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1. Proje Özeti (Proje Tanımı): Eğitsel robotlar, son yıllarda kullanım alanı yaygınlaşan önemli 

eğitsel materyallerin başında gelmektedir. Fakat bu robotlara Türkiye’nin birçok bölgesinde 

öğrenim gören öğrenciler ulaşamamaktadır. Bu soruna çözüm üretmek için uygun maliyetli ve 

kullanışlı bir eğitsel robot üretme amacıyla bu projeye başlanmıştır. Piyasada ve literatürde 

kullanılan robotik araçları iki kategoride inceleyebiliriz: 

• DIY-Kendin  Yap Robotik Kartlar(arduino ve deneyap kartı vb.)  

• Hazır robotlardır (Lego, Mbot vb.).  

Her iki kategoride bulunan robotik araçların kendi içinde avantajları ve dezavantajları vardır 

(Gauntlett 2011; Ratto ve Boler 2014; Anderson 2014; Hatch 2013; Kwon ve Lee 2017; Mubin 

vd. 2013; Chioccariello vd 2004). Bu çalışmada hazır robotların kolay kullanım ve tasarımda 

özelleştirme gibi avantajları ile; kendin yap kartlarının maliyet, geniş kullanım alanı, sınırsız 

ürün yelpazesi avantajları birleştirilerek yeni bir eğitsel robot ortaya çıkarılmıştır.   

İhtiyaçları belirlemek için çalışma grubunu oluşturan 30 öğretmenden öz-yeterlik algısı ölçeği 

ve ihtiyaç formu kullanarak veri toplanmıştır. Topladığımız verilere göre: maliyet, ön bilgi ek-

sikliği ve malzeme eksikliği gibi nedenlerden dolayı öğretmenler eğitsel robotları derslerinde 

kullanamamaktır. Öğretmenlerin robotik kodlama etkinliklerine karşı öz yeterlik algılarının dü-

şük olduğu görülmüştür. Öz-yeterlik algısı yüksek olan Bilişim Teknolojileri öğretmenlerinin 

ise maliyet nedeniyle eğitsel robotları derslerinde yeterince kullanamadıkları görülmüştür. Ay-

rıca öğretmenlerin ders dışı etkinliklerde (proje, yarışma ve bilimsel çalışmalar) eğitsel robot 

kullanmak istedikleri bulgusuna ulaşılmıştır. Bu verilere ek olarak ihtiyaçları belirlemek üzere 

öğretmen görüşlerini konu alan literatür de incelenmiştir.  

Toplanan veriler ve literatür taramasıyla birlikte ihtiyaçlar belirlendikten sonra tasarım ve ge-

liştirme aşamalarına geçilmiş ve Arduino(nano) temelli bir eğitsel robot geliştirilmiştir. Ardu-

ino temelli olmasının nedenleri; uygun maliyetli olması, ders içi etkinliklerden bilimsel yarış-

malara kadar çok geniş bir yelpazede bilimsel proje üretilmesine imkân sağlaması ve açık kay-

nak yapıya sahip olmasıdır. Geliştirilen eğitsel robota, tak çalıştır yöntemi ile yüzlerce sensör 

ve motor bağlanıp kullanılabilir. Böylelikle öğretmenlerin ön bilgiye ihtiyaç duymadan eğitsel 

robotu kullanmaları hedeflenmiştir.  

Toplam maliyeti 100 TL altında olan robotun; öğretmenlerin derslerinde robot kullanımının 

önündeki en büyük engellerin başında gelen maliyet sorununa çözüm üretebileceği söylenebilir. 

Robotumuzun ileri seviye projeler üretmeye imkân vermesi ve eğitsel robotun hızlı çizgi izle-

yen ve robotik kol gibi robotik yarışmalara katılım imkânı vermesi öğretmenlerin ders dışı et-

kinliklerde eğitsel robot kullanma ihtiyacına cevap verebilir. Ayrıca geliştirilen eğitsel robotun 

temel tasarımına farklı eklemeler yapılarak tasarımda özelleştirmeler yapılabilir. 

2. Problem/Sorun: Eğitime katkısı bir-

çok çalışmada ortaya konulmuş eğitsel ro-

botların yeterince kullanılamadığı görül-

mektedir. Topladığımız verilere göre öğ-

retmenlerin(n=30) derslerinde robotları 

kullanmalarının önündeki engeller göste-

rilmiştir (Tablo 1). Bu sorunların neden-

lerini ortaya koymak için eğitsel robotları 

iki ana kategoriye ayırıp değerlendirme 
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yoluna başvurulmuştur. Çünkü hazır robotların ve kendin yap robot kartlarının kullanılmasının 

önündeki engeller birbirinden farklıdır.  

2.1. Hazır Robotlarda Yaşanan Sorunlar: Hazır robotların eğitime olan katkısı birçok 

çalışmada ortaya konulmuştur (Mubin vd. 2013; Chioccariello vd 2014). Bu robotlar kolay kul-

lanım ve tasarımda özelleştirilme gibi avantajlara sahip olsa da çeşitli olumsuz yönleri de mev-

cuttur. Bu olumsuz yönlerin ortaya çıkardığı sorunlar sırasıyla incelenmiştir. 

2.1.1. Maliyet sorunu: Öğretmenlerin ders içi etkinliklerde robot kullanımının en büyük 

engeli maliyettir. Talan (2020) ve Yolcu vd. (2017)’e göre en çok tercih edilen hazır robotlarla 

ilgili fiyat araştırması yapılmış. Fiyat tablosu oluşturulmuştur (Tablo 1). 

Lego Mindstorms Ev3 15.164 TL 

Makeblock Ultimate 7.629 TL 

Lego WeDo 7.087 TL 

Mbot 1.556 TL 
 

Görüldüğü üzere hazır robotların maliyetleri son 

derece yüksektir. Bu proje kapsamında geliştiri-

len eğitsel robotun çıplak maliyeti 100 TL’nin al-

tındadır. 

Tablo 1: Hazır Robot Fiyat Tablosu  

2.1.2. İleri Seviye Proje Geliştirememe Sorunu: Çalışma grubumuzu oluşturan öğret-

menler eğitsel robotları, ders dışı çalışmalarda da (proje, yarışma ve bilimsel çalışma) kullan-

mak istediklerini belirtmiştir. Teknofest Eğitim Teknolojileri kategorisinde geçmiş yıllarda fi-

nallere kalan bütün projeler(n=89) incelenmiş ve bu proje çalışmalarının hiçbirinde hazır robot 

kullanılmadığı görülmüştür (Teknofest, 2022). Aynı şekilde 2022 yılı TÜBİTAK  2204-B Or-

taokullar arası Araştırma Projeleri Yarışmasında Konya Bölge finallerine kalan bütün proje-

ler(n=101) incelenmiş ve bu proje çalışmalarının hiçbirinde hazır robot kullanılmadığı görül-

müştür (TUBITAK, 2022). Hazır robotlar ders içi etkinliklerde rahatlıkla kullanılsa da ileri se-

viye proje çalışmalarında kullanılmamaktadır. Bu proje kapsamında geliştirilen eğitsel robot, 

ileri seviye projeler üretmeye imkân vermesinin yanı sıra ve hızlı çizgi izleyen ve robotik kol 

gibi robotik yarışmalara katılım imkânı verir. Fakat belirtmekte de fayda var ki; Hazır robot 

firmaları da çeşitli robot yarışmaları düzenlemektedir. Bu yarışmalara katılım bedeli yüksektir.  

Yarışmacıların büyük çoğunluğu özel okullardan oluşmaktadır (Dönmez,2017). Ayrıca bu ya-

rışmalara yalnızca ilgili firmaların hazır robot setleri ile katılmak mümkündür (FLL,2020; 

WRO,2022). Bu durum; yapılan bu yarışmaların ilgili firmaların kendi ürünlerinin reklamını 

yapma amacıyla yapıldığı algısını haklı çıkarmaktadır (Dönmez, 2017) 

 2.1.3. Dar Ürün Yelpazesi: Hazır robotlar yüksek maliyetine rağmen kullanıcılarına dar 

bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Tablo 2’de gösterilen en yüksek maliyetli robot Lego Minds-

torms Ev3 sadece 2 adet motor ve 4 adet sensöre sahiptir. Bu proje kapsamımda geliştirdiğimiz 

eğitsel robotumuz ise yüzlerce motor ve sensör için uygundur. 

2.2. Kendin Yap Robot Kartlarında Yaşanan Sorunlar: Kendin yap robotları; arduino 

ve dene yap kartı gibi proje geliştirme kartlarıdır. Kendin yap robot kartları; açık kaynak yapısı, 

sınırsız ürün yelpazesi ve uygun maliyet gibi avantajlara sahiptir. Bu nedenle ders içi etkinlik-

lerden sanayide kullanılan profesyonel sistemlere kadar çok geniş bir kullanım alanı vardır. 

Teknofest Eğitim Teknolojileri kategorisi içinde geçmiş yıllarda finale projeler içinde(n=89) 

kullanılan robotik malzeme kullanılan projelerin tamamında Arduino(n=29) kullanılmıştır. 

Geri kalan(n=60) projeler ise yazılım içeriklidir. Bu robot kartlarının eğitime olumlu katkı yap-

tığını gösteren çalışmalar mevcuttur (Gauntlett 2011; Ratto ve Boler 2014; Anderson 2014; 

Hatch 2013 ; Kwon ve Lee 2017). Fakat buna karşın bu kendin yap robot kartlarının kullanımı 

sırasında çeşitli sorunlar da mevcuttur. 
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   2.2.1. Tasarım Becerisi Gerektirmesi: Kendin yap robot kartları tek başına kullanılama-

maktadır (Şekil 2). Bir proje geliştirmek ya da bir ders içi etkinlik için tasarım becerisine ihtiyaç 

vardır. Bu durum aynı zamanda tasarım için ekstra zaman ihtiyacına neden olmaktadır. Bizim 

geliştirdiğimiz eğitsel robot ise tasarım becerisi gerektirmez. 

   2.2.2. Elektronik Bilgi Gerektirmesi: Kendin yap robot kartlarını kullanmak için temel 

seviyede elektronik bilgiye ihtiyaç vardır. Akım, gerilim ve topraklama gibi çeşitli elektronik 

konulara hakim olmayı gerektirir. Bu proje kapsamında geliştirilen eğitsel robotu kullanmak 

için elektronik ön bilgi gerekmez. 

   2.2.3. Bilişsel Yük Oluşturması: Kendin yap robot kartları ile yapılan çalışmalar, berabe-

rinde kullanılan sensör ve motorların bağlantıları ve bunlara uygun tasarım süreçlerini içermek-

tedir. Bu süreç öğrencilere son derece karmaşık gelmekte ve fazladan bilişsel yük oluşturmak-

tadır. Kendin yap kartları ile oluşturulan ve tek işlevi engelden kaçmak olan robotun karmaşık-

lığı görülmektedir (Şekil 2). Bu proje kapsamında geliştirilen eğitsel robotun Şekil 2’deki gibi 

karmaşık bir yapısı yoktur. Şekil 3’de görüldüğü üzere tek yapılması gereken işaretli mesafe 

sensörünü temel robota takmaktır. Sonrasında kodlama aşamasına geçebilir. 

  

Şekil 2: Kendin Yap Kartı ile Yapılan En-

gelden Kaçan Robot (Arduino) 

Şekil 3: Geliştirilen Robot 

3.Çözüm: Bu sorunlar için geliştirilen çözüm yolunun en basit şekilde anlatımı şu şekildedir: 

Kendin yap kartları ve hazır robotların olumlu yönleri alınarak yeni bir eğitsel robot geliştiril-

miştir.  Bu eğitsel robot geliştirilirken, bahsi geçen her iki eğitsel robot çeşidinin olumsuz yön-

leri dışarıda bırakılmıştır.  

Eğitsel robotun, arduino nano tabanlı olacak şekilde geliştirilmesine karar verilmiştir. Bu seçi-

min en önemli gerekçesi; küresel bazda eğitsel robotların en önemli sorunu uluslararası bir 

müfredatının olmayışıdır (Gomoll vd., 2017; Johal vd., 2018). Çünkü eğitsel robot üreten bir-

çok robot firması vardır. Bu firmalar kendi robotik ekosistemlerini oluşturma amacı gütmekte-

dir. Ve her birinin farklı bir kodlama yazılımı vardır. Bu durum da uluslararası müfredat oluş-

turmaya engel durumlardan birisidir. Var olan müfredat sorunu gözetilerek ülkemizde en çok 

kullanılan robotik kodlama aracı olan arduino tabanlı bir robot geliştirilmesine karar verilmiştir. 

Ayrıca arduino açık kaynak yapıya sahiptir. (Horizon report, 2021). Kodlama ortamı hem blok 

tabanlı(ilkokul ve ortaokul öğrencilerine göre) hem de metin tabanlıdır(ileri seviye). Ayrıca 

arduino için üretilmiş on binlerce kod kütüphanesi(library) mevcuttur. 

Geliştirilen eğitsel robotun çıplak hali şekildeki gibidir (Şekil 4). Robotun bu çıplak haline sen-

sör ve motorlar tak çalıştır yöntemiyle bağlanıp kullanılabilir. Geliştirilen eğitsel robot, kulla-

nıcılara hazır robotlar gibi kullanım kolaylığı sağlarken kendin yap kartları gibi ileri seviye 
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kodlama ve projeler yapmaya da imkân sağlamaktadır. Geliştirilen robotun kullanımı için elekt-

ronik ön bilgi gerekmez fakat gerektiğinde potansiyometre, led, breadboard elektronik devre 

elemanlarının da kullanımı öğretilebilir. Temel seviyede robotik kodlama eğitiminin deva-

mında gelişmiş projeler geliştirmek için bu elemanların kullanılmasının bilinmesi önemlidir 

(Yılmaz, 2021). 

 
Şekil 4: Geliştirilen Eğitsel Robot Çıplak Haldeki Görünümü 

 

Sorun Çözüm Eğitimdeki Katkısı 

Hazır robotların yüksek 

maliyete sahip olmasın-

dan ötürü onlara ulaş-

mak zordur. 

Çıplak maliyeti 100 TL’nin 

altında bir Eğitsel Robot 

Geliştirilmiştir 

Öğretmenlerin derslerinde robot 

kullanımının önündeki engellerin 

başında gelen maliyet sorunu orta-

dan kaldırılmıştır. 

Hazır robotlar ileri se-

viye proje çalışmala-

rında ve robotik etkin-

liklerde kullanılama-

maktadır. 

İleri seviye proje çalışma-

larında, robot yarışmala-

rında kullanılabilecek bir 

eğitsel robot geliştirilmiş-

tir. 

Proje tabanlı çalışmalar, robot  ve 

proje yarışmaları öğrencilerin moti-

vasyonlarını arttırmaktadır (Yıl-

maz,2021). 

Hazır Robotlar kullanı-

cılarına dar ürün yelpa-

zesi sunmaktadır. 

Geliştirilen robotla birlikte 

yüzlerce sensör ve motor 

ile rahatlıkla kullanılabilir.  

Disiplinler arası gerçekleştirilen ro-

botik çalışmaların etkili olması için 

malzeme çeşitliliği önemlidir.  

Tablo 2: Hazır Robotlarda Yaşanan Sorunların Çözümleri 
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Kendin yap kartları ile yapılan eğitsel robotik etkinlikler, hazır robotlarla yapılan etkinliklere 

çok daha zor gerçekleştirilmektedir (tasarım zorluğu, kullanım zorluğu, karmaşıklık ve elekt-

ronik bilgi gerektirmesi). Buna karşın kendin yap robot kartları öğrencilere çok geniş bir kulla-

nım alanı sunmaktadır. Bu sorunu çözmek için arduino temelli bir eğitsel robot geliştirilmiştir. 

Arduino bir kendin yap kartıdır. Ders içi etkinliklerde ve proje çalışmalarında en çok tercih 

edilen robot kartıdır (Yılmaz,2021; Teknofest,2022; TÜBİTAK, 2022). Arduino temelli geliş-

tirilen eğitsel robotumuz, hazır robotlar gibi kullanım kolaylığı sağlamaktadır.  Geliştirilen ro-

bot, temel etkinlikleri basit bir şekilde yapmaya olanak sağlamasının yanı sıra ileri düzey et-

kinliklere de fırsat tanır.  

Sorun Çözüm Eğitimdeki Katkısı 

Kendin yap robot kartları ta-

sarım becerisi gerektirmek-

tedir. Bu tasarım sürecinde 

yaşanan zaman kaybı eğitsel 

robotların kullanımına en-

geldir (Talan,2020) 

Robotumuz giriş işlevlerini sağ-

layacak temel tasarıma sahiptir. 

Ayrıca temel tasarım sonra-

sında geliştirilebilir.  

Temel tasarıma sahip robo-

tumuzla tasarıma harcanan 

zaman minimize edilmiş ve 

ileri düzey projeler içinse 

tasarımda özelleştirmeler 

yapmak mümkün kılınmış-

tır (Şekil 11,12). 

Kendin yap robot kartları öğ-

rencilerde bilişsel yük oluş-

turmakta ve öğrencilere kar-

maşık gelmektedir (Ta-

lan,2020; Akdeniz,2020) 

Tak çalıştır yöntemiyle yüz mo-

tor ve sensör geliştirilen robotta 

kullanabilir. 

Öğrenciler bilişsel yük 

oluşturmayan, basit kulla-

nım imkânı sunan bir eğit-

sel robot geliştirilmiştir.  

Kendin yap kartları elektro-

nik ön bilgi gerektirmekte-

dir. 

 Geliştirilen robotun kullanımı 

için elektronik ön bilgiye gerek 

duyulmaz, buna karşın; gerekti-

ğinde led, potansiyometre ve 

breadboard gibi elektronik 

devre elemanlarının kullanı-

mına da imkân verilmiştir. 

Eğitsel robotik etkinlikle-

rin önündeki engellerden 

biri olan elektronik ön bilgi 

gerekliliği ortadan kaldırıl-

mıştır.  

Tablo 3: Kendin Yap Kartlarda Yaşanan Sorunların Çözümleri 

 

4. Yöntem: Nicel bir yöntem izlenen bu çalışmada araştırma deseni olarak Tip 1 araştırma 

geliştirme deseni kullanılmıştır (Ross vd., 2008). Bu çalışmanın proje fazları analiz, tasarım, 

geliştirme ve değerlendirme basamaklarından oluşmaktadır. Analiz basamağında çalışma gru-

bunu oluşturan öğretmenlerden(n=30) ihtiyaçları belirlemek için ‘Öğretmenlere Yönelik Sınıf 

İçi Eğitsel Robot Kullanımına Yönelik Öz-Yeterlik Algısı Ölçeği’ ve İhtiyaç Formu kullanıla-

rak veri toplanmıştır. Ayrıca öğretmen görüşlerini konu alan literatür incelenmiştir. Tasarım 

basamağında eğitsel robotların sahip olması gereken nitelikleri konu alan literatür incelenmiş. 

Geliştirme basamağında ise eğitsel robot geliştirilmiş son olarak değerlendirme basamağı ile 

proje tamamlanmıştır. Topladığımız verilere göre eğitsel robotların kullanımının önündeki en-
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geller; maliyet, ön bilgi eksikliği, malzeme eksikliği ve zaman yetersizliğidir. Bilişim teknolo-

jileri öğretmenlerinin görüşlerini ele alan çalışmalara göre; robotik etkinliklerde, led, potansi-

yometre ve direnç elektronik devre elemanları kazanımlar arasında olmalıdır (Akdeniz, 2021; 

Yılmaz,2021). Bu nedenle eğitsel robot ilgili kazanımlara uygun olarak tasarlanmıştır. Eğitsel 

robotlarda bulunması göre başlıca özellikler; kullanım kolaylığı, tasarımda özelleştirme ve es-

nekliktir (Zhang ve Yang,2006; Pei ve Nie, 2018; Wang,2017; Grom vd., 2020). Bu özelliklere 

bağlı kalınarak eğitsel robot geliştirilmesi hedeflenmiştir.  

4.1.Baskı devre tasarımı: Şekil 5’de görüleceği üzere baskı devre(pcb) çizimi yapıl-

mış. Çizim yapıldıktan sonra baskı devre hizmeti veren firmalardan çıktı hizmeti alınmıştır.  

4.2 Montaj ve Prototip Testi: Son olarak baskı devreye elektronik devre elemanları 

lehimlenerek ve prototip hazır hale getirilmiştir. Sonrasında prototip test edilmiş (Şekil 8), kul-

lanıma hazır olduğu görülmüştür. 

  
Şekil 5: Robotun Baskı Devre Çizimi 

 

Şekil 6: Robotun Lehim Öncesi Görünümü 

 

 

 
Şekil 7: Robotun Farklı Motorla Kullanımı Şekil 8: Robotun Önden Görünümü 

  

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü: Baskı devre kartlarının robotik etkinliklerde kullanılması fikri 

yeni bir fikir değildir. Piyasada farklı robotik kartlar görmek mümkündür. Bizim tasarımımızın 

farkı: Baskı devre üzerine aktarılan eğitsel robotik kartın pedagojik unsurlara ve bilimsel yön-

temlere bağlı kalınarak ihtiyaçları doğru şekilde karşılamak üzere geliştirilmiş olmasıdır. 
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  5.1. Donanımdaki esneklik özelliği: Geliştirilen robot, donanım yönünden kullanıcı-

lara çok farklı opsiyonlar sunmaktadır. Bu opsiyonların ilki; iki farklı mesafe sensörü kullanıl-

masıdır: Ultrasonik mesafe sensörü (uygun maliyetli), kızıl ötesi mesafe sensörü (yüksek kali-

teli) tercihe kullanılabilir (Şekil 9). İki farklı motor sürücü tercihe göre kullanılabilir:(Uygun 

maliyetli: l293D, kaliteli: tb6612fng motor sürücü). İki farklı çizgi izleme sensörü tercihe kul-

lanılabilir: Temel seviye için TCRT500; ileri seviye için QTR8 sensörü (Şekil 10) 

  
Şekil 9: Robotun Önden Görünümü Şekil 10: Robotun Alttan Görünümü 

Birbirinden farklı motor ve tekerlekler tercihe göre kullanılabilir (Şekil 7) 

   5.2 Tak Çalıştır Özelliği: Tak çalıştır yöntemiyle yüzlerce sensor ve motor ön bilgi 

gerektirmeden robotumuza bağlanabilir. Bu yönüyle yenilikçidir. 

   5.3 Ultra Düşük Maliyet: Robotumuzun çıplak maliyeti 100 TL’nin altındadır. Bu du-

rum robotik ile tanışmamış birçok öğrencinin robotlarla tanışmasını sağlayacağı gibi eğitsel 

robot geliştirilirken ortaya konulan yaklaşımın yenilikçi yönünü de ortaya koyar. 

 5.4 Tasarımda Özelleştirme: Bireyler, tasarımını kendileri yaptıkları ürünlere karşı 

daha yüksek aidiyet hisseder (Norton vd., 2012). Ikea etkisi diye anılan bu durum eğitsel robo-

tik için de geçerlidir (Groom vd.,2020) Geliştirilen eğitsel robotumuz temel tasarıma sahiptir. 

Bu temel tasarım çeşitli yollarla geliştirilebilir. Robotun çeşitli bölgelerine 18 adet vida deliği 

ayrılmıştır. Bu vida delikleri sayesinde öğrenciler tasarımlarını temel robota ekleyebilirler. Şe-

kilde 11’ da temel robota eklenen bir robot kol görülmektedir. Şekil 12’de tasarımı yapılmış bir 

örümcek robotun temel robota eklemlenmesini görülmektedir. 

  

Şekil 11: Robota Eklemlenen Ro-

botik Kol 

Şekil 12: Robota Eklemlenen Örümcek Robot 
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6. Uygulanabilirlik 

6.1. Son Kullanıcıya Yönelik Geliştirilmesi: Robotumuz tamamen son kullanıcıya yöne-

lik geliştirilmiştir. Bu nedenle yaygınlaşmasının önünde bir engel yoktur. Hali hazırda robotik 

kodlama derslerinde sağlıklı bir şekilde kullanılmaktadır. 

6.2. Seri Üretime Uygunluk: Robotumuzun üretim aşamaları göz önüne alındığında seri 

üretime uygun olduğu görülmektedir. Baskı devre üretimi yapan firmalardan çıktı alındıktan 

sonra gerekli parçalar üzerine lehimlenecek ve kullanıma hazır hale gelecektir. Yani çok küçük 

bir ekiple çok kısa on binlerce robot üretmek mümkündür. 

7.Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması: Robotumuzun maliyeti son derece düşüktür 

(62 TL). Fakat bu maliyet hesabında arduino, sensörler ve motorlar yer almamaktadır. Bunun 

ilk nedeni: Kullanıcıların, robotu hedefledikleri eğitsel etkinliklerde kullanmalarına olanak sağ-

lamaktır. Diledikleri sensörleri ve motorları piyasadan ucuzlukla ve rahatlıkla temin ederek 

eğitsel etkinliklerinde kullanabilirler. Ya da ellerinde bulunan sensör ve motorları robotla be-

raber kullanabilirler. Bunun diğer nedeni; hazır robot firmaları sensör ve motorları farklı soket-

lerle üretip kullanıcıların kendilerine bağlı kalmalarını hedeflemektedirler. Örneğin; şu an 15 

liraya piyasadan rahatlıkla temin edilen ultrasonik mesafe sensörü robot firmaları tarafından 

yüzlerce liraya satılmaktadır. Soket yapısı nedeniyle kullanıcılar hazır robot firmalarından bu 

ürünleri satın almak zorunda kalmaktadır. Geliştirilen eğitsel robotun kullanımı için üreticiye 

bağlı kalınmasını istemiyoruz. Çünkü açık kaynağın ruhuna bağlıyız. 

Malzemenin Adı: Tutar  Malzemenin Adı: Tutar 

Baskı Devre (PCB) 31,5  7805 Regülatör 3,84 

Header(Dişi Erkek) 20  Smd Buton 1,83 

3’lü Dip Switch 2,74  Elektronik Sarf Malzeme 2 

Toplam Tutar:61,91 TL’dir. (Birim Maliyet) 

Tablo 4: Proje Maliyet Tablosu 

 

Tablo 5:  Proje Fazlarına Uygun Olarak Geliştirilen İş Zaman Çizelgesi 

 

 

 

  
AYLAR 

Proje fazları İşin Tanımı Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 

Analiz 

Problem Tanımı x      
Problem ile ilgili Araştırma  
Yapılması 

 x   
 

 

Gereksinimlerin Belirlenmesi  x     

Ön Değerlendirme Raporu       

Tasarım 
Çözümlerin Oluşturulması   x    

Materyallerin Belirlenmesi   x    

Geliştirme 
Baskı Devre Tasarımı    x   

Prototip Oluşturulması    x   

Değerlendirme 

Prototipin Test Edilmesi    x   

Projenin Değerlendirilmesi     x  

PDR raporunun paylaşılması     x  

Rehber Kitapçığın Hazırlanması      x 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): Projenin hedef kitlesi olarak K12 okullarında 

öğrenim gören öğrenciler ve öğretmenler olarak belirlenmiştir. Anaokulu öğrencilere uygun 

olmadığını düşünülmektedir. Eğitsel Robotlar sanattan mühendisliğe çok geniş bir alanda kul-

lanıldığı için ders ya da branş ayrımı yapılmamıştır. Verileri topladığımız öğretmenleri seçer-

ken de branş ayrımı yapılmamıştır. Böylelikle farklı branşlardan öğretmenlerin derslerinde eğit-

sel robotları kullanmak istediklerini görülmüştür. 

9. Riskler:  

Riskler Olasılık B Planı 

Geliştirilen robot, hazır robotlar gibi 

kullanım kolaylığına sahiptir. Yine de 

öz yeterlik algısı düşük öğretmenler 

derslerinde eğitsel robotu kullanırken 

zorluk yaşayabilirler. 

Orta 
Öğretmenlerin eğitsel robotu kullanma-

ları için rehber kitapçık hazırlanacaktır. 

Geliştirilen robot, bir kart üzerine le-

himlenen elektronik parçalardan oluş-

maktadır. Düşmelere ve darbelere 

karşı kırılma riski vardır. 

Düşük 
%20 ekstra maliyetle baskı devre kartı-

nın kalınlığı arttırılabilir.  

Temel tasarım, bazı eklemelerle tasa-

rımda özelleştirmelere imkân sağla-

maktaydı. Fakat kullanıcılar ekleme-

leri yapamayabilir. 

Düşük 

Robotun tasarımını geliştirebilecek özel-

leştirmeler, üç boyutlu tasarım dosyası 

şeklinde kullanıcılarla paylaşılacaktır. 
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