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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Projemizin amacı; öğrencilerin laboratuvar ortamına ulaşamadığı durumlarda (deney 

düzeneklerinin olmaması, pandemi vb.) yapacakları çalışmalar için uzaktan eğitim labora-

tuvarı sisteminin kurulması fikrine dayanmaktadır. Tasarımımız kullanıcı dostu bir ara 

yüzle, otomasyon sistemine entegre edilebilir (sürdürülebilir) deneyleri, uzaktan kontrol 

edilebilir hale getirerek, öğrencilerin kullanıma sunmayı hedeflemektedir.  

Yaptığımız gözlemler ve araştırmalar sonucunda uygulamalı derslerin/ deneylerin iki 

temel sebeplerle gerçekleşmediğini saptadık. Bu sorunlar öğrenci başına düşen laboratuvar 

sayısının az olması ve doğal afetler nedeniyle uygulamalı derslerin yapılamamasıdır. Örne-

ğin; Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden aldığımız Sakarya genelindeki resmi ve özel 

okulların verileri incelediğimizde ilkokul düzeyinde 1348 öğrenciye bir, ortaokul düzeyinde 

459 öğrenciye bir, lise düzeyinde 482 öğrenciye bir laboratuvar düşmektedir (Sakarya 

MEM, 2022).  

 

Sistemimiz mobil uygulama, deney düzenekleri, İp Kamera, veri tabanı, Ön test / Son 

test, veri Analiz sistemi gibi alt sistemlerden oluşmaktadır. Projemizin yazılım dili 

“Pyhton”dır. Otonom olarak kurgulanabilir deney düzenekleri Raspbbery Pi ile kontrol edi-

lecektir. Öğrenci/öğrenciler sisteme girdiğinde öğrenciye ön test uygulayacak daha sonra 

deney sistemine yönlendirilecektir. Seçtiği deneye göre deneyi yönetecektir. Gerçek za-

manlı olarak deneyin verilerini okuyabilecek ve görüntülü olarak görecektir. Deney biti-

minde öğrenciye son test uygulayacaktır. Sonuca göre öğrenciyi yönlendirecektir. 

2. Problem/Sorun: 

Fen bilimleri derslerindeki uygulamalı laboratuvar deneylerinin çeşitli sebeplerle ger-

çekleştirilemediğini gözlemledik. Bu alanda yaptığımız araştırmalarda sorunun iki temel 

sebebinin olduğunu fark ettik. Bunlar öğrenci başına düşen laboratuvar sayısının az olması 

(var olanlarının donanımlarının yetersiz olması) ve doğal afetlerdir (pandemi, deprem, sel, 

kar yağışı vb) 

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden aldığımız verilere göre oluşturduğumuz tab-

loda ilimizde okul öncesi eğitim kurumlarında laboratuvar bulunmazken diğer aşama eğitim 

kurumlarında laboratuvar sayısının çok yetersiz olduğu gözlenmektedir. 

Şekil 1Uzak Laboratuvar Sistemi 
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Ayrıca doğal afetler sonucu eğitim – öğretim sürecinin aksamasını pandemi ve geçtiği-

miz kış yaşadığımız yoğun kar yağışı nedeniyle okullarda eğitim öğretimin yapılamadığı 

gözlemledik. Çözüm olarak uzaktan eğitim sistemine geçilmiştir. Uzaktan eğitim sürecinde 

Fen Bilimleri dersi gibi uygulamalı çalışmaları olan derslerin uygulanamadığı görülmüştür. 

 SARIOĞLAN, ALTAŞ ve ŞEN (2020) ‘nin yaptığı “Uzaktan Eğitim Sürecinde Fen Bi-

limleri Dersinde Deney Yapmaya İlişkin Öğretmen Görüşleri” adlı çalışmada fen bilimleri 

öğretmenlerine yönelik dört araştırma sorusu sorulmuştur. Bu sorulara verilen cevaplar in-

celendiğinde; uzaktan eğitimin deney yapmaya uygun olmadığı, birçok duyu organına hitap 

edecek deney uygulamalarının bulunmadığı, deneylerin daha çok gösteri deneyi şeklinde 

yapıldığı, öğrencilerin deneyleri somut olarak deneyimleyemediği, malzeme ve süre kısıt-

lamasının olduğu gibi vurgular yer almaktadır.  

 

 

 

Sakarya MEM. (2022, 03 05). Laboratuvar Sayıları. Sakarya: Sakarya MEM / Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü. 

 

Tablo 2 Geleneksel,Sanal ve Uzak Erişimli Laboratuvar Karşılaştırması 

 

Tablo 1 Sakarya İli Öğrenci ve Fen Laboratuvar Sayısı 

İNCE, E. Y. (2014). Web Tabanlı Laboratuvarlar. Akademik Bilişim’14 - XVI. Akademik Bilişim Konferansı 

Bildirileri (s. 5). MERSİN 
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Belirlediğimiz probleme yönelik mevcut çözüm önerilerinden biri olan sanal laboratu-

varlar yukarıdaki tablo incelendiğinde uzaktan erişimli laboratuvarlarda gerçek deney dü-

zeneğinin olması ve kullanıcılara gerçeklik hissiyatını deneyimlemesi bakımından uzak-tan 

sanal laboratuvara daha etkilidir. Ayrıca var olan uzaktan erişimli laboratuvarlar, öğrenci 

seviyesi, dil (geneli İngilizce), çoklu öğrenci girişini desteklemesi, yetersiz sayıda olmaları 

vb sebeplerle var olan sistemlerde iyileştirilme yapılmalıdır. Proje fikrimizle var olan sis-

temlerin karşılaştırması gelecek bölümlerde detaylı olarak incelenmiştir 

 

3. Çözüm  

Yukarıdaki bölümde belirttiğimiz sorunlara uygulanacak çözüm önerimiz yerli olanak-

larla geliştireceğimiz uzak laboratuvar sistemidir. Yapmayı planladığımız bu sistem kulla-

nıcı dostu bir ara yüzle, sürdürebilir / otonom olarak kurgulanabilir deneylerin yer aldığı, 

öğrenciyi deneylerle eş zamanlı olarak buluşturan, herkese açık bir uzak laboratuvar fikrine 

dayanmaktadır. 

Bu çözüm yöntemini seçmemizdeki sebepler; Öğrencilerin fen laboratuvarlarına ulaşa-

bilmesini sağlayan yenilikçi uzaktan eğitim platform olmasıdır. Uzaktan eğitimde kullanı-

lan sanal laboratuvara göre gerçeklik hissinin oldukça yüksek olmasıdır. Sistemimiz bir ke-

reye mahsus yapılacak harcama ile bir deneyi sürekli kullanılabilir olması yani ekonomik 

olmasıdır. Zamandan ve mekândan bağımsız olarak çalışmasıdır. İnternetin olduğu her 

yerde her türlü bilgisayar ve mobil araçla ulaşılabilir olmasıdır. Yerli ve milli olmasıdır. 

Özgür yazılım ve açık kaynak kod teknolojileri kullanılmasıdır. Geliştirilebilir ve mevcutta 

var olan sistemlere (Örneğin Bilim Merkezlerindeki deney düzeneklerine) uyarlanabilir ol-

masıdır.  

Yapmaya çalıştığımız sistem uzaktan eğitim sürecinde hedef kitlemiz olan deney yapa-

mayan öğrencilerin uzaktan erişimle kendi kontrolleri ile deney yapmalarını sağlayacaktır. 

Ayrıca sistemi kullanacak öğrencilerin deney materyali almasına gerek kalmayacaktır. Sis-

temimiz kullanıcı dostu kullanımı kolay ve anlaşılır Türkçe bir ara yüze sahip olduğu için 

öğrencilerin deney sistemini kullanmaları ve gerçek zamanlı deneyin sonuçlarını veri ve 

görüntü görme imkânı sağlayacaktır. Bu sistemin herkese açık bir sistem olması öğrencile-

rin erişimlerini kolaylaştıracaktır.  

Sistemimize giriş yapan kişi öncelikle gireceği deneyi seçer. Yapacağı deneye göre kul-

lanıcısını belirler. Sistemimizde iki tip kullanıcı vardır. Deneyci Tipi Kullanıcı: Bu kullanıcı 

tipinde deneyi yönetme, verileri okuma, izleyicilerle sohbet etme ve deneyi görüntüleme 

yetkileri vardır. İzleyici Tipi Kullanıcı: Bu kullanıcı tipinde sadece deneyi yönetme yetkisi 

yoktur. Diğer yetkilere sahiptir. Sistemde bir deney düzeneği için 1 deneyci ve 40 izleyici 

kullanıcı ile sınırlıdır. Kullanıcıların deney yapma süreleri sınırlıdır. Deney türüne göre bu 

süre değişkenlik göstermektedir. Kullanıcı seçtiği deney düzeneğinde deneyi yapacak 

kimse yok ise deneyci olarak giriş yapabilir. Ancak deneyci bölümü dolu ise izleyici olarak 

deneyi izleyebilir. Seçtiği deney dışında deneyci bulunmayan diğer deneydeki deneyi ya-

pacak kimse yok ise orada deneyci olabilir. Tüm kullanıcılar deney öncesi konularla alakalı 

olarak ön teste girerler. Ön testi bitirdikten sonra deney ortamına giriş yaparlar. Sistemi-
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mizde ilkokul “Işık Kirliliği Deney Düzeneği” ve “Güneş Yolu Deney “düzeneği bulun-

maktadır. Bu aşamalardan sonra son test uygulamasına geçilir. Son teste girildikten sonra 

Ön test ile son test karşılaştırılır ve sonuç analizine göre kişiler yönlendirilirler ve kazanım 

değerlendirme belgesi verilir. 

 

 

 

 

 
Tablo 3 Eğitime Katkı 

Sorun Çözüm Eğitimdeki Katkısı 

Öğrenci başına düşen laboratuvar 

sayısının az olması ya da yetersiz 

olması 

İnternetin olduğu her yerde uzak 

laboratuvar ile deney araç gereç-

lerine erişim imkânı sağlanmak-

tadır. 

Bir kereye mahsus yatırım yapılarak kurulacak olan bu si-

tem milli eğitime ekonomik açıdan fayda sağlayacak ,Öğ-

retmen açısından deney için ön hazırlık gerektirmeye-

cek;çok sayıda öğrenciye ulaşarak eğitimde fırsat eşitliği 

sağlayacaktır. 

Şekil 2 Proje Akış Algoritması 



7 

Doğal afetler sonucunda eğitim 

aksaması (pandemi, deprem, sel, 

kar yağışı vb) nedeniyle uzaktan 

eğitim sürecinde deneylerin uy-

gulamalı olarak yapılmaması. 

Uzak Laboratuvar sisteminin ku-

rularak uzaktan eğitimde deney-

ler uygulamalı hale gelmektedir 

Ders için yeni bir eğitim anlayışı getiren sistem, uzaktan 
eğitimdeki deney düzeneklerine göre ;öğrenci öğrenci ve 
öğrenci sistem etkileşimini arttırmaktadır; Öğrencilerin 
yaparak yaşayarak öğrenmesine katkı sağlamaktadır ;İlko-
kul ve ortaokul düzeyinde oluşturulacak milli bir sistemin 
kurulması ile eğitimde millileştirmeye katkı sağlayacaktır. 

 

4. Yöntem 

Projemizde kullandığımız başlıca teknolojiler ve yazılımlar şunlardır; Raspberry Pi(Sis-

tem Yönetimi için kullanılan mini bilgisayar), App İnventor (mobil ara yüz tasarımı için 

kullanıldı), Firebase (Veri tabanı oluşturmak için kullanıldı), Thinkercad (3 boyutlu model-

lemeleri hazırlamak için kullanıldı), Üç boyutlu yazıcı(üç boyutlu modellemelerin protip-

lerini almak için kullanıldı), İnkscape (Büyük modellemelerin çizimi için kullanıldı), Laser 

CNC(büyük modellemelerin çıktılarını almak için kullanıldı) ve Python’(yazılım dili)dır. 

Projemizde mümkün oldukça özgür yazılım ve açık kaynak kod teknolojileri kullanıldı. 

Projemizin kodları görselleri ve tasarımları takımımızca yapılarak, genel kamu lisansı ile 

lisanslanarak githup sayfamıza yüklendi. 

Ayrıca çalışmalarımız aşamalarında Sakarya Üniversitesi Elektronik Mühendisliği ve 

Eğitim Fakültesi bölümlerindeki akademisyenlerden uzman görüşü alarak ilerledik 

Projemizi hayata geçirmek için yaptığımız projemize alt bileşenlerine ayırdık. Bu mü-

hendislik yaklaşımı ile projemizi daha küçük parçalara ayırarak projemizi daha kolay yö-

netme ve geliştirdik. Takımımız içerisinde oluşturduğumuz küçük ekiplerle bu bileşenleri 

hayata geçirmeye çalıştık. Böylece zamandan ve iş gücünden verim sağlamış olduk. 

Mobil Ara Yüz Sistemi: Kullanıcıların sisteme bağlanmasını ve yönetmesini sağlayan 

bir app uygulamasıdır. Kullanıcı ile sistemi buluşturur. App Inventor ile tasarlanmış ve kod-

lanmıştır. Mobil ara yüzün tasarımı bitmiş ve kısmen kodlanmıştır. Sistem geliştirmeye de-

vam etmektedir. Mobil ara ara yüz tasarım süreci videomuz için linke tıklayınız. 

https://www.youtube.com/watch?v=2pKa4Mx6CXg 

IP Kamera Sistemi, Deneyi gerçek zamanlı olarak kullanıcı ve misafir durumundaki 

katılımcılara deney düzeneğinin içindeki görüntüyü aktaran sistemdir. Bu sistemde denen-

miş ve test edilmiştir. İp kameranın test videosu linktedir. https://www.you-

tube.com/watch?v=GZEv6-q2ZsA 

Işık Kirliliği Deney Sistemi: Bu deney düzeneği Fen Bilimleri 4. Sınıf “F.4.5.3.1. Işık 

kirliliğinin nedenlerini sorgular.”, “F.4.5.2.1. Uygun aydınlatma hakkında araştırma yapar.” 

ve “F.4.5.3.3. Işık kirliliğini azaltmaya yönelik çözümler üretir.” kazanımlarını kazandır-

mak için tarafımızca özgün bir şekilde tasarlanmıştır. (MEB, 2018) 

Sistem içerisinde kamera sistemi, üç adet led ve üç adet LDR sensörden oluşmaktadır. 

Düzenek kasası ahşaptan yapılmış kapalı kutudur. Dış ortamdaki ışık olaylarından etkilen-

memesi için kapalı sistem tasarlanmıştır.  Düzeneğin içi ışık yansımaması için içi mat siyah 

renktedir İçerisinde ışık kirliliği konusu ile ilgili iki farklı deney gerçekleşmektedir. Her bir 

ledin üzerinde LDR sensör bulunmaktadır. Bu sensörler altında bulunan ledlerin ışık mik-

tarını ölçmektedir. 

https://www.youtube.com/watch?v=2pKa4Mx6CXg
https://www.youtube.com/watch?v=GZEv6-q2ZsA
https://www.youtube.com/watch?v=GZEv6-q2ZsA
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Bu deneylerden birincisi doğru yönde aydınlatmanın ışık kirliliğine etkisi ile ilgilidir. 

Diğeri ise doğru miktarda aydınlatma ile ilgilidir. Sistem içindeki üç adet led sokak aydın-

latmalarını temsil etmektedir. Bu üç sistemden ikisi hatalı aydınlatma iken diğeri doğru 

aydınlatmadır. 

Işık Kirliliği Deney Sistemi bir ara yüzle kontrol edilebilmektedir. Bu ara yüzde deneyin 

gerçek zamanlı kamera görüntüsü, deney kontrol ikonları, misafir ve kullanıcı arasındaki 

iletişimi sağlayan sohbet bölümü ve verilerin okunmasını sağlayan veri okuma bölümü yer 

almaktadır. Deney düzeneği test videosu için aşağıdaki linki izleyebilirsiniz. 

https://www.youtube.com/shorts/cTKRfaA2TMk 

Yaz Güneşi Kış Güneşi Deney Düzeneği: Bu deney düzeyi Kocaeli Bilim Mer-

kezi’nde bulunan 77 nolu Deney Seti: Yaz Kış Güneşi incelenerek tasarlanmıştır. 

(ŞENTUNA, 2019) Kocaeli bilim merkezindeki bu deney düzeneği yerinde incelenmiş mo-

dellenmiştir. https://youtu.be/pMUwi3EOtRU 

Prototipi yapım aşamasındadır. Bu deney düzeneğini koymamızdaki amaç sistemin bi-

lim merkezlerindeki deney düzeneklerine entegre edilebilirliğini göstermektir. 

 

 

Bu deney düzeneği Fen Bilimleri 4. Sınıf “F.4.1.2.2. Dünya’nın hareketleri sonucu ger-

çekleşen olayları açıklar. “ve Fen Bilimleri 8. Sınıf “F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik 

tahminlerde bulunur.” (MEB, 2018) 

 

Şekil 4ULab Deney Sistemi Prototipi Şekil 3UzLab Deney Sistemi Modellemesi 

Şekil 5 Yaz Güneşi Kış Güneşi Deney Düzeneği Modellemesi 
Şekil 6 Kocaeli Bilim MerkezindekiYaz Güneşi Kış 

Güneşi Deney Düzeneği 

https://www.youtube.com/shorts/cTKRfaA2TMk
https://youtu.be/pMUwi3EOtRU
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Veri Tabanı Sistemi: Kullanıcıdan bilgilerini alarak depolandığı, katılımcılara sis-

temde var olan soruları çekerek yönlendirdiği, deney düzeneğindeki verileri katılımcılara 

gösteren ve sohbet bölümünün çalışmasını sağlayan sistemdir. 

Ön Test / Son Test Sistemi: Sistemdeki sorular her deney düzeneği için ön testte 10 

son testte 10 olmak üzere 20 sorudan oluşmaktadır. Hazırlanan soruların özellikleri; Sorular 

deney düzeneğinin kazanımlarına göre hazırlanmaktadır. Soruları soru hazırlama kriterle-

rine göre hazırladık ve Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden uzman görüşü aldık. 

Tüm sistemlere ait çalışmaları görebilmek için aşağıdaki linki inceleyebilirsiniz. 

https://github.com/Uzlab-OzTek/UzLab-OzTek-Dosyalar 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projemiz uzaktan eğitim sistemine içinde barındırdığı alt sistemler ile yenilikçi bir çö-

züm sunan bir platformdur. Projemiz bir deney düzeneğini nesnelerin interneti (IOT) olarak 

kullanması, veri analizi yapması, deney düzeneklerini otonom hale getirmesi, mobil uygu-

lamasının olması başlıca yenilikçi teknoloji barındıran yönüdür. Projemiz yerli ve milli im-

kanlarla tarafımızca yapılmıştır.  

Tablo 4 UzLab ve Diğer Uzak Laboratuvar Karşılaştırmaları 

http://rcl-munich.informatik.unibw-muenchen.de 

http://relle.ufsc.br/labs 

https://weblab.deusto.es/ 

http://rcl-munich.informatik.unibw-muenchen.de/
http://relle.ufsc.br/labs
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Projemizin piyasadaki benzer ürünlerden farkları; kendi tasarımımız olan bir mobil uy-

gulamasının bulunması, üyelik sisteminin bulunmaması, online ön test ve son test uygula-

masının olması, katılımcıların deneyden öğrenme seviyelerini ölçmesi, bu ölçüm sonu-

cunda katılımcılara bir sonuç analizi yaparak EBA konu anlatımları ve pekiştirme etkinlik-

leri linkleri verilecektir rapor sunması, dilinin Türkçe olması, kullanıcı ve misafir ara yüz-

lerinin bulunması, sohbet bölümünün bulunması, deney açıklaması ve seslendirmesinin bu-

lunması, grup halinde deneye katılım imkanı sunması projemizi diğer projelerden ayıran 

özelliklerdir. 

Projemizin donanımsal özgün yönü kullandığımız deney düzeneğini tamamen bize ait 

bir tasarıma sahiptir. Yazılımsal özgün yönlerimiz ise: sohbet bölümümüzün olması, ön test 

/son test uygulaması, sonuç analizi yapan elde ettiği verilerden grafik oluşturan ve kullanı-

cıya yaptığı analiz ile kendini geliştirecek önerilerde bulunan bir sistemin olması, seslen-

dirme sisteminin bulunması, sistemin daha fazla kişiye ulaşması için yapılmış misafir/izle-

yici ara yüzünün bulunması, yazılımlarımızın (Açık kaynak kodlu/Özgür Yazılım IP Ka-

mera sistemi yazılımı ve Raspberry pi ile Firebase arasındaki bağlantıyı sağlayan yazılım 

hariç) tüm sistemin yazılımları bize aittir. Açık kaynak kodlu IP kamera sistemi yazılımı ve 

Raspberry pi ile Firebase arasındaki bağlantıyı sağlayan yazılımlar üzerinde ihtiyaçlarımız 

doğrultusunda geliştirmeler yaparak projemize ekledik. Böylece projemizin donanımsal ve 

yazılımsal parçalarını özgün bir hale getirmiş olduk. Takımımız kendi içinde guruplar oluş-

turup guruplarının görevlerini birlikte yapmışlardır. Belli aralıklar ile tüm takım bir araya 

gelmiş ve yaptıklarını birleştirmektedir. Bir araya getirdiğimiz projeleri ise yine tüm takım 

inceleyerek görüşlerini bildirmiş bildirilen görüşlere göre yeni düzenlemeler yapılmaktadır. 

Tüm bu düzenlemeler ve yapılan çalışmalar ile projemiz hazırlanmaktadır. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Projemizin ilk kritik denemelerini (uzaktan bağlantı, kamera görüntüsünün mobil ara 

yüze aktarımı, veri tabanının kurulumu vb) başarı ile gerçekleştirdik. Prototipin tamamlanıp 

bütünün test edildiğinde gerçek hayatta kullanılabilir olacaktır. Bizim yaptığımız çalışmada 

sadece bir deney düzeneği bulunmaktadır. Daha fazla deneyin uygulanabilmesi daha büyük 

ve güvenilir server, büyük bir veri tabanına, daha büyük mekâna, daha çok deney materyali, 

gelişmiş bilgisayarlara ihtiyaç vardır. Bilim merkezlerine hali hazırda bulunmakta olan geri 

dönüşümlü, sürdürebilir deneylerin yer almaktadır. Örneğin Kocaeli Bilim Merkezinde 

8500 metre karelik alan üzerinde yaklaşık 250 deney düzeneği bulunmaktadır (ŞENTUNA, 

2019). Bu deney düzeneklerinden 32 adet deney düzeneğine küçük eklentiler ve server ku-

rulumuyla uzak laboratuvara dönüştürülerek hayata geçirilebilir. Ülkemizde TÜBİTAK’ ait 

altı tane Bilim Merkezi ve on dört tane bulunmaktadır. (TÜBİTAK, 2021) Ülkemizdeki bu 

yirmi adet bilim merkezleri aynı zamanda uzak laboratuvara dönüştürülebilir. 

Teknolojik ticari bir ürüne dönüştürülebilir. Yaptığımız günlük hayata geçirildiğinde 

hizmet olarak satılabilir. Üyelik sistemi kurulup, üyelikler satılabilir. Ayrıca sisteminin ta-

mamı, bize ait olan yazılımlarını, donanımları ya da tasarımları ticari ürüne çevrilebilir, 

ihraç edilebilir. Fakat biz bu projeyi özgür yazılım ve açık kaynak olarak tasarladık. Çünkü 
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imkânı kısıtlı insanların projemize ulaşmasını ve bilime katkı sağlamasını beklemekteyiz. 

Projemiz açık kaynak ve özgür yazılım olduğu için yaygınlaştırılması kolaylaşacaktır. Pro-

jenin yaygınlaşması için github sayfası oluşturduk. Sosyal medyada projemizle ilgili çalış-

maları paylaşıyoruz. Youtube’da yaptığımız çalışmaların videolarını yayınlıyoruz.  

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

Projemizin toplam bütçesi 1992,9 TL’ dir. Kullanılacak malzemeler ve maliyet detayları 

aşağıdaki tabloda verilmiştir. Daha büyük deney merkezi kurulması istenildiğinde daha bü-

yük server ve daha fazla ekipmana ihtiyaç olacaktır. Her ne kadar maliyet artsa da deney 

başına düzen maliyet azalacaktır. Ayrıca ülkemizde alt yapısı uzak laboratuvara uygun ve 

yarı otomasyon olan bilim merkezleri deneylere bu sistem entegre edildiğinde maliyetimiz 

daha da düşebilir. Ayrıca satın alınacak ekipmanlar toplu halde alındığında fiyatları düşe-

cektir. 

Proje harcamalarını projeyi planlarken proje harcama planı yaptık. Bu plana göre pro-

jemizde olması gerekenleri satın aldık. Projenin ilerleyişine göre bozulan ya da gerek olacak 

ek malzemeler içinde risk yönetim bütçesi oluşturduk.  

Piyasada benzer projeler bulunmakta bu projeler farklı ülkelerdedir. Projelerin bütçele-

rine ulaşamadık. Ayrıca sistemsel olarak birden fazla deney düzeneğine sahip olması gibi 

sebeplerden karşılaştırma imkanımı bulamadık 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

Projemizin öncelikli hedef kitlesi uygulamalı fen dersi deney düzeneklerine erişim im-

kânı olmayan ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileridir. Deney düzenekleri ilköğretim ve 

ortaöğretim öğrencilerine yönelik olarak seçilmiştir. Bu hedef kitlenin seçilme sebebi 

eğitimde fırsat açısından dezavantajlı olmalarıdır. Projemizin hedef kitlemiz açısından 

önemi eğitimde fırsat eşitliğini yakalamaya bir adım daha yaklaşarak deney düzeneklerine 

erişim sağlayarak fen uygulamalarındaki deneyim ve kazanımları edinilecek olmalarıdır. 

Tablo 5 Malliyet Tablosu 
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Projemizin lise ve üniversite öğrencileri içinde geliştirilerek uygulama imkânı vardır.

  

 

9. Riskler 

 

Tablo 6 Faaliyet Tablosu 

Tablo 7 Risk Matrisi 
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Tablo 8 Risk Faktörleri 

 

Proje hayata geçirilirken ortaya çıkabilecek problemlere yönelik tedbirler şunlarıdır : 

Hacklenme ihtimaline karşı ek güvenlik önlemi eklenebilir. Aşırı yoğunluk veya yüklen-

meden kaynaklı oluşabilecek sistem çökmesi yaşamamak için kullanıcı sınırlaması yapıla-

bilir. Kullanım sıklığına bağlı oluşabilecek elektronik cihazlarda ısınmaya bağlı sorunlar 

için soğutma sistemleri kullanılabilir. Herhangi bir olası arızada veya deney düzeneğinin 

çalışmaması durumunda deney kontrol sistemi eklentisi eklenerek sistem yöneticisine uyarı 

gönderilebilir. Ayrıca günlük bakım kontrolleri fiziki olarak yapılarak aksaklıkların önüne 

geçilebilir. Sistemde yoğunsal olarak çökme yaşanmaması için bağlanabilecek kişi sınırla-

ması yapılabilir. Sistemin bozulmasına karışı yedek sistem kurulabilir. Güç kaynağı kesin-

tisi için UPS kullanılabilir.  
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