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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Bir ülkenin ekonomik bağımsızlığı, kişi başına düşen milli geliri, toplumun refah düzeyi 

o ülkenin teknolojik bağımsızlığı ile doğrudan ilgilidir. Teknolojiyi ithal etmek yerine geliştir-

mek, yerlilik ve millilik oranını artırmak daha güzel bir gelecek adına ülkemiz için kaçınılmaz 

olmuştur.  

Ülkemizde ortaöğretim ve ilköğretim kademesinde kodlama eğitimlerinde Lego ve 

MBlock gibi setlerin tercih edildiği bilinmektedir. Bu setlerin fiyatlarının yüksek olması ve 

ithal ürünler olmasından dolayı genellikle özel eğitim kurumları tarafından kullanılabilmekte-

dir. Bu durum eğitimde fırsat eşitliği ilkesine aykırıdır. 

T3 vakfı, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı, Gençlik ve Spor bakanlığımız ile TÜBİTAK 

ortak çalışması olan Deneyap Teknoloji atölyeleri her ilde kurulmaya hızla devam etmektedir. 

Deneyap Teknoloji atölyelerinden olan Elektronik programlama ve Nesnelerin İnterneti, Robo-

tik Kodlama, İleri robotik   eğitimlerinde Deneyap Kart ve Deneyap Mini kart kullanılmaktadır. 

Milli mühendislik çalışması olan bu kartlar ile çok hızı uygulama yapabilmek adına Roboyap 

Mini kartını geliştirdik. Bu çalışma ile ithal olan ürünlere karşı alternatif geliştirerek eğitim 

teknolojilerinde dışa bağımlılığı azaltmayı hedefledik. 

  Projenin geliştirilmesinde sırasıyla literatür taramaları, Roboyap kart için uygun dona-

nımların yapılan deneyler ile belirlenmesi, Roboyap kartın Proteus program ile elektronik çi-

zimi, tasarlanacak robotlar için plastik gövdelerin Fusion 360 3B tasarım programı ile çizimi 

ve üretimi, robotların montajı ve yazılımlarının Arduino IDE ile geliştirilmesi, kartın eğitim-

lerde kolayca kullanılabilmesine imkân sağlayacak kitapçık yazılması adımları gerçekleştiril-

miştir. 

 Hedef kitle olarak ortaöğretim ve ilköğretim seviyesindeki öğrenciler belirlenmiştir. 

Kartın kullanımı sadece Deneyap atölyeleri ile sınırlı kalmayıp Tasarım Beceri Atölyeleri ile 

tüm eğitim kurumlarında kullanımı uygundur.  

 Roboyap mini kartı kullanarak akıllı ev otomasyonları, robotik kol projeleri, çizgi izle-

yen robot, web tabanlı kontrol uygulamaları, bluetooth kontrollü robotlar, sumo robotlar vb. 

klasik uygulamalar kolaylıkla geliştirilebilir.  

 Roboyap Mini projesi 53. Tübitak Liseler Arası Araştırma Projeleri yarışmasına baş-

vurmuş olup 14-17 Mart 2022 tarihinde Samsun bölge yarışmalarında Teknolojik Tasarım 
alanında bölge 1. Si olmuştur. 30 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında Türkiye finallerinde 
Samsun bölgesini temsil edeceğiz. 

 

2. Problem/Sorun: 

Bir ülkenin ekonomik bağımsızlığı, kişi başına düşen milli geliri, toplumun refah düzeyi 

o ülkenin teknolojik bağımsızlığı ile doğrudan ilgilidir. Teknolojiyi ithal etmek yerine geliştir-

mek, yerlilik ve millilik oranını artırmak daha güzel bir gelecek adına ülkemiz için kaçınılmaz 

olmuştur.  

Ülkemizdeki bir çok eğitim kurumlarında STEM Eğitimleri, robotik kodlama, 3 boyutlu 

modelleme, tasarım ve üretim eğitimleri verilmektedir. Bu eğitimlerde genellikle Lego, Mbot, 
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TinyLabs, Arduino, Pololu 3Pi robot, Abilix vb. setler kullanılmaktadır. Bu ürünlerin tamamı 

ithal ürünler olup ülkemizi eğitim teknolojileri alanında dışa bağımlılığını artırmaktadır. 

Geleceğin üreten nesillerini yetiştirebilmek için küçük yaşlarda tasarım, üretim, algoritma 

geliştirme eğitimlerinin verilmesi ve teorik olarak öğrenilen bilgilerin uygulama ve projelere 

dönüştürülmesi gerekmektedir. Bu sebepten dolayı Deneyap Teknoloji Atölyelerinde kullanıl-

mak üzere Deneyap Kartlar geliştirilmiş fakat proje çalışmalarının hızlıca yapılabilmesi için 

yeterli ek donanıma sahip değildir. 

3. Çözüm  

Geleceğin üreten nesillerini yetiştirebilmek için küçük yaşlarda tasarım, üretim, algo-

ritma geliştirme eğitimlerinin verilmesi ve teorik olarak öğrenilen bilgilerin uygulama ve pro-

jelere dönüştürülmesi gerekmektedir.  

Robotik kodlama alanında kullanılan eğitim setlerinin bir çoğunun ithal ürünler olma-

sından dolayı yerli ve milli ürünlerin geliştirilmesi gerekmektedir.  

Fiyatının uygun olmasından dolayı en sık kullanılan Arduino kartlar için piyasada ol-

dukça ek donanım üretilmiştir. Deneyap atölyeleri için tasarlanan Deneyap Mini kartın kulla-

nılabileceği bir modül olmadığı için Roboyap Mini tasarlanmıştır.  Biz mekanik parçalarını ve 

kontrol kartını kendimizin tasarladığı, giriş seviyesi veya ileri seviye kullanılabilen, lehimleme 

ve benzeri tehlikeli işlemlere gereksinim duyulmayan, kodlama ve robotik eğitim seti geliştir-

dik.   

Roboyap Mini eğitim seti ile ardışık düşünme, algoritma geliştirme, el becerisini ar-

tırma, kontrol, problem çözme gibi temel becerileri artırmayı hedeflemekteyiz. Setin hazırlan-

masında hedef kitlemizi orta öğretim ve ilköğretim ikinci basamak öğrencileri olarak belirledik.  

Roboyap mini ile yapılabilecek temel robotlara yönelik uygulama kitapçığı hazırladık ve geliş-

tirmeye devam ediyoruz. Şekil 1’de Roboyap Mini seti ile yapılmış Ultrasonik sensörlü engel-

den kaçan robot ve çizgi izleyen robot gösterilmiştir. 

 

 

Şekil1 Roboyap mini seti 
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Sorun Çözüm Eğitimdeki Katkısı 

Eğitim Teknolojilerinde kulla-

nılan ürünlerin ithal ve çok pa-

halı olması ve ülke ekonomi-

sine zararı 

Yerli ve milli imkanlar gelişti-

rilen ekonomik bir ürün olması 

Ekonomik olmasından dolayı daha 

fazla  eğitim kurumu için ulaşılabilir 

olacaktır 

Deneyap kartlara  uyumlu dona-

nım eksikliği 

Deneyap Mini kartına  tam 

uyumlu olarak tasarımın ger-

çekleştirilmesi. 

Proje geliştirme aşamalarında yerli 

ürün kullanımını artırmak ve yerliliğe 

özendirmek 

Öğrencilerin elektronik bilgi 

yetersizliği 

Elektronik sensörler ve diğer 

donanımların kullanılmasına 

imkan tanır 

Öğrencilerin elektronik bilgi biriki-

mini ve becerilerini geliştirir 

Proje geliştirme süresinin ye-

tersizliği 

Her projeye uygun devre tasa-

rımı yapma zorunluğunu orta-

dan kaldırır. 

Bir çok projenin geliştirilmesinde tek 

başına  yeterli olduğu için zamandan 

tasarruf sağlar 

Üretim ve tasarım  beceri eksik-

liği 

Hazırlanan Roboyap Mini seti 

ile sık kullanılan uygulamalar 

örnekler ile kitapçık haline ge-

tirilmiş ve üretim basamakları 

raporlanmıştır. Lego tarzı ürün-

ler ile çeşitli tasarımlar yapıla-

bilir ama hayal gücünü sınırla-

maktadır. 

Bir projenin başından sonuna kadar 

her adımı için örnek teşkil eder ve 

öğrenme sürecinde model olur, öğ-

rencilerin hayal gücü ile çok rahat-

lıkla  çeşitlendirilebilir. 

Algoritmik düşünme ve prob-

lem çözme becerisinin gelişti-

rilmesi 

Roboyap mini robot kartı ile bir 

çok projenin gerçekleştirilme-

sinde algoritma geliştirmeye 

imkan verir.  

Problemlerin çözümüne karşı algorit-

mik düşünme becerileri kazandırıl-

masına  yardımcı olur 

Mobil cihazlar ile etkileşim ve 

proje geliştirme becerisi 

Deneyap Mini karttan gücünü 

alan Roboyap Mini kartı dahili 

wifi özelliği sayesinde mobil 

cihazlar ile uyumlu çalışmakta-

dır 

Nesnelerin İnterneti, Endüstri 4.0, 

kablosuz haberleşme ve veri aktarımı 

konularında  öğrencilerimiz geleceğin 

teknolojilerine kolayca  uyum sağlar 

Bir çok platforma uygun ürün 

eksikliği 

Deneyap mini kartı Scratch, 

Arduino IDE ve Pyton plat-

formlarının hepsi ile çalıştırıla-

bilmektedir. Bu sebepten Ro-

boyap mini bir çok platform ile 

uyumlu çalışır. 

Proje geliştirme aşamasında farklı 

platformları desteklediğinden dolayı 

öğrenme sürecinde esneklik sağlar 

Geniş hedef kitlesine uygun 

eğitim seti yetersizliği 

 

Roboyap mini ile basit proje-

lerden karmaşık projelere kadar 

çalışma  imkanı verir. Ayrıca  

Bloklar ile kodlanabileceği gibi 

Arduino IDE ile de kodlanabil-

mektedir. 

Bloklar ile kodlama mantığı ilköğre-

tim kademesi öğrencilerin öğrenme 

süreçlerini kolaylaştırmaktadır. Pyton 

ve Arduino IDE ile ortaöğretim  ve 

hatta  Üniversite öğrencilerine bile hi-

tap etmektedir. 
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4. Yöntem 

Robotik kodlamada bilgisayar üzerinden yazılan yazılımlar ile donanımların kontrol 

edilmesi, karar verilmesi, aritmetik işlemler yapılması, hareketli sistemler tasarlanması gerek-

mektedir. Ancak tasarlanacak robotların kodlanmasında Scratch, Pyton ve Micropyton da tercih 

edilebilir. Deneyap mini kart orijinal ESP32 işlemcisi kullandığı içi ESP32’nin programlanabi-

leceği tüm ara yüzler tercih edilebilir. Biz projemizde çok yaygın bir şekilde kullanılması, açık 

kaynak ve geliştirilebilir olmasından dolayı Arduino IDE 1.8.16 platformunu kullanacağız. 

Plastik gövde parçalarının çizimleri için eğitim amaçlı kullanımlarda ücretsiz  olması ve 

Deneyap atölyelerinde kullanılmasından dolayı Fusion 360 yazılımını kullandık. Proteus 8.13 

programı ile Deneyap Mini kart uyumlu elektronik kart tasarladık.  

4.1.  Deneyap Mini kartının teknik özellikleri 

Deneyap Mini, orijinal ESP32-S2 bütünleşik 240MHz Tensilica Xtensa 32-bit LX7 

mikroişlemcisi kullanılarak geliştirilmiştir. Deneyap Mini’yi bir sunucu olarak kullanarak ka-

palı çevrim bir kablosuz haberleşme ağı kurabilirsiniz. USB OTG, SPI, UART, I2S, I2C, Ka-

pasitif Algılama gibi zengin bir bağlantı ara yüzüne sahiptir. Ayrıca size esneklik sağlamak 

amacıyla, bu bağlantı ara yüzlerinden bir kısmı ihtiyacınıza göre istediğiniz herhangi bir pinden 

kullanılabilmektedir. 2 adet buton ve 1 adet 5050 RGB LED dahili olarak bulunmaktadır. 

Genel amaçlı olarak kullanılabilen 21 adet pine sahiptir. Deneyap Kart, devre tahtası 

(breadboard) ile uyumlu bir tasarıma sahiptir.  

 
Şekil 2: Deneyap Mini kart pin haritası 

4.2.Deneyap kartı ile deney bordu üzerinde deneylerin yapılması 

Roboyap mini kartın tasarımına başlamadan önce Şekil 1’deki pin diyagramı kullanılarak 

sırasıyla 1 butonla 1 led çalıştırılması, dahili RGB ledlerin kullanımı, analog sinyallerin okun-

ması, wifi kod çalışmaları, bluetooth bağlantı yapılması, TB6612FNG motor sürücü ile 6V 

600rmp redüktörlü motor sürülmesi, çizgi sensörü kullanımı, LDR sensörü kullanımı ve röle 
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modülü bağlantıları yapılmıştır. Tüm bu deneyler yapılırken farklı pinler kullanılmaya özen 

gösterilmiş ve Roboyap kart tasarımı için kullanılacak pinler belirlenmiştir. 

 

Şekil 3 Deney tahtası ile test hazırlığı 

4.3. Kullanılacak sensör, motor vb. donanımların belirlenmesi 

Roboyap mini seti ile robotik kodlama eğitimlerinde temel düzeyde ışık takip eden robot, 

engelden kaçan robot, çizgi izleyen robot, bluetooth kontrollü robot ve sumo robot kullanıl-

maktadır. Yapılan literatür taramalarında bu robotları yapabilmek için Tablo 1’deki donanım 

ve sensörlerin kullanılması uygun görülmüştür. Motor sürücü olarak tercih edilen TB6612FNG 

1,3A sürekli 2,6A anlık akım vererek iki kanal motor sürebilmektedir. Bu sürücü modülü için 

pin header bağlantısı kullanılarak arıza durumunda kolayca değiştirilebilir olması avantajdır. 

Ayrıca iki sürücü üst üste lehimleyerek köprülenebilir ve akım değerleri iki katına çıkarılabilir. 

 

 

QTR 8A çizgi sensörü 

 
HC-SR04 Ultrasonik Sensör    

SG90 Mikro Servo Motor 

 
MZ-80 Endüstriyel Cisim Algı-

lama Sensörü NPN tip 

 
HC-06 Bluetooth Modülü  

LDR Modülü 

 
Deneyap Mini kartı 

 
Qtr-1A Kontrast Sensörü 

 
6V 250rpm DC motor seti 

Tablo 1 Roboyap Mini Eğitim seti sensör ve donanım içeriği 
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4.4. Robot kartının Proteus 8.13 programı ile tasarlanması 

Roboyap Mini kartımız Proteus 8.13 programı PCB layout uygulaması ile tasarlanmış-

tır. Program içinde Deneyap Mini kartının 3B modeli bulunmadığından bu model programın 

kütüphanesine eklenmiştir. Yapılan tasarımın PCB üretimi için gerber dosyaları çıkarılmış ve 

yerli bir firma tarafından üretimi gerçekleştirilmiştir. PCB kartlara elektronik bileşenler lehim-

lenmiş ve montajı tamamlanmıştır.  

 

                               Şekil 4 Proteus 8.13 PCB tasarım ekranı 

Ayrıca Proteus programı üretilen kartın 3 boyutlu model dosyasını da verebilmektedir. 

Şekil 3’te Proteus programın PCB tasarım ekranı gösterilmiştir. Kartın tasarımında Deneyap 

Mini ve diğer sensörlerin bozulmasını önlemek için ters gerilim koruması yapılmıştır. 12V ile 

çalışan sensör ve modüller ile 5V verilimde çalışan sensör ve modüller için bolca bağlantı pini 

eklenmiştir. Kart üzerinde dahili regülatör amacıyla 7805SMD 1,5A’lik entegre kullanılmıştır. 

Proteus programı tarafından oluşturulan 3 boyutlu model dosyası da Şekil 4’te gösterilmiştir.  

4.5. Roboyap mini kontrol kartının PCB üretimi      

 

    
                                            Şekil 5 PCB boş ve lehimlenmiş helleri, pin haritası 

 

Tasarlanan Roboyap Mini kartı üzerinde harici bağlantıların yapılacağı pin numaraları 

gösterilmiştir. Kart üzerinde dahili olan Buzzer D2 pinine, motor sürücü sağ kanalı D6-D5 pin-

lerine, Bluetooth bağlantısı için Rx-D1’e , TX-D0’a , 2’li switch anahtar bağlantıları da D1 ve 

D0’a bağlanmıştır. Bluetooth modül bağlandığında switch anahtarlar off konumunda olmalıdır. 
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4.6. Robot tasarımlarına ait plastik parçaların Fusion 360 programı ile çizilmesi 

DC motor ve tekerlek seti, servo motor, ultrasonik sensor çizimleri https://grab-

cad.com/library  web sayfasından indirilerek çalışma alanında kullanılmıştır. Diğer plastik par-

çalar Roboyap mini kartı, lityum polimer pil ve çizgi sensörünün çizimleri Fusion 360 programı 

ile modellenmiştir. Yapılan modellemeler montajlanmış ve render edilerek üretim öncesi gör-

seller elde edilmiştir. Fusion 360 programı tasarımları Şekil 8’de gösterilmiştir.  

 

 

Şekil 6 Fusion 360 ile Roboyap Mini seti 3B modellemesi 

4.7. Plastik parçaların 3 Boyutlu yazılarla üretilmesi ve proje uygulamaları 

Fusion 360 ile tasarlanan parçalar STL formatında kaydedilerek Cura dilimleme yazı-

lımı ile gcode dosyaları oluşturulmuştur. Plastik malzemelerin baskısı alınırken çevreye zararı 

en az olduğundan dolayı biyoplastik PLA+ filament tercih edilmiştir. 210 derece baskı sıcaklığı, 

50 derece tabla sıcaklığı, yüzde 20 doluluk oranı, 0,2mm katman yüksekliği ve 1mm duvar 

kalınlığı belirlenerek baskılar alınmıştır. Tüm parçaların baskı süresi yaklaşık 14 saat sürmüş 

ve 120gr filament tüketilmiştir. Şekil 7’de baskı sürecinde bir bölüm gösterilmiştir. 

 

Şekil 7 3 Boyutlu baskı alma süreci 
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Şekil 8 Roboyap mini seti ile sumo robot uygulaması 

 

Şekil 9 Roboyap Mini seti ile Robot kol, konveyör bant ve diğer uygulamalar 

4.8 Roboyap mini seti ile yapılan örnek çalışmalar 

Roboyap Mini seti ile öğrencilerin kolaylıkla elektronik uygulamalar, algoritma geliştirme, 

problem çözme, mobil uygulamalar ve endüstri alanındaki becerilerini artırmak üzere 7 farklı 
çalışma hazırlanmıştır. Bu çalışmalar ışığında Çizgi izleyen robot, engelde kaçan robot, sumo 

robot, bluetooth kontrollü robot, konveyör bant sistemi, wifi kontrollü robot ve robot kol pro-
jeleri çalıştırılmış ve e-kitap formatına dönüştürülerek öğrencilerin kullanımına hazır hale ge-
tirilmiştir. 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projemizin yenilikçi yönleri: 

• Deneyap Teknoloji atölyelerinde kullanılacak olan Deneyap Mini kartına uyumlu ola-
rak tasarlanmış ilk robot kartıdır 

• Yerli ve milli imkanlar ile tasarlanmış ve Deneyap teknoloji atölyelerinde gerçekleşti-
rilecek eğitim programlarına uygundur. 
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• Araştırma ve geliştirme, üretim ve geliştirme projelerinde zamandan tasarruf sağlar. 

• Arduino IDE, pyton, MicroPyton ve Scracth tabanlı programlanabildiği için çoklu prog-
ram desteğine uyumlu bir robot geliştirme kartıdır. 

• Eğitim teknolojilerinde dışa bağımlılığı azaltmaktadır. 

• Eğitim kurumlarında kullanılan bir çok ürüne alternatif uygun biz çözüm sunmaktadır. 

• 3 boyutlu tasarımlar ve ek donanımlar kullanılarak proje çeşitliliği artırılabilmektedir. 

• Yerli ve milli üretim  kavramını öğrencilere aşılamaktadır. 

6. Uygulanabilirlik  

Roboyap mini eğitim setinin gelecek eğitim öğretim yılında Giresun Deneyap Teknoloji 
atölyeleri başta olmak üzere yerelde Ortaokullar ile Mesleki ve Teknik Eğitim kurumlarında 
kullanılması hedeflenmektedir.  

Bir çok öğrencinin de aşina olduğu Arduino IDE ile kullanılabilmesi yaygınlaşmasını ko-
laylaştıracaktır. Ayrıca uygulama çeşitliği sağlanması durumunda proje çalışması yapan ekipler 

için avantajlı duruma gelecektir. Ayrıca farklı tasarımlar yapılarak proje çeşitlilikleri artırıla-
bilmektedir. 

Maliyetinin düşük olması sebebiyle bir çok eğitim kurumu ve bireyin kolaylık ulaşabilece-

ğini düşünüyoruz. Robotik kodlama alanında kullanılan her türlü sensör ve donanıma uygun bir 
şekilde dizayn edilmiştir. Ayrıca Roboyap mini kartımıza patent başvurunda bulunup ticarileş-

tirmek istiyoruz. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projenin hazırlanmasında tablo 2’ deki proje zaman ve görev planlaması yapılmıştır. 

 

Tablo 2: Proje iş ve zaman planlaması 

 Tablo 3’te Roboyap mini setinde kullanılan malzeme ve hizmet bedellerinin fiyatları 

listelenmiş olup toplam 783TL ye imal edilebilmektedir.  
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Malzeme Adı Miktar Fiyat (KDV Dahil ) Toplam (TL) 

Deneyap Mini Kart 1 80 80 

SMD malzemeler 1 25 25 

TB6612FNG Motor sürücü 1 56 56 

SG90 Servo Motor 1 30 30 

6V 250Rpm DC motor 2 23 46 

Qtr-8A çizgi sensörü 1 107 107 

Qtr-1A kontrast sensörü 2 21 42 

LDR sensör 3 0,89 2,67 

MZ-80 Optik Sensör 3 49 147 

HC06 Bluetooth modül 1 78 78 

HC-SR04 Ultrasonic Sensör 1 14 14 

PLA baskı hizmeti 1 25 25 

7,4V 2S Li-Po batarya 1 115 115 

PCB kart baskı hizmeti 1 16 16 

Genel Toplam 783,67 

Tablo 3: Malzeme ve maliyet tablosu 

 

Robotik kodlama eğitimlerin en fazla kullanılan ürünlerin fiyatları 

Lego Mindstorm EV3 12500TL 

Abilix Kripton 14300TL 

Mblock Ultimate kit 7400 TL 

Mblock Mbot 1786TL 

Tablo 4: Muadil ürünlerin fiyat listesi 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Proje blok tabanlı programlama desteği sayesinde ortaokul öğrencileri tarafından kolaylıkla 

kullanılabilecektir. Üzerinde barındırdığı Deneyap mini kartının üstün özellikleri sayesinde 
ileri düzey projeler geliştirmeye uygun olup lise ve üniversite öğrencilerinin kullanımına da 
uygundur. 

 Projenin ana hedef kitlesi Deneyap Teknoloji atölyeleridir. 

9. Riskler 

Projenin hazırlanmasında kablolar soketli yapıya sahip olmadığı için özellikle ortaokul öğ-
rencileri tarafından yanlış bağlantı yapılması sonucu arıza oluşma ihtimali vardır. Soketli tasa-
rım yapılması hataları aza indirebilir. 

Roboyap mini seti ile farklı projeler gerçekleştirebilmek için 3Boyutlu yazıcı ve 3B tasarım 
kullanma becerisi istemektedir. Lego ve Abilix setlerde kullanılan parçalar çok işlevsel olup 

tasarım çeşitliliğini artırmaktadır. Bu durum Roboyap mini için dezavantaj olmaktadır ancak 
fiyat fayda oranı önemli bir avantajdır. 

 Deneyap teknoloji atölyelerinin bir çok eğitimlerinde kullanılabilir fakat pilot uygu-

lama yapıldıktan sonra eksikliklerin giderilmesi ve seri imalat süreci zaman alabilir ve deği-
şen fiyatlar maliyetlerin yükselmesine sebep olabilir. 
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