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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Proje maddi durumu uygun olmayan ya da o gün yanına para almayı unutan bireylerin 

duygularını incitmeden onlara yardım etmenin yanı sıra  bireyler arasındaki birlik, beraberlik, 

dayanışma ruhunu sağlamayı ve güçlendirmeyi hedeflemektedir. 

Projemize problem tespiti ile başladık. Okulumuzdaki öğrencileri yardımlaşma 

davranışlarını gözlemledik. Maddi durumu uygun olmayan arkadaşlarımızla bu konu 

hakkında görüşmeler yaptık. Bu görüşmelerimizde onları incitmemeye özen gösterdik. 

Onların yiyecek almakta maddi olarak zorlandıklarını ama diğer arkadaşlarından da 

kendilerine yardım isteme konusunda çekingen davrandıklırını tespit ettik. Diğer 

arkadaşlarından da maddi durumu uygun olmayan arkadaşlarına yardımcı olmak isteyenlerin 

olduğunu fakat onları kırmadan, incitmeden bunu nasıl yapabileceklerini bilemediklerini, bu 

yüzden çekimser kaldıklarını tespit ettik.Daha sonra mevcut şartlar ve imkanlar dahilinde 

sorunun nasıl çözülebileceğine yönelik algoritma ve işlem basamakları hazırladık.Okulda 

paylaşmanın güzelliğini anlatan bir sunum hazırladık ve okulumuzda MEB tarafından 

öğrencilere kazandırılması gereken Değerler Eğitimi hedefleri kapsamında  sınıflarda 

arkadaşlarımıza sunduk. Bu konu ile ilgili okul panosu hazırladık. Bu konuda öğrencilerdeki 

farkındalık ve duyarlılığı arttırmaya çalıştık. Okulumuzun zemin katındaki koridora 

Paylaşılan Ürün Belirleme Kutusu koyduk. Böylelikle ihtiyacı olan öğrenciler ertesi gün 

kantinde paylaşılmasını istediği ürünü yazarak kutuya attı. Tasarladığımız ve kodladığımız 

robotik Bilgilendirme Kutusuna, Paylaşılan Ürün Belirleme kutusundaki haftalık sonuçlara 

göre bilgileri mblock programında kodlayıp arduino uno karta yükleyerek prototipi kantine 

yerleştirdik. Böylelikle o hafta hangi üründen kaç tane paylaşıldığını ve ne kadar kaldığını 

herkes görebildi.(Resim-1)Paylaşılan ürünlerin maliyetini karşılamak, bireyler arasındaki 

birlik, beraberlik, dayanışma ruhunu güçlendirmeyi sağlamak için  mblock programında 

kodladığımız yazılımı mcore kartta yükledik ve geri dönüşüm malzemelerini de kullanarak 

eğlenceli robotik bir para atma kutu yaptık. (Resim-2) 

Bu ön çalışma sonrasında kutuyu öğrencilerin kolayca ulaşabileceği bir nokta olan 

okulun zemin katındaki koridora yerleştirdik. Bu para atma kutusu ile bireylerin Paylaşmak 

Güzel projesine hem dikkati çekildi, hem de proje tanıtımı ve para atma işlemi eğlenceli hale 

dönüştü. Paylaşmak Güzel Projesi  2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri 

Yarışması, İzmir Bölge Sergisi’nde sergilendi. 

               
                           Resim-1                                                           Resim-2 

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

Proje maddi durumu uygun olmayan ya da o gün yanına parasını almayı unutan 

öğrencilerin duygularını incitmeden onlara yardım etmenin yanı sıra  bireyler arasındaki 

birlik, beraberlik, dayanışma ruhunu güçlendirmeyi amaçlamaktadır. 
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Mevcut durumda maddi durumu uygun olmayan öğrenciler tespit edilerek onlara 

çeşitli yardımlar(ayakkabı, mont vb.) hayırsever kişi veya kurumlarca gönderilen maddi 

desteklerle sağlanmaktadır. Ama okuldaki maddi durumu uygun olmayan ya da o gün parasını 

evde unutan öğrencilerin canları bir şey çektiğinde (simit, poğaça vb.) alamadıkları yapılan 

gözlemler sonucunda tespit edildi.Bu kişilerin yardım isteme konusunda çekingen olduğu 

görüldü.Bu durumla ilgili bir çalışmanın bulunmadığını ya da bazı okullarda uygulanan 

askıda simit uygulamasının yetersiz olduğunu yaptığımız görüşmeler ve gözlemler sonucunda 

tespit ettik.  

Askıda simit uygulamasında paylaşılan ürün öğrenciler tarafından 

belirlenmemektedir. Ayrıca askıda simit uygulamasında öğrenci simit almak için kantin 

kuyruğuna girmekte sıra bekleyip, sırası geldiğinde simit kalmadığını öğrenerek üzgün bir 

şekilde geri dönebilmektedir. Yine bu uygulamadan sadece maddi durumu uygun olmayan 

olan öğrenciler faydalandığı için maddi durumu uygun olmayan öğrenciler askıda simit 

uygulamasından faydalanmak istese de arkadaşları tarafından orada görünmekten(teşhir 

olmaktan) çekindiği ya da utandığı için ihtiyacı olsa da faydalanamamaktadır.  

 Biz de bu durumu ortadan kaldırmak için Paylaşmak Güzel projesini yaptık.Bu proje 

sayesinde kişiler  maddi durumu uygun olmayan kişilere onları incitmeden, kırmadan, 

topluma ifşa etmeden yardım edebilmektedir. Kişiler okulumuzdaki Paylaşılan Ürün 

Belirleme kutusuna o hafta kantinde paylaşılması istenilen ürün ismini yazarak atmaktadır. 

Paylaşılan  ürünlerin maliyetini  karşılamak  için okulun zemin katındaki nöbetçi öğrenci 

masasına konulan Eğlenceli Robotik Para Atma kutusuna isteyen herkes para atabilmektedir. 

Kimin para attığı bilinmemektedir. Sonrasında paylaşılmak istenen ürün okul kantinine 

konulan Bilgilendirme Robotu ile öğrencilere bildirilmektedir.Kişi eğer ihtiyacı varsa 

kantinde paylaşılan üründen alabilmektedir. Kantinde paylaşılan ürünü  sadece maddi   

durumu uygun olmayan öğrenciler değil, aynı zamanda o gün yanına para almayı unutan 

öğrenciler de alıp, ertesi gün kutuya para atabilmektedir. 

Projede bireylerin hangi bireye yardım ettiğini bilmemesi, yardım alan bireyinde 

kimden yardım aldığını bilmemesi projenin amacına ulaşmasını sağlamada önemli bir rol 

oynamaktadır. Yardıma ihtiyacı olan bireylerin diğer bireyler tarafından bu şekilde 

desteklenmesi bireyler arasındaki birlik, beraberlik, dayanışma ruhunu güçlendirmektedir. 

Buna bağlı olarak bireylerde paylaşmanın güzelliği ve hazzı, bireylerde ortaya çıkabilecek 

olumsuzlukları engellemiş olacaktır. Ayrıca ergen psikolojisindeki hor, hakir görülme 

durumuna karşı da yapılan çalışmanın etkili olacağını düşünmekteyiz. 

3. Çözüm  

Projede maddi durumu uygun olmayan ya da o gün yanına para almayı unutan 

öğrencilerin duygularını incitmeden onlara yardım etmek için iki tane robotik prototip ve bir 

tane robotik olmayan prototip oluşturduk. Birincisinde bireyler arasındaki birlik, beraberlik, 

dayanışma ruhunu güçlendirmeyi sağlamak için eğlenceli robotik bir para atma kutu yaptık. 

Bu kutu oluşturmak için mCore (anakart), Ultrasonik Sensör,  3.7V 950mAh LiPo batarya, 

PIR Hareket Sensörü, 8x16 Matrix LED display, Me Audio Player,microkart, geridönüşüm 

malzemelerini kullandık. Paylaşmak Güzel projesinin para atma kutusunun önce kodlarını 

yazarak yükledik. Robotik kutuya bir birey yaklaştığında hoparlörden verilecek sesi ve  
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kutuya para atması durumunda robotik para atma kutusunun söyleyeceği sözleri kendi 

sesimizle  kaydettik. Hoparlörün içindeki microkarta yükledik.Yazdığımız kodların doğru bir 

şekilde çalışıp çalışmadığını denedik. Sonrasında para atma kutusunun tasarımını yaptık. 

Kutumuza robotik malzemeleri yerleştirdik ve tekrardan doğru bir şekilde çalışıp 

çalışmadığını test ettik. Prototipin istenilen hedefe uygun bir şekilde çalıştığı gözlemledik. 

(Resim-3, Resim-4, Resim-5, Resim-6, Resim-10, Resim-11, Resim-12, Resim-13) 

 Sonrasında kutuyu okul kolidoruna yerleştirdik. Para atma kutusu ön tarafındaki 

Ultrasonik Sensör ile birinin kendisine yaklaştığını 45 cm yaklaştığını algıladığında üzerine 

yazdığımız kodlar hoparlördeki micro kartta kaydettiğimiz 1 nolu dosyayı çalıştırmakta ve 

projemizi tanıtan ses hoparlörden verilmektedir. 8x16 Matrix LED display deki  yüz şekli 

değişmektedir. Kişi eğer projeye katkıda bulunursa yani kutuya para atarsa kutunun içindeki 

hareket sensörü bunu algılamakta ve hoparlördeki microkartta yüklü olan 2 nolu ses dosyası 

çalışmakta ve 8x16 Matrix LED displaydeki  yüz şekli gülen yüze dönüşmektedir.Bu kodlar 

mblock programında yazılarak mcore karta yüklendi.(Resim-12) Bu para atma kutusu ile 

bireylerin Paylaşmak Güzel projesine hem dikkat çekilmekte, hem de proje tanımı ve para 

atma işlemi eğlenceli hale dönüşmektedir.    

 

 
Resim-3                                                           Resim-4 

 
Resim-5                                                           Resim-6 

 

 
Resim-7                                                           Resim-8 
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Resim-9                                                           Resim-10 

 
Resim-11                                                           Resim-12 

 
Resim-13 

 İkinci prototipte maddi durumu uygun olamayan ya da o gün parasını unutan 

bireylerin duygularını incitmeden onlara yardım etmek için bilgilendirme robotu yaptık. Bu 

kutu oluşturmak için Arduino Uno Kart, 2 tane buton, lcd ekran, 8x8 Dot Matrix, kablo, lehim 

teli, pil, pil yuvası, geri dönüşüm malzemelerini kullandık. Paylaşmak Güzel projesinin 

bilgilendirme kutusunun önce kodlarını yazarak kodladık.Yazdığımız kodların doğru bir 

şekilde çalışıp çalışmadığını denedik. Sonrasında bilgilendirme kutusunun tasarımını yaptık. 

Kutumuza robotik malzemelerden lehimlenmesi gerekenleri lehimledikten sonra yerleştirdik 

ve tekrardan doğru bir şekilde çalışıp çalışmadığını test ettik. Prototipin istenilen hedefe 

uygun bir şekilde çalıştığı gözlemledik. (Resim-14, Resim-15, Resim-16) 
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Resim-14         Resim-15       Resim-16 

Sonrasında kutuyu okul kantinindeki cama herkesin görebileceği şekilde yerleştirdik. 

Bilgilendirme kutusunun ön tarafındaki lcd ekranda bireylerin belirledikleri yiyecek ve o 

yiyecekten kaç tane kaldığını yazmaktadır. Bu yazı mblock programında  kodlandı.(Resim-

17) Eğer yiyecek miktarı 0 dan büyükse dot matrixte gülen yüz görünmekte eğer 0 ise üzgün 

surat görünmektedir .Üst kısmındaki mavi buton yiyecek sayısını arttırmakta kırmızı buton ise 

azaltmaktadır.(Resim-18 ,Resim-19, Resim-20) 

 
Resim-17 



8 

 

        
             Resim-18                            Resim-19                           Resim-20        . 

Robotik olmayan prototipimizi ise o gün hangi yiyeceğin kantinde paylaşılan ürün 

olmasını belirlemek için yaptık. Bu prototipte geri dönüşüm malzemeleri kullandık. Tasarımı 

yaptıktan sonra yanına kalem ve küçük kağıtlar bırakarak onu okul koridorunda uygun bir 

yere yerleştirdik. Böylelikle herkes ona rahatlıkla ulaşıp hangi yiyeceğin kantinde paylaşılan 

ürün olması ile ilgili düşüncesini yazarak içine atabilmesi sağlandı. Robotik olmayan 

prototipimizdeki sonuçlara göre robotik bilgilendirme kutumuza bilgileri girerek kantine 

yerleştirdik. (Resim-21, Resim-22) 

   
Resim-21                                                           Resim-22 

 

4. Yöntem 

İlk olarak proje temelli öğretim yönteminin ilk basamağı olan sorun tespiti ile 

çalışmamıza başladık. Okulumuzdaki öğrencileri gözlemledik. Maddi durumu uygun olmayan 

arkadaşlarımızla bu konu hakkında görüşmeler yaptık. Bu görüşmelerimizde onları 

incitmemeye özen gösterdik. Bunun sonucunda okulumuzda maddi durumu uygun olmayan 

bireylerin bulunduğunu, onlara diğer bireylerin yardım etmek istediklerini, yardım etmek 

isteyen bireylerin maddi durumu uygun olmayan bireylere yardım ederken onları incitmek 

istemediklerini, yardıma ihtiyacı olan bireylerinde bunu çeşitli nedenlerle ifade edemediğini 

tespit ettik. Daha sonra mevcut şartlar ve imkanlar dâhilinde sorunun nasıl çözülebileceğine 

yönelik algoritma ve işlem basamakları hazırladık. Okulda paylaşmanın güzelliğini anlatan bir 

sunu hazırladık(Resim-21, Resim-22) ve okulumuzda MEB tarafından öğrencilere 

kazandırılması gereken Değerler Eğitimi hedefleri kapsamında  sınıflarda arkadaşlarımıza 

sunduk. Okul panosu hazırladık. (Resim-23, Resim-24) 

  
                        Resim-21                                        Resim-22 
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                                    Resim-23                                          Resim-24 

Üretim ve tasarım boyutunda ihtiyacı karşılayan çözüme uygun hedefler ve 

yaklaşımlar ile yolumuza devam ettik. Ders müfredatlarında işlenen konuların günlük hayata 

entegrasyonu ve hayatı kolaylaştırmaya dair hedeflerini eğitim özelinde topladık.  Ayrıca 

elektronik ürün kullanma ve STEAM becerilerinin kazandırılması için bilgi işlemsel düşünme 

ve analiz yöntem ve tekniklerini kullandık. Bunları yaparken sürekli somut verilere dayalı 

çalışma planları üzerinden hareket ettik. Projenin toplum ve ülke menfaatlerine uygunluğunu 

ve uygulanabilir olma özelliğini de sürekli gündemde tuttuk. Bir arkadaşımıza onu kırmadan, 

incitmeden yardım etmenin güzelliğini ve sorumluluğu hissettik.  

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projenin eğitsel hedefi Bilişim Teknolojileri dersinde öğrenilen elektronik, kodlama, 

robotik konulardaki müfredatın toplumsal yaşam problemlerini çözmeye nasıl entegre 

edileceğini uygulamalı yöntemle ortaya konmasıdır. Ayrıca öğrenciler de sosyal sorumluluk 

bilincinin arttırılması, bireylere yardım etme ve yardım etmek isteyenlere yardımcı olmanın 

ürüne dayalı proje tabanlı öğrenme ile kalıcı hale getirilmesi sağlanacaktır. Prototipte geri 

dönüşüm malzemelerinin kullanımı da yenilikçi ve çevreci yöntemlere ağırlık verdiğimizi 

göstermektedir. Maliyeti ucuz, kullanımı kolay olan bu ürüne benzer bir sistemin şu an 

olmaması da yenilikçi yönünü oluşturmaktadır. 

6. Uygulanabilirlik  

Projemiz hem maliyet ve kurulum hem de kontrol ve kullanım yönünden uygun 

şartlarda olduğu için uygulanabilirlik yönünden herhangi bir zorlukla karşılaşacağını 

düşünmüyoruz. Etki alanı ve faydası itibariyle bireylere yardım söz konusu olduğundan 

sistemin kurulması ve talep aşamasında da yüksek talep görmesini bekliyoruz. Proje ticari bir 

ürün olabilecek kapasitededir. Ayrıca üretim ve kurulumda çok fazla insan gücü 

gerektirmediğinden maliyetleri düşük kar oranı yüksek bir özelliğe sahiptir. Paylaşmak Güzel 

projesi endüstriyel olarak daha nitelikli tesislerde(hastane, üniversite vb.) daha verimli 

koruma sağlayabilecek şekilde üretilebilir. 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Paylaşmak Güzel Projesi tahmini maliyet çizelgesi aşağıda yer almaktadır.(Çizelge-1) 
 

Malzemeler Adet Adet Fiyatı Toplam Fiyat 

mCore - Mbot Anakartı 1 623,27 TL 623,27 TL 

MakeBlock PIR Hareket Sensörü - 11010 1 116,70 TL 116,70 TL 

MakeBlock Ultrasonik Sensör - Ultrasonic Sensor 11001 1 389,55 TL 389,55 TL 

Makeblock Me LED Matrix 8x16 mBot 1 194,77 TL 194,77 TL 

Me Audio Player mBot 1 298,16 TL 298,16 TL 

Microkart 1 34,99 TL 34,99 TL 

Arduino UNO Kart 1 175,30 TL 175,30 TL 

Push Buton  2 1,17 TL 2,34 TL 

2x16 Lcd Ekran Mavi + I2C Arayüzü Modülü 1 74,93 TL 74,93 TL 

Pil Yuvası 1 4,87 TL 4,87 TL 

8x8 Kırmızı Dot Matrix Board 1 53,95 TL 53,95 TL 

Makeblock mBot 1800 mAh Lipo Pil 1 146,24 TL 146,24 TL 

TOPLAM 2 115,07 TL 

Çizelge-1 

 

Paylaşmak Güzel Projesinin iş zaman çizelgesi aşağıda yer almaktadır.(Çizelge-2) 
AYLAR 

İşin Tanımı Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs 

Literatür Taraması * * *     

Arazi Çalışması   * *    

Verilerin Toplanması ve Analizi   * * * * * 

Proje Raporu Yazımı     * * * 

Çizelge-2 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Proje ürünün hedef kitlesi her ne kadar okullar bazında ele alınsa da insanların 

topluluk halinde bulunduğu her yere kurulma potansiyeli vardır. Dolayısıyla hedef kitlemiz 

insanların toplu halde bulunduğu her mekânların sahipleri veya yöneticileri bizim hedef 

kitlemizdir. 

 

9. Riskler 

Proje tasarımdan üretime algoritmik bir işlem ve uygulama özelliğine sahip olduğu 

için üretimde herhangi bir risk ile karşılaşılacağını öngörmüyoruz. Kurulum aşamasından 

sonra da rutubet içermeyen bir mekânda ana kontrol bölümlerinin kurulması halinde çalışma 

ve işlevsellikte aksilik görülmeyecektir. Zaten şarj edilebilir pil kullanıldığı için herhangi bir 

aşırı enerji tüketimi veya ısınma gibi riskler de barındırmamaktadır. 
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Projemiz hem maliyet ve kurulum hem de kontrol ve kullanım yönünden uygun 

şartlarda olduğu için uygulanabilirlik yönünden herhangi bir zorlukla karşılaşacağını 

düşünmüyoruz. Etki alanı ve faydası itibariyle bireylere yardım söz konusu olduğundan 

sistemin kurulması ve talep aşamasında da yüksek talep görmesini bekliyoruz.  
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