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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Bir grup Türk öğretmen olarak; eğitim ortamlarında öğrencilerin, sınıflarda durağan Ģe-

kilde sıralarında oturarak, genelde dinleyici rolünde olduklarını, yeteri kadar uygulama yapa-

madıklarını, beklenen öğrenmeyi sağlayamadıklarını görüyoruz. Öğrencileri sınıflarda dura-

ğanlıktan çıkarıp, dersler arası bağlantı kurarak, edindikleri bilgileri hayatın içine adapte ede-

bilecekleri, yaparak yaĢayarak öğrenecekleri bir Akıllı Tabiat Atölyesi‟nde eğitim vermeyi 

amaçlıyoruz. Prof.Dr. Recai DOĞAN‟a göre yaparak yaĢayarak öğrenme; öğrencinin öğren-

me-öğretme ortamında aktif rol almasını, öğrenme sorumluluğunu üstlenmesini ve yaparak-

yaĢayarak öğrenmesini vurgulamaktadır. Özellikle ilköğretim döneminde en verimli öğrenme 

türüdür.[1] 

 

 

 

 

 

 

 
Resim1 : Proje UygulamasıYapan Öğrenciler           Resim2:Akıllı Tabiat Atölyesi          Resim 3: Robotik Tarım Seti 

 

 

Kurmayı planladığımız Tabiat Atölyesi‟nde: Sulama ve havalandırma iĢlemlerini robot-

ik teknolojileri kullanarak otomatik olarak yaptırabilen, ihtiyacı olan suyu yağmur yağdığı 

zaman depolarında biriktirebilen, gerekli enerjiyi güneĢ panellerinden elde eden, evsel atıkları 

kompost yöntemi ile gübreye dönüĢtürebilen öğrenciler yetiĢtirmeyi planlıyoruz. Böylece pek 

çok farklı derste öğrendiği teorik bilgileri uygulama yaparak ve yaparak yaĢayarak öğrenme 

tekniğini kullanarak öğrencilerin hayatlarına adapte etmesini amaçlıyoruz. 

 
 

Amacımız bu atölye sayesinde önce öğrencilere, ardından çoğu tarım ve hayvancılıkla 

uğraĢan velilerimize, ilçe geneline ve tüm bölgeye tarımda robotik teknolojilerin kullanımını 

öğretmek. Kuraklığa karĢı su tasarrufu yapmayı ve enerji tasarrufu için  güneĢ enerjisi kulla-

nımını özendirmek. Ayrıca çevre duyarlılığı oluĢturmak ve organik, sağlıklı ürünler yetiĢtir-

mek için kompost gübre oluĢturmayı öğretmek.  

   

2. Problem/Sorun: 

Projemiz birkaç soruna çözüm olmayı amaçlamaktadır. Bunlar aĢağıda maddeler 

halinde verilmiĢtir. 

 

2.1.Klasik eğitim ortamlarında öğrencilerin sınıflarda durağan Ģekilde teorik öğrenmele-

ri yeterince kavrayamayıp öğrenmenin bilgi düzeyinde kalması,dersler arası bağlantı kurmada 

zorlanmaları ve bilgiyi hayatın içine alamamaları.  

 

2.2.Evlerde üretilen atık çöplerin çevre sorununa sebep olması. 

 

2.3. Devlet Meteoroloji ĠĢleri Genel Müdürlüğü raporuna göre; kuraklıkla karĢı karĢıya 

kalan ülkemizde[2] tarımsal sulamada kullanılan su miktarının Dünya Su Örgütü verilerine 

göre %70' i bulması [3].     

 

2.4. Artan elektrik tüketiminin çiftçilere ve ülkemize fazladan maliyet getirmesi. 
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 Var olan eğitim ortamlarında edinilen öğrenmeler bilgi düzeyinde kalmaktadır. Biz 

eğitimciler olarak klasik sınıf ortamı yerine yaparak yaĢayarak uygulayarak öğrenme yapılabi-

lecek ortamların arttırılması gerektiğini düĢünüyoruz. 

 

 

3. Çözüm  

 

3.1. Öğrencilerimizi sadece teorik öğrenme yapabildikleri sınıflarından çıkarıp, öğren-

diklerini uygulayarak hayatlarına adapte edebilecekleri Akıllı Tabiat Atölyesi‟nde eğitim 

vermek istiyoruz. Bu atölyede klasik tabiat atölyelerinde öğreneceği bilgilerin yanı sıra robo-

tik ve kodlama eğitimi vereceğiz. Kodlamayı hazırladığımız Robotik Tarım Seti üzerinde  

Blok kodlama programları ile kodlama Ģeklinde öğretmeyi planlıyoruz. Ġlkokul ve ortaokul 

öğrencileri kodlama yaparken Blok kodlamayı zorlanmadan kullanabildikleri için bu kodlama 

Ģeklini seçtik. Öğrencilerin geliĢtirme kartları(Arduino, Deneyap Kartı) ile sıcaklık sensörüne 

takılan motorlar sayesinde ısıya duyarlı pencereler yaparak sıcaklık kontrolü sağlayacak sis-

temler tasarlamalarına; nem sensörleri ve geliĢtirme kartları ile (Arduino, Deneyap Kartı) 

elektrikli vanalar kullanarak otomatik sulama sistemleri tasarlamalarına ortam hazırlayacağız. 

Robotik Tarım Setinin wifi modülü ile tarım atölyesinden anlık veri alabilmeyi sağlayacağız. 

Öğrencilerimize yağmur suyu deposundaki su miktarını, bitkilerin büyüme miktarını, sera 

içindeki havanın ve toprağın nem miktarını, sıcaklığını istediği yerden ölçebilmeyi vb. öğre-

teceğiz. Öğrenciler aldıkları teorik bilgilerle tasarımlar yapacaklar. Akıllı Tabiat Atölyesi‟nde 

bu tasarımlarını yaparak yaĢayarak öğrenme tekniği ile uygulama yapmalarına imkân sunaca-

ğız. Bitkilerin ihtiyacı olduğu zaman sulanmasını sağlamalarını, seranın havalandırma siste-

minin bitkilerin ihtiyacına göre otomatik hale getirmelerini veya bitkilerin büyümelerini takip 

edebilmelerini, dersler arası bağlantı kurarak, yaparak yaĢayarak öğretmeyi ve bunu hayatla-

rında kullanmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. 

 

 

 

Resim 4 : Akıllı Tabiat Atölyesi  Resim 5 : Akıllı Tabiat Atölyesi 

 

 

 

3.2. Öğrencilere evsel atıklardan kompost gübre oluĢturmayı öğretmeyi hedefliyoruz. 

Bu hedefe ulaĢmak için atölyede öğrencilerin öğrendiklerini uygulayarak kompost gübre oluĢ-

turmalarına imkan sağlamayı amaçlıyoruz. Öğrenci organik atıkları kompost gübre tankında 

biriktirecek. Böylece doğaya daha az çöp bırakan çevre kirliliği sorununun çözümüne katkı 

sağlayan ve sağlıklı ürünler üretebilen öğrenciler yetiĢtirmek istiyoruz. 
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    Resim 6: Kompost Gübre Tankı               Resim 7:Su Deposu ve GüneĢ Paneli 

 

3.3. Kuraklık sorununa karĢın; yağmur sularını toplayıp depolayabilen atölyemizde, de-

polanan yağmur suyunu kullanmak istiyoruz. Öğrencilere bunu yaparak yaĢayarak öğretmek 

ve kuraklığa karĢı mücadele yeteneği kazandırmak, ayrıca bunu hayatlarında uygulatmak isti-

yoruz. 

3.4. Akıllı Tabiat Atölyesi„nin elektrikli vana, pencerelerdeki motorlar ve geliĢtirme 

kartları için ihtiyaç duyacağı 12 voltluk enerjiyi güneĢ paneli sayesinde karĢılamayı, 12 volt 7 

amperlik küçük bir akü ile bu enerjiyi depolamayı hedefliyoruz. Öğrencilere güneĢ paneli 

kullanarak ihtiyaç duyduğu elektriği üretmeyi, yaparak yaĢayarak öğretmek istiyoruz. Böyle-

ce güneĢ panelleri ile elektrik ihtiyacını karĢılayıp ülke ekonomisine katkıda bulunan bireyler 

yetiĢtirmeyi hedefliyoruz. 

  SomutlaĢtırılmıĢ ve yaparak yaĢayarak öğrenime en çok ihtiyaç duyan yaĢ gurubunun 

ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklar olması sebebi ile bu yaĢ grubundaki öğrenciler seçil-

miĢtir. 

 Tasarım Beceri Atölyelerinde öğrencilerin bir yandan bilgiyi deneyimleyerek diğer 

yandan problem çözme, eleĢtirel düĢünme, üretkenlik, takım çalıĢması ve çoklu okuryazarlık 

gibi becerileri de kazanması beklenmektedir. [4] . 2023 Eğitim Vizyonun‟da tasarım beceri 

atölyeleri için “Bilmekten çok tasarlamanın, yapmanın, üretmenin ön plana çıkacağı bu atöl-

yeler çocuğun kendisini, meslekleri ve çevresini tanımasına yardımcı olacaktır.” denmektedir 

[5]. Biz de Akıllı Tabiat Atölyemizde öğrencilerin edindikleri bilgileri yaparak yaĢayarak 

hayatlarında kullanılır hale getirmek istiyoruz. 

 

Sorun Çözüm Eğitimdeki Katkısı 

 Klasik sınıf ve ko-

dlama atölyelerinin 

sınırlılıkları. 

Robotik Tarım Seti ile 

öğrencilerin tam anlamıyla uy-

gulama yapılabilecekleri bir 

ortam hazırlamak. 

Teknolojinin hayatta 

kullanılmasına olanak 

sağlamak, yaparak 

yaĢayarak öğrenmeyi 

sağlamak. 

Evsel atıkların çevre 

kirliliğine neden olması. 

Evsel atıkları kompost 

gübre oluĢturmada kullanabilen 

öğrenciler yetiĢtirmek. 

Çevreye duyarlı geri 

dönüĢüm bilinci geliĢmiĢ 

öğrenciler yetiĢtirmek. 

Ülkemizin içinde 

bulunduğu kuraklık so-

Yağmur sularını de-

polayarak sulama amaçlı kullan-

Kaynakları tasarruflu 

kullanma bilinci 
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4. Yöntem 

 

 Kurmayı planladığımız Akıllı Tabiat Atölyesi iki bölümden oluĢacak. Birinci bölüm 

robotik ve kodlama bölümü olacak. Bu bölümde kodlama eğitimini Robotik Tarım Setiyle 

vereceğiz. Ġkinci bölüm ise; sera, açık tarım alanı, yağmur suyu biriktirme tankı, güneĢ paneli 

ve kompost gübre tankından oluĢacak alan.  

Birinci bölüm robotik ve kodlama bölümünde, eğitimde güncellik ilkesi gereği öğrenci-

lerin çağın getirdiklerine uyum sağlaması için; Robotik Tarım Seti ve blok kodlama program-

larıyla geliĢtirme kartlarını kodlamayı öğrencilerimize öğreteceğiz. Klasik kodlama atölyele-

rinden farklı olarak yaptığı tasarımın hayatın içinde nasıl çalıĢtığını öğrencilere göstermek 

istiyoruz. Robotik Tarım Seti‟nin içinde;  geliĢtirme kartları (Arduino, Deneyap Kar-

tı),breadboard, mesafe sensörü, sıcaklık ve nem sensörü, toprak nem sensörü, servo motor, dc 

motor,  I2C led ekran, motor sürücü, ledler, mini su pompası, wifi haberleĢme olacak. Bu bö-

lümde öğrenciler kodlama eğitimi alacak ve tasarımlarını oluĢturacak.Kodlama eğitimi için 

öğrencilere robotik ve blok kodlama, sensörlerin kullanım alanları ve geliĢtirme kartları vb. 

konularında açıklamaların bulunduğu bir dergi hazırlıyoruz. Bu dergi hem ders verecek öğ-

retmenlere hem de öğrencilere kaynak teĢkil edecek. Bunun yanında Robotik Tarım Setinin 

Nasıl Kullanılacağının anlatıldığı videolar hazırlıyoruz. Böylece öğrencilerin ve öğretmenle-

rin, bu videolardan Robotik Tarım Setini kullanmayı izleyerek öğrenebilmelerini sağlamayı 

amaçlıyoruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Resim 8: Robotik Tarım Seti                                                        Resim 9: Dergi Örnek Sayfası 

 

 

Ġkinci bölüm ise en az 50 metre karelik bir seranın ve 50 metre karelik bir açık tarım 

alanının olduğu bölüm. Bu bölümde 70 litrelik bir kompost gübre tankı, 2 metreküplük bir 

runu. abilen öğrenciler yetiĢtirmek. oluĢturmak. 

Elektrik üretiminde 

dıĢa bağımlılık ve ye-

nilenebilir enerji kaynak-

larının yeterince 

kullanılamaması. 

GüneĢ panellerinden 

faydalanarak elektrik ihtiyacının 

karĢılanması. 

Öğrencilerin ye-

nilenebilir enerji kaynak-

larını tanımasını ve 

kullanmasını sağlamak. 
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yağmur suyu depolama tankı, 12volt 7 amperlik bir akü, 50x 30 cm‟lik bir güneĢ paneli ola-

cak. Akıllı Tabiat Atölyesi‟nin ikinci bölümü olan sera ve açık tarım alanında geliĢtirme kart-

ları(Arduino,Deneyap Kartı ), nem sensörü ve elektrikli vana ile neme duyarlı sulama siste-

mini tasarlayan öğrenci, bunu Akıllı Tabiat Atölyesi‟nde kullanarak seranın sulama iĢlemini 

gerçekleĢtirecek. GeliĢtirme kartlarına (Arduino,Deneyap Kartı) bağladığı sıcaklık sensörün-

den aldığı veriyi yorumlayıp otomatik açılan yada kapanan pencere tasarlayacak. Otomatik 

havalandırma sistemi tasarlayan öğrenci seranın pencerelerine monte ettiği tasarımını deneye-

bilecek. GeliĢtirme kartları (Arduino, Deneyap Kartı) ve mesafe sensörleri sayesinde Akıllı 

Tabiat Atölyesi‟ndeki bitkilerin büyümesini kontrol edebilecek. Hazırladığımız dergi ve vide-

olarla kompost gübre oluĢturmayı öğrenen öğrenci seranın kompost gübre tankına attığı orga-

nik atıkların gübreye dönüĢümünü görecek ve bu organik gübreyi serada yetiĢtirdiği ürünlerde 

kullanacak. Yine hazırlanan dergi ve videolardan yağmur suyunu biriktirmeyi öğrenen öğren-

ci hazırladığı sulama sistemi ile bitkinin ihtiyacı olduğunda sulama yapacak. Ayrıca gereksiz 

sulamanın önüne geçerek su tasarrufu yapacak, kuraklık sorununa çözüm bulma noktasında 

adım atmıĢ olacak. Böylece öğrenciler eğitim öğretim ilkelerinden yaparak yaĢayarak öğren-

me ilkesi gereği, öğrendikleri bilgileri hayatın içine adapte etmiĢ ve kalıcı öğrenmeyi gerçek-

leĢtirmiĢ olacak. 

  

 

5. Yenilikçi(İnovatif) Yönü 

 

 Akıllı Tabiat Atölyesi Ģuanda Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okullarda kurulan 

tabiat atölyelerinin robotik ve kodlama ile buluĢtuğu hali diyebiliriz. Ülkemizde okullarda 

kurulan tabiat atölyeleri, klasik tarım metotlarını uygulamaktadır. Konya büyüklüğünde bir 

alana sahip olmasına karĢın Dünya tarım ihracatında 2. Sırada olan Hollanda‟ya yetiĢmemiz 

ve hatta geçmemize hizmet edememektedir[6]. Bu bağlamda var olan tarım tekniklerini gü-

nümüz teknolojileri ile birleĢtirmeyi ve öğrencilerimize teknolojiyi hayatın her alanında oldu-

ğu gibi tarım alanında da en iyi Ģekilde kullanmayı öğretmeyi hedefliyoruz. Öğrencilerin ro-

botik teknolojilere aĢina olmalarını sağlamak, onların ileride karĢılaĢacağı sorunları aĢmada 

analiz, sentez, değerlendirme basamaklarını ve teknolojiyi kullanmalarına imkan sağlayacak-

tır. Biz, öğretilenleri teoride kalmaktan çıkarıp, Akıllı Tabiat Atölyesi sayesinde öğrencilere 

uygulama yapma fırsatı vererek öğrendiklerini hayatın içine almalarını ve öğrencilerde kalıcı 

öğrenmeyi sağlamak istiyoruz. Bunu yaparken öğrencilerimize öğreteceğimiz blok kodlama 

uygulama örnekleri aĢağıdadır. 
  

 

   

 

 

 

 

 

 
Resim 10: Kodlama Örneği                           Resim 11: Otomatik Havalandirma Sistemi Uygulamasi 

 

 

 

6. Uygulanabilirlik  

Öğrencilerimize Akıllı Tabiat Atölyesi‟nin robotik kısmında kodlama eğitimi vereceğiz. 

Bu eğitimi hazırladığımız ve ihtiyaç duyabilecekleri malzemelerden oluĢan Robotik Tarım 
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Seti ile vereceğiz. Bu set ile bir robotik ve kodlama atölyesine ihtiyaç duymadan istedikleri 

yerde kodlama yapabilecekler. Bu da eğitiminin kalıcı ve kolay hale gelmesini sağlayacak. 

Ayrıca robotik ve kodlama atölyesi imkânı olmayan diğer okulların da bu setlerle rahatlıkla 

eğitim vermelerini sağlayacağız. Kodlama eğitimi alan öğrenciler,  tespit ettikleri sorunları 

ister Robotik Tarım Seti ile isterlerse de atölyenin robotik ve kodlama bölümünde çalıĢarak 

yaptığı tasarımlarını sera ve açık tarım alanın olduğu bölümde uygulamaya koyacak. Öğrenci-

ler burada robotik teknolojileri kullanacak, yağmur suyu biriktirecek. Ayrıca bu bölümde 

kompost gübre oluĢturup güneĢ panellerinden elde ettiği enerjiyi kullanacak. Akıllı Tabiat 

atölyesi ve Robotik Tarım setini kullanmak için gerekli bilgilere ve örnek uygulamalara hazır-

ladığımız dergi ve videolarla ulaĢılabilecek. 

Bu projede hiçbir ticari kaygı gütmedik. Amacımız para kazanmak değil, ülkemizin ge-

leceği olan öğrencileri en iyi Ģekilde yetiĢtirmektir. Dolayısı ile Akıllı Tabiat Atölyesi ticari 

bir ürün değildir. 

Projemizin yaygınlaĢtırılması için Teknofest‟te baĢarı sağlayabilirsek öncelikle Milli 

Eğitim Bakanlığı‟nın desteğini arayacağız. Daha sonra eğitime gönül vermiĢ vakıf ve sivil 

toplum örgütlerinden yardım isteyeceğiz. 

 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

Proje Tahmini Bütçesi 

 

 Malzemenin Adı Miktarı  Birim Fiyatı Tutarı 

1 Robotik Tarım Seti* 10 Adet 1000TL 10.000TL 

2 Bilgisayar  5 Adet 6000 TL 30.000 TL 

3 Yağmur suyu depolama 

tankı 

1 Adet 3500 TL 3.500 TL 

4 Kompost gübre tankı 1 Adet 200 TL 200 TL 

5 Sera ( 55 Metrekarelik, 

5,5x10 m) 

1 Adet 10.000 TL 10.000 TL 

6 GüneĢ Paneli 1 Adet 170 TL 170 TL 

7 Akü 12 v 7 Amp. 1 Adet 40 TL  40 TL 

 TOPLAM   53.910 TL 

 

Deneyap Kart, Arduino Uno Rev 3 ,  USB Kablo, Orta Boy Breadboard, Jumper Kablo, 

10 x (330 Ohm Direnç, 1K Ohm , 10K Ohm)Direnç, 5 x 5 mm Kırmızı, Sarı, YeĢil 

LED, RGB LED,  Potansiyometre, LDR,  HC-SR04 Ultrasonik Sensör, 2x16 LCD Ekran, 9 V 

Pil, 9V-DC Barrel DönüĢtürücü Kablo, LM35 Sıcaklık Sensörü, Buzzer, Ses Sensör Kartı, 

DC Motor, SG90 Servo Motor, Toprak Nem Algılama Sensörü, 12V 500mA Adaptör, Redük-

törlü Step Motor ve Sürücü Kartı, DHT11 Sıcaklık ve Nem Sensörü, RC522 RFID NFC Kit, 

Su Seviye Sensörü, DS1302 RTC Modül,12V ½  inch Selenoid su vanası 

 

Projemizin tahmini bütçesi yukarıda gösterildiği gibidir. Eğer okulda yazılım ve tasarım 

atölyesi varsa bilgisayar ve arduino setlerini almaya ihtiyaç olmayabilir. Atölyenin kurulma 

sürecinde proje harcamaları gerçekleĢecektir. Halihazırda okullarda kurulmuĢ olan tabiat 

atölyelerinin robotik kısmı olmadığı için bir maliyet kıyaslaması yapılamamıĢtır. 

 

 

 

https://www.robotistan.com/arduino-uno-r3-klon-usb-kablo-hediyeli-usb-chip-ch340
https://www.robotistan.com/adan-bye-usb-kablosu-yazici-kablosu-1
https://www.robotistan.com/bb-301-orta-boy-breadboard
https://www.robotistan.com/40-pin-ayrilabilen-disi-erkek-m-f-jumper-kablo-200-mm
https://www.robotistan.com/14w-330r-direnc-paketi-10-adet
https://www.robotistan.com/14w-1k-direnc-paketi-10-adet
https://www.robotistan.com/14w-10k-direnc-paketi-10-adet
https://www.robotistan.com/5mm-kirmizi-led-paketi-10-adet
https://www.robotistan.com/5mm-kirmizi-led-paketi-10-adet
https://www.robotistan.com/5mm-seffaf-rgb-led
https://www.robotistan.com/10k-potansiyometre-ayarli-direnc
https://www.robotistan.com/5mm-ldr
https://www.robotistan.com/hc-sr04-ultrasonik-mesafe-sensoru
https://www.robotistan.com/2x16-lcd-ekran-mavi-uzerine-beyaz
https://www.robotistan.com/9v-dc-barrel-donusturucu-kablo-9v-to-dc-barrel-adapter
https://www.robotistan.com/lm35
https://www.robotistan.com/buzzer
https://www.robotistan.com/tower-pro-sg90-rc-mini-servo-motor
https://www.robotistan.com/gepro-um-75
https://www.robotistan.com/gepro-um-75
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Proje Zaman Tablosu 

 

 

O
ca

k
 

ġ
u
b

. 

M
ar

t 
 

N
is

. 

M
ay

. 

H
az

. 

T
em

. 

A
ğ
u
s.

 

Projenin Planlanması x x       

Prototiplerin Hazır-

lanması 

  x x     

Atölyenin ĠnĢası     x x x  

Raporun Yazılması        x 

Sunuma Hazır Yeni 

Tasarımı Yapılması 

ve denenmesi 

       x 

 

 Proje için gerekli olan harcamalar atölyenin kurulma döneminde yapılacaktır. 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemizin hedef kitlesi ilkokul ve ortaokul öğrencileridir. Bu yaĢ grubunun seçilme 

sebebi, somut öğrenmeye ve yaparak yaĢayarak öğrenmeye en çok ihtiyaç duyan yaĢ grubu 

olmasıdır. 

 

 

9. Riskler 

Projemizi olumsuz yönde etkileyebilecek unsurlardan en önemlisi maddi destek bulma 

olabilir. Eğer maddi destek bulmada sorun yaĢanırsa MEB, belediyeler, vakıflar, sivil toplum 

örgütleri, hayırsever vatandaĢların yardımları, okul bütçeleri ile proje gerçekleĢtirilmeye çalı-

Ģılır. 

 

 

OLASILIK  Hafif  1 Orta  2 Ciddi  3 

Risk     

Hafif  1 DüĢük  DüĢük DüĢük  

Orta  2  DüĢük Orta  Orta  

Yüksek  3 DüĢük Orta  Yüksek  

 

Seviye : 

 1 - 3 puan arası düĢük derece risk: Risk gerçekleĢme olasılığı çok az.Projeyi riske at-

maz. 

 4 – 8 puan arası orta derece risk: Risk gerçekleĢme olasılığı orta düzeyde. Projeyi az da 

olsa etkileyebilir. Önlem alınırsa düzeltilebilir.  

 9 puan yüksek derece risk: Risk gerçekleĢme olasılığı yüksek. Projenin gerçekleĢmesini 

engelleyebilir. Önlem alınırsa belki çözüm bulunabilir. 
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Risk  Risk 

Ģiddeti 

Olasılık  Seviye  Çözüm  

Maddi destek 

bulmada sorun 

yaĢanması. 

3 2 6

 Orta 

MEB, belediyeler, vakıflar, sivil 

toplum örgütleri, hayırsever vatandaĢla-

rın yardımları, okul bütçeleri ile proje 

gerçekleĢtirilmeye çalıĢılır. 

Öğretmenle-

rin robotik kodla-

ma ve bitki bakım 

alanında eğitim 

eksikliği 

3 1 3

 Dü-

Ģük 

Öğretmenler özellikle atölyelerin 

kurulacağı okullarda bu konuda eğitim-

lere alınabilir. 

Malzemele-

rin kullanım kay-

naklı zarar görme-

si. 

1 2 2

 Dü-

Ģük 

Atölyede eğitimler öğretmen kont-

rolünde yapılmalı.Malzemelerperiyodik 

olarak kontrol edilmeli ve gerektiğinde 

yenilenmeli. 
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