünde bulundurularak bir değerlendirme yapılmıştır. Anket soruları ve sonuçlarına 

Resim-6, Resim-7 ve Resim-8’den ulaşabilirsiniz. SANOKSİM hakkında daha fazla 

bilgi ve kılavuza internet sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz: https://sanoksim.cezeri.tech/ 

 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü: 

SANOKSİM, uzaktan eğitimde ders verimini en üst seviyeye çıkarmak ve öğrencilerin 

odak problemini çözmek için tasarlandığı için yenilikçi ve inovatif birçok yönü 

bulunmaktadır. Yenilikçi yönleri raporun büyük kısmında bahsedilmektedir, bunları 

sıralayacak olursak: 

Kullanımının rahat olması, sanal ve gerçek dünyanın bir arada kullanılması, odaklanma 

sorununu çözmek için istenmeyen durumların kısıtlanması, okulda gibi hissetmeye 

yardımcı içerikler. SANOKSİM’i Zoom/Jitsi[1],[2] gibi platformlardan ayıran en temel 

özelliği 3 boyutlu bir sanal ortam üzerine kurulu olması ve canlı video görüşmeden çok 

eğitim odaklı bir sistem olmasıdır. SANOKSİM, tıpkı Zoom/Jitsi[1],[2] gibi sanal ortamda 

iletişimi sağlayan bir programdır. Bir başka benzer program olan Sınıfta[3] uygulamasını 

SANOKSİM’den ayıran yön ise, SANOKSİM’in eğitim-öğretime yönelik olup 

Sınıfta[3]’nın yalnızca öğretmen ve eğitimcileri eğitmek için tasarlanmış bir platform 

olmasıdır. Bu iki programın benzer olarak 3 boyutlu bir ortam sağladığını da 

söyleyebiliriz. Ancak Sınıfta[3] yalnızca okul ortamında öğrenciler ile baş etmeyi ve 

okulu deneyimlemeyi amaçlayan bir simülasyondur. SANOKSİM özel sunucularda 

barındırılmakta ve okullar isterlerse kendi sunucularında da barındırabilmektedir. Bu 

yönüyle SANOKSİM “Self-Hosted” bir yazılım olma özelliği göstermekte ve diğer 

programlardan ayrılmaktadır. Unity oyun motorunun üretimde birçok sınırı ortadan 

kaldırması ile SANOKSİM’e eklenebilecek özelliklerin de sınırı genişlemiş oluyor. 

SANOKSİM’e eklenen ve eklenecek olan özellikler yapılan araştırmalar ve anketler 

sonucu belirlenmekte ve ekibimiz ile ortak bir karar ile eklenmektedir. 

 

6. Uygulanabilirlik:  

SANOKSİM, sanal ortam için tasarlanmış 3 boyutlu bir okul simülasyonu ve eğitim 

aracı olmasından dolayı hedef kitlesine yönelik olarak öncelikle kendi 

sunucularımızdan yaygınlaştırılmaya başlanacak ardından okullar isterlerse 

SANOKSİM’i kendi sunucularına alabilir ve rahatça yönetip kullanabilir olacaklar. 

SANOKSİM kişiselleştirilebilir ve kolay kullanılabilir yapısından dolayı okullar 

https://sanoksim.cezeri.tech/
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tarafından kullanılmaya açık bir programdır. Tablo-4’de bahsedilen geliştirme 

sonrasında ticari statüsü artacak ve ülke çapında yaygınlaşacaktır. Bunlara ek olarak 

birkaç ekleme ve dil desteği ile uluslararası düzeyde de kullanılabilir olacaktır. Milli 

Eğitim Bakanlığı ve T3 Vakfı’nın destekleri de alınabilirse SANOKSİM’in gelişmesi 

ve yaygınlaşması hızlanabilir. SANOKSİM geliştirme sürecine başlanmış ve aktif 

olarak geliştirilen bir proje olması yönüyle de yaygınlaşmaya açık bir programdır. 

6.1. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projenin amaçlarından birisi de eğitimdeki maliyetleri olabildiğince azaltmaktır. Bu 

kapsamda ortaya fiziksel bir ürün koyulmayacağı için temel bir maliyet ortaya 

çıkmayacaktır. Ve okullarda maliyet yüzünden yapılamayan fizik/kimya deneyleri 

ya da diğer eğitim materyalleri de bu proje sayesinde az masraf ile sağlanmış 

oluyor. Projenin tüm kısımlarını ekip üyeleri geliştireceği için insan kaynakları 

maliyeti oluşmayacaktır. Gelişen imkanlar ile birlikte dijital ortamda çok az maliyet 

ile bir ürün ortaya koymak mümkündür. Projenin gelişmesi ve ülke çapına 

yayılması ile birlikte araçlar revize edilebilir ve bütçe planlaması yeniden 

yapılabilir. Aktif projede kullanılan malzemeler ve projenin gelişmesi halinde 

kullanılacak malzemelerin listesi Tablo-5’de görüldüğü gibidir. Projenin oluşacak 

maliyet tablosu Tablo-6’te görüldüğü gibidir.  

 

Projemizi yaparken zaman planlamasını projenin modellemesinden başlayarak, 

internet sitesinde tanıtım hazırlanması, programlamanın yapılması ve son olarak da 

kontroller ve testlerin yapılması olacak şekilde belirledik ve bu planlamaya uygun 

şekilde de çalışmalara başlandı ve planlandığı şekilde sürdürülmekte. Zaman 

planlaması Tablo-4’te görüldüğü gibidir.  

 

SANOKSİM’i yaparken kullanılan Unity, Blender, Inkscape ve aktif projede 

kullanılan diğer tasarım ve yazılım programları herhangi bir maddi masraf 

gerektirmediğinden bütçeyi etkilemeyecektir. Projenin yaygınlaşması halinde 

kullanımı olası olan programlar ve sunucu gereksinimleri bütçeyi ilerleyen 

süreçlerde etkileyecektir. Tablo-5’te de gösterildiği gibi projenin aktif bütçesi 

maliyet en aza indirgendiği için sunucu masrafları dışında oluşturulmamıştır. 

 

7. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

SANOKSİM’in hedef kitlesi anaokulu ve ilkokul haricindeki açıköğretim ve yüksek 

öğretim okulları da dahil olmak üzere bu okullara giden tüm öğrencileri kapsar. Bu 

kitlenin seçilmesinde okullarda yapılması maliyetli olabilecek kitlemizin düzeyine 

uygun deney ve benzeri aktivitelerin SANOKSİM’de simüle edilebilmesinin bu 

kitlenin işinini kolaylaştıracak olması etkili faktörlerden biridir. Bu kitlelerin bu tür 

programlara ilgili olmaları da seçimimizi etkileyen faktörlerden bir başkasıdır. 21. 

yüzyılın gençlerinin bilgisayar kullanımı konusundaki ilgisi de SANOKSİM’e olan 

ilgiyi arttıracaktır. İlkokul ve anaokulu gruplarının kitle olarak seçilmemesindeki 

nedenler ise SANOKSİM’deki deneylerin bu düzey için zor olabilecek olması ve bu 
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grupların bilgisayar kullanımında sıkıntı yaşayabileceğini düşünmemizdir. Ancak 

SANOKSİM ilerleyen yıllarda ilkokul ve anaokulu düzeyine de hitap edecek eğitici 

içerikler çıkarma potansiyeline de sahiptir. 

 

8. Riskler 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANOKSİM’i yaparken yaşanabilecek sıkıntıların başında sunucu sıkıntısı 

gelmektedir. Sunucu konusunda yaşanabilecek maddi sıkıntılar, sponsor bulunarak, 

sunucuları okullara özel yaparak ya da belirli kurumlar ile anlaşarak çözülebilir. 

Sunucuyu kurarken proje bütçesinin aşılması halinde sponsorlar arttırılarak ya da 

sunucuları merkeziyetsiz hale getirilerek bu durumun üstesinden gelinebilir. Bunun 

yanında SANOKSİM’in geliştirilmesi konusunda sıkıntılar yaşanabilir ancak 

modellemeler ve programlamalar takımımız tarafından yapıldığından dolayı maddi bir 

sıkıntı yaşanmayacaktır. Olası risk durumu tablosuna Tablo-2 üzerinden ulaşabilirsiniz. 
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Tablo3. Proje İş Zaman Çizelgesi 

Tablo 4. Projede Kullanılan Malzemeler 
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Tablo 5. Maliyet 

Resim 6.Anket 

Resim 7.Anket 

Resim 8.Anket 
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Resim 9. Sınıf Görüntüsü 

Resim 11. Okul Binası Üstten Görünüm 

Resim 10. Öğrenci Dolapları 


