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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Eğitim, yüzyıllardır süregelmiĢ ve bu süre zarfında devamlı geliĢmiĢ, hâlâ da ge-

liĢmektedir. Dünya, teknolojik anlamda sürekli geliĢirken ve değiĢirken eğitim bu ge-

liĢmelere ayak uydurmaya çalıĢmaktadır. SavaĢ, küresel salgın, doğal afet gibi durum-

larda eğitim aksamakta ve üretilen alternatif eğitim seçenekleri eğitim ve öğretim ihti-

yacını karĢılamakta yetersiz kalmaktadır. Biz de proje kapsamında bu sorunlara çözüm 

olacak, tamamı takımımız tarafından tasarlanan ve kodlanan bir sanal eğitim kampüsü 

geliĢtirdik. 

 Projemizin asıl amacı eğitimi çok daha üst bir seviyeye çıkartıp yaĢanabilecek 

aksaklıkların da önüne geçerek eğitimi kesintisiz hale getirmektir. Projemizdeki sınıf, 

laboratuvar, kütüphane, müzik stüdyosu, spor salonu, yer çekimsiz ortam simülasyonu 

gibi alanlar öğrencilerin öğrenirken aynı zamanda eğlenmesi ve güzel vakit geçirmele-

rini amaçlamaktadır. Bunların yanında dağ tırmanıĢı, yamaç paraĢütü gibi eĢsiz dene-

yimleri öğrencilerin kullanımına sun-

maktayız. 

Yaptığımız Sanaldan Gerçeğe 

Eğitim Kampüsünde, öğretmen ve öğ-

rencilerin çevrimiçi Ģekilde bağlanıp Sa-

nal ortamda canlı ders yapabilecekleri, 

ders kitabını okuyarak takip edebilecek-

leri, gerçek hayatta öğrencilerin göreme-

yecekleri ders içerikleri bulunan, VR 

gözlük ile bağlanılan bir sınıf mevcuttur. 

Öğrencilerin kütüphane içeri-

sindeki bilgisayarlardan tarayıcıya 

bağlanarak araĢtırma ödevlerini ya-

pabilecekleri, arkadaĢlarıyla çevri-

miçi buluĢup kitap okuyabilecekleri, 

beraber ders çalıĢabilecekleri, bir 

kütüphane geliĢtirildi. 

 

 

 

Kullanıcıların müfredatta göste-

rilen deneyleri uygulayabilecekleri, in-

san anatomisini inceleyebilecekleri, 

elektrik devreleri kurabilecekleri, her 

türden hayvanlar üzerinde deney yapa-

bilecekleri çeĢitlendirilmiĢ laboratuvar-

lar projemizde mevcuttur. 

 

 

 

Resim 1.1. Sanal Sınıf 

Resim 1.2. Sanal Kütüphane 

Resim 1.3. Sanal Laboratuvardaki bir deney 
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Kullanıcıların gök cisimlerini incele-

yebilecekleri ve bu konu hakkında bilgi sahibi 

olabilecekleri bir rasathane projeye eklenmiĢ-

tir. Aynı zamanda rasathanemizde yerçekim-

siz ortam simülasyonu ve uzay simülasyonu 

da mevcuttur.  

 

 

 

 

 

Bunlar gibi öğrencilerin dersleri için kullanacakları alanların dıĢında eğlenmek 

ve ders arasında güzel zaman geçirmek için kullanacakları alanlar da projemizde 

mevcuttur. Bu alanlara örnek olarak müzik stüdyosunu, dağ tırmanıĢ simülasyonunu, 

yamaç paraĢütü simülasyonu ve yer çekimsiz ortam simülasyonunu örnek verebiliriz. 

 

 

Müzik stüdyosu sayesinde öğ-

renciler istedikleri zaman müzik dinle-

yebilir ya da istedikleri enstrümanını 

çalarak müziğe eĢlik edebilirler. Bunla-

rın yanında yerçekimsiz ortam simü-

lasyonu da öğrencilere hayatları bo-

yunca unutamayacakları bir deneyim 

sunmaktadır. 

 

 

 

Projemizde fiziksel engelli öğrenciler de unutulmamıĢ ve onlar için bir spor sa-

lonu tasarlanmıĢtır. Futbol, basketbol, voleybol gibi oyunları oynayabilecek ve spor sa-

lonu faaliyetlerinden yararlanabileceklerdir. Aynı zamanda fiziksel engeli olan bireyle-

rin proje kapsamındaki diğer fırsatlardan da mahrum kalmaması projenin uygulanabilir-

liği açısından büyük önem arz etmektedir. Bu sebeple projemiz tamamen engelli dostu 

bir projedir. 

 Bu Projede kullandığımız programların tümü en güncel programlar olup amacı-

mız kullanıcılara olabildiğince gerçekçi bir VR (Sanal gerçeklik) deneyimi yaĢatmaktır. 

Blender programında ürettiğimiz tasarımların yazılımını ‘Visual Studio 2022’ progra-

mını ve C# yazılım dilini kullanarak gerçekleĢtirdik. Daha sonra bu tasarım ve yazılım-

ları ‘Unity’ programında birleĢtirerek bu projeyi geliĢtirdik. Yapılan tasarım ve yazılım-

ların tamamı takımımız tarafından yapılmıĢ olup kullanıcıların hizmetine sunulmuĢtur. 

Bunların yanında projemiz web sitesi ve admin paneli ile desteklenmektedir. 

 

 

 

 

Resim 1.4. Sanal Rasathane 

Resim 1.5. Sanal müzik stüdyosu 
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2. Problem/Sorun: 

1) Küresel salgın ve olağanüstü hallerde kesintiye uğrayan Eğitim ve Sosyal ortamın 

yerini tamamlayıcı materyal ya da uygulamaların yeterli olmamasıdır. Eğitim ala-

nında kullanılan çevrimiçi toplantı ve eğitim uygulamaları ihtiyacı tam olarak karĢı-

lamamakla beraber kullanım kolaylığı bakımından büyük sorun teĢkil etmektedir. 

Aynı zamanda insanlar birbirlerini ve toplantı ortamını fiziksel olarak görememek-

tedirler ve bu da toplantı kalitesini düĢürmektedir.  

2) Fiziksel engeli bulunan öğrenciler diğer öğrencilerle aynı fırsatları kullanamamak-

tadır. Örneğin fiziksel engeli bulunan öğrenciler hayatları boyunca okullarında spor 

salonları olsa dahi bu fırsattan mahrum kalacaklardır. 

3) Maddi açıdan yetersiz okullar ve kurumları laboratuvar, kütüphane, spor salonu gibi 

fırsatlardan mahrum kalmaktadırlar. Günümüz Ģartlarında bu fırsatları sağlamak 

ciddi miktarda para gerektirmektedir. 

4) Gerçek hayatta laboratuvarda yapılan deneylerde veya spor salonu aktivitelerinde 

güvenlik önlemleri tam olarak alınmadığı takdirde yaralanma ve sakatlanmalar ya-

Ģanmaktadır. 

5) Okullarda öğrencilerin eğlenerek aynı zamanda öğrenmeleri adına yeterli imkân bu-

lunmamaktadır ve bunun öğrencilerin ders dinleme ve anlamasına etkisi büyüktür. 

 

3. Çözüm: 

1) Yapılan Sanal sınıf sayesinde öğrenciler öğretmenleri ile çevrimiçi Ģekilde ders 

yapmakla beraber ders kitabı gibi materyallerden öğrendiklerini pekiĢtirebilecekler. 

Bu sanal sınıfta öğrencilerin ve öğretmenlerin birbirlerini görmelerini sağladığımız 

gibi sınıf ortamını fiziksel olarak görmelerini de sağladık ki bu da öğrenim kalitesi-

ne olumlu yönde etki etmektedir. 

2) Fiziksel engeli bulunsun ya da bulunmasın öğrencilerin beden eğitimi dersinde, ders 

aralarında veya boĢ vakitlerinde kullanabilmeleri adına bir spor salonu geliĢtirilmiĢ-

tir. Futbol, basketbol, masa tenisi, boks gibi birçok aktivite yapılabilmektedir. Aynı 

zamanda bu spor salonunun çevrimiçi desteği de mevcuttur. Hayatı boyunca yürü-

yememiĢ bireyler bu spor salonu sayesinde istedikleri sporu yapabilmektedirler. 

3) Özellikle ülkemizde maddi anlamda sıkıntı çeken okulların sayısı yadırganamaz bo-

yutlardadır. Okullarının maddi imkânlarının kısıtlı olmasının öğrencilerin eğitim ve 

öğretimini etkilenmemesi adına öğrencilerin derste gördükleri deneyleri yapması 

için bir laboratuvar geliĢtirildi. 

4) VR (Sanal Gerçeklik) ile yaptığımız spor aktivitelerinde gözlükteki sensörlerin yar-

dımıyla insanların etraftaki nesnelere çarpması engellenmiĢtir. Sizin belirlediğiniz 

güvenli bir alanı iĢaretlemekle birlikte oradan dıĢarı çıkma durumunda üzerindeki 

kameraları açarak etraftaki nesneleri görmenizi ve çarpmamanızı sağlamaktadır. 

Bununla beraber gerçek Hayattaki laboratuvar deneylerinden farklı olarak bu deney-

lerde kimyasal maddelerin insanlara zarar verme olasılığı yoktur. 

5) GeliĢtirdiğimiz sanal kampüste öğrencilerin eğlenerek öğrenmesi adına yerçekimsiz 

ortam, müzik stüdyosu, dağ tırmanıĢı simülasyonu ve yamaç paraĢütü simülasyonu 

gibi alanlar oluĢturulmuĢtur ve olabilecek en yüksek seviyede gerçekçilik ile destek-

lenerek kullanıcı hizmetine sunulmuĢtur. 
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 Sorun  Çözüm  Eğitimdeki Katkısı 

 Eğitim alanında kullanılan 

çevrimiçi toplantı uygulamaları 

yetersiz kalmaktadır. 

 Çevrimiçi destekli 3 

boyutlu bir sanal sınıf ge-

liĢtirildi. 

 Öğrenciler ve öğretmenler 

sınıf ortamını ve birbirlerini gö-

rebildiklerinden eğitim kalitesi 

artmaktadır. 

 Fiziksel engeli bulunan öğ-

renciler diğer öğrencilerle aynı 

aktiviteleri gerçekleĢtirememek-

tedirler. 

 Çevrimiçi destekli bir 

spor salonu geliĢtirildi ve 

tüm kampüs engelli birey-

lerin kullanımına uygun 

Ģekilde oluĢturuldu. 

 Engelli bireyler diğer bireyler 

gibi sosyal faaliyetlerden yarar-

lanabilmektedirler. 

 Maddi açıdan yetersiz olan 

okullarda günümüz Ģartlarında 

gerekli olan laboratuvar ve spor 

salonu gibi alanlar bulunmamak-

tadır. 

 Okulların laboratuvar 

kurmak kadar büyük bir 

maddi yükün altına girme-

sine gerek kalmadan öğ-

renciler için bir sanal bir 

laboratuvar geliĢtirildi. 

 Okulların maddi imkânlarının 

olmamasının öğrencilerin eğitim 

ve öğretimine minimum etki et-

mesi sağlanmıĢtır. 

 Ġnsanlar laboratuvar, spor 

salonu gibi alanlarda faaliyet 

yaparken yaralanma veya sakat-

lanma durumları gerçekleĢebil-

mektedir. 

 Ġnsanların kullanırken 

zarar görmeyecekleri ve 

hiçbir Ģekilde tehlikesi bu-

lunmayan sanal laboratuvar 

ve spor salonu geliĢtiril-

miĢtir. 

 Ġnsanlar geliĢtirilen sanal 

laboratuvar ve spor salonunu 

kullanarak aynı aktiviteleri daha 

güvenli bir Ģekilde gerçekleĢtire-

bilmektedirler. 

 Okullarda öğrencilerin hem 

eğlenip hem de öğreneceği alan-

lar bulunmamaktadır. 

 Ġnsanların eğlenip aynı 

zamanda öğrenebilecekleri 

alanlar bulunan sanal bir 

kampüs geliĢtirildi. 

 Bu alanlar sayesinde öğrenci-

ler eğitim alırken sıkılmak yerine 

hem eğlenip hem de öğrenebile-

ceklerdir. 

Tablo 1.1. Sorun çözüm tablosu 
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Tablo 1.2. Sorun çözüm algoritması 
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4. Yöntem 

 Projemizde eğitimde her koĢula uygun bir eğitim almayı sağlayan ve aynı za-

manda uzaktan eğitim durumunda kullanılabilecek bir sanal kampüs geliĢtirildi. Proje 

temel yöntemimiz VR (Sanal Gerçeklik) uygulamalarının eğitim alanında reel verilere 

dayalı olarak çok fonksiyonlu bir eğitim platformu olarak kullanılmasıdır. 

 GeliĢtirdiğimiz proje VR (Sanal Gerçeklik) uygulaması olmasıyla birlikte VR 

gözlük, bilgisayar, akıllı telefon gibi cihazlarla eriĢim sağlanabilmektedir. Projemizi ge-

liĢtirirken Unity oyun motorunu, 3D tasarım ve modelleme yaparken Blender progra-

mını, yazılımını yaparken Visual studio 2022 programını ve C# yazılım dilini kullan-

dık. Unity oyun motorunu tercih etme sebebimiz Unity oyun motorunun diğer oyun 

motorlarına nispeten daha kaliteli bir VR (Sanal Gerçeklik) deneyimi yaĢatmasıdır. 

Blender tasarım programını kullanma nedenimiz ise Blender programının diğer tasarım 

programlarına göre VR (Sanal Gerçeklik) için daha uygun olması ve çok daha kaliteli 

içerik üretme imkanına sahip olmasıdır. Projemizde kullandığımız yazılım programı en 

yeni yazılım programları arasında olup güncel özellikleri bünyesinde barındırıyor. Bu 

sebepten yazmak istediğimiz yazılımı en güncel ve en kullanıĢlı biçimde geliĢtirebil-

mekteyiz. Kullandığımız yazılım dili olan C# yazılım dili Unity oyun motoru için en 

uygun yazılım dili olmasının yanında yazılım konusunda büyük kolaylık sağlamaktadır. 

Projemiz server destekli olarak çevrimiçi ve çevrimdıĢı ortamlara uygun olarak sunul-

maktadır. Tasarım konusunda ülkemize ve milli değerlere ait öğelere yer vererek far-

kındalık oluĢturacak mekânlar tasarlanmıĢtır. 

 Projemiz kapsamında projemizi destekleyen ve yaygınlığını sağlayan bir web si-

tesi ve admin paneli bulunmaktadır. Admin panel kullanımı ile sürekli güncel ve plat-

forma hâkim olunabilmektedir. Ayrıca proje kapsamında kullanıcılarında projeyi geliĢ-

tirip kendi alanlarını tasarlayabilecekleri bir platform projemizde yer almaktadır. Web 

sitesini yaparken react yazılım dili kullanılmıĢtır. 

 Web sitesi linki:  sanalegitimkampusu.com 

5. Yenilikçi (Ġnovatif) Yönü 

 Projemiz kapsamında kullanıcılara sunduğumuz sanal alanları bir yerde toplayan 

ve fiziksel engeli bulunsun veya bulunmasın, maddi durumu iyi veya kötü ayırt etmeden 

herkesin eğitim sorunlarına çözüm sağlayan bir eğitim kampüsü günümüzde bulunma-

maktadır. 

 Günümüzde hala kullanılan bazı çevrimiçi toplantı uygulamaları bulunmakta an-

cak bu uygulamaların sunduğu toplantı veya ders kalitesi yüksek olmamaktadır. Ġnsan-

ların ders yaptığı sınıfı ve birbirlerini görebilmeleri projemizi diğerlerinden daha kulla-

nıĢlı kılmaktadır. 

 Projemizi diğerlerinden ayıran en önemli özellik projemizin, öğrencilerin ihtiya-

cını duyacağı birçok alanı kendi bünyesinde bulundurması ve birleĢtirmesidir.  

 Projemiz kapsamında geliĢtirilen sanal eğitim kampüsünde bulunan bütün alan-

lar takımımız tarafından tasarlanmıĢ ve kodlanmıĢtır. Bu da projemizin özgünlüğü açı-

sından oldukça önemlidir. Projemizin VR (sanal gerçeklik) ile geliĢtirilmesi de eğitim 

adına ayrı bir yenilikçiliktir. Projemiz çok fonksiyonlu ve kodlama temelli olarak admin 

panel vasıtası ile sürekli güncellik sağlanabilecek özellikte olan ve kullanıcılarında ken-

di alanlarını inĢa edebilecekleri bir platform sunması özelliği ile mevcut piyasada örneği 

yoktur. 

http://www.sanalegitimkampusu.com/
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6. Uygulanabilirlik 

Kullanıcılar projemiz kapsamında geliĢtirdiğimiz Sanaldan Gerçeğe Eğitim 

Kampüsü’ne VR gözlük, bilgisayar, akıllı telefon gibi cihazlar sayesinde eriĢim sağla-

yabilmektedir. Projemizi hayata geçirme sürecinde herkesin kaliteli bir VR gözlüğe sa-

hip olma Ģansı bulunmamaktadır. Bu yüzden kullanılan cihaz fark etmeksizin kullanıcı-

lara en yüksek seviyede verim sağlanmıĢtır. Aynı zamanda projenin kullanıldığı yer ve 

mekân sanal gerçeklik deneyimine etki etmemektedir yani konumunuz ya da mevcut 

durumunuz her ne Ģekilde olursa olsun kullanım imkanı mevcuttur. Projemizin kullanıcı 

bilgi seviyesi eğitim ortamında yüksek olacağından ve özellikle gençlerin oyunlaĢtırıl-

mıĢ kurgulara olan ilgisinden dolayı uygulanabilirlik düzeyimiz maksimum seviyede 

olacaktır. Projemiz özelleĢtirilebilir olması yönüyle ticarileĢtirilebilmektedir. 

Projemiz web sitesi ile desteklenmektedir. Bu durum projenin yaygınlaĢtırılma-

sını kolaylaĢtırmaktadır. Günümüzde düĢük maliyetli VR gözlükler kullanılarak projeye 

eriĢim sağlanabilmektedir ve sanal gerçeklik deneyiminde herhangi bir eksiklik yaĢan-

mamaktadır. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemizde hedef kitlenin çok geniĢ olmasından dolayı kullanıcıların daha düĢük mali-

yetli gözlükleri kullanarak projeye eriĢimi sağlanmıĢtır. Bu Ģekilde uygulanabilirlik artı-

rılmıĢtır.Tablomuzun birinci bölümü takım olarak projeyi yaparken harcadığımız masa-

rafı ikinci Ģeması ise kullanıcıya mal olacak maliyeti belirtmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tablo 2.1. Maliyet planlaması 

Tablo 1.2. Zaman planlaması 

PROJE YAPIM MALİYETİ 

Tablo 2.2. kullanıcı maliyeti 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

1) Ana Okul, Ġlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversite öğrencileri: Projemiz bir eğitim 

kampüsü olduğu için eğitime ihtiyaç duyan bu kitleler, hedef kitlenin baĢında gelmekte-

dir. 

2) Fiziksel Engeli bulunan bireyler: Projemizde bulunan alanların tamamı aynı za-

manda engelli bireyler için de uygundur. 

3) Öğretmenler: Çevrimiçi ve ÇevirimdıĢı derslerde ders anlatacak öğretmenler bu 

programı kullanabilirler. 

4) Resmi ve Özel Eğitim Kurumları 

5) Eğitim Veren Kurum ya da KuruluĢlar: AFAD, Sağlık Bakanlığı, Kızılay, YeĢilay 

ve sürücü kursları gibi kurum ve kuruluĢlar. 

 

 

 

 

Tablo 2.3. Zaman planlaması 
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9. Riskler 

Projemizde öncelikli olarak öne çıkan risk insanların VR’a (Sanal Gerçekliğe) ve 

bu alanda yapılan programlara karĢı bir önyargısının bulunmasıdır. 

Bu konudaki bir baĢka risk ise insanların bazılarının internet hızlarının diğerleri-

ne göre daha düĢük olmasıdır ancak bu risk kolaylıkla önlenebilecek bir risktir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 3.1. Olasılık-Etki tablosu 
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PROJEMĠZĠN SAHA TESTLERĠNDEN VE PROJE ĠÇĠNDEN 

KARELER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 2.1. Projemizi TBMM baĢkanı Sayın Mustafa ġENTOP’a 

tanıtıyoruz. 

Resim 2.2. Projemizi Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Fatih 

SAVAġAN’a tanıtıyoruz. 

Resim 2.3. Projemizi Sakarya Milletvekili Sayın Kenan SOFUOĞLU’na tanıtıyoruz. 
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Resim 2.4. Projemizi TÜBĠTAK BaĢkanı Sayın Hasan MANDAL’a tanıtıyoruz. 

Resim 2.5. Her kademeden öğrenciler ile uygulama 

Resim 2.6. Projemizi öğretmenlere tanıtıyoruz. 
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Proje tanıtım yotube linkimiz:  https://www.youtube.com/watch?v=iRCCJyyH-qM 

Resim 2.7. Projeye ait tamamlanmıĢ alanlardan bazı görüntüler 

Resim 2.8. Kod sayfasından bir görüntü 

Resim 2.9 Laboratuvardan  bir görüntü Resim 2.10 Biyoloji dersinden  bir görüntü 


