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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Mesleki eğitimde öğrencilerin uygulama yapabilme kabiliyetlerini artırmak 

amacı ile tasarlanmış deney seti(plançetası). 

Projemizin amacı ; Mesleki eğitimde deney seti üzerinde uygulama yapmakta 

zorlanan öğrenciler ve özel öğrenime ihtiyaç duyan öğrencilerin(BEP) uygulama yapma 

becerisini geliştirmektir.  

Öğrencilerimiz uygulama yaparken sanal gerçeklik gözlüğü kullanacak ve özel 

tasarlanmış plançeta(deney seti) üzerinde uygulamanın simülasyonunu görerek yapma 

kolaylığına erişecektir.  

 

 Yukarıda ölçüleri verilen şekilde MDF den bir plançete oluştu-

rulmuştur.  Üzerine sanal gerçeklik yazılımında  oluşturulan sanal 

objelerin konumlandırılması için bir kare kod yerleştirilecektir 

 

 

 

 Plançete sağlam bir şekilde durabilmesi ve arka tarafın es-

tetik görüntüsünün sağlanması için 80x80x18 cm ebadında bir 

kasa yapılarak ön tarafına plançete monte edilecektir. Oluşan bu 

yapı ise 50x100 cm ebadında bir masa üzerine monte edilerek 

çalışma masası haline dönüştürülecektir  
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 Plançetenin masa üzerine yerleşim 

krokisi yandaki verilen ölçüler çerçevesinde 

olacak ön tarafta öğrencilerin malzeme koy-

ması ve çalışma yapabilmesi  için 25 cm lik 

bir alan bırakılacaktır 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 Plançetenin arka tarafına kabloların geç-

mesi için elektrik kablo borusu, elektrik tesisat ele-

manlarının yerleştirilmesi için kasa ve gerekli ekle-

rin yapılabilmesi için buatlar yerleştirilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

*Yerleşimi yapılan malzemeler ile sanal gerçeklik görsellerinin üzerinde görüneceği ve görü-

nen sanal gerçeklik objelerine ait tesisatların yapılabileceği yapı oluşturulmuş oldu. 
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Sanal olarak görülecek tesisatlar ise şu şekildedir. 

 

ZAYIF AKIM DEVRELERİ : 
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Yazılım kısmı ise UNITY yazılımında VUFORIA eklentisi ile gerçekleştirile-

cektir. Bu yazılım ise bir yazılım uzmanı tarafından ücreti mukabilince yazdırılacaktır. 

2. Problem/Sorun: 

Bu projemizi zorunlu kılan sebep öğrencilerin tesisatın uygulanmasının nasıl olacağını 

algılamakta zorlanmaları, şu an meslek liselerinde  tesisat eğitiminde kullanılan plançetelerde 

tesisat sözel anlatım ile gösterip yaptırma sureti ile gerçekleşmektedir fakat gösterip yaptırma 

her öğrenciye ulaşmanın zorluğu ve zaman kısıtlılığı gibi sebeplerden ötürü verimli bir 

öğretim yöntemi olamamaktadır. Sanal gerçeklik plançetesi ile her öğrencinin sanal olarak 

öğretimi yapılacak tesisatın bireysel olarak öğrenilmesi sağlanacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 * mevcut çözüm örneği 
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3. Çözüm  

Elektrik Elektronik Teknolojileri dalında tesisat öğrencileri deney seti(plançete) üze-

rinde uygulamanın nasıl gerçekleştirileceğini kavramakta zorlanmaktadırlar. Bu problemin 

çözümünün plançete üzerinde yapacakları tesisatları sanal olarak görmelerinin öğrenme ve 

uygulama becerilerinin artırıcı etkisinden faydalanacağız. 

Mesleki eğitimde ve bireyselleştirilmiş eğitimde Elektrik Tesisatçılığı dalında yapı-

lacak tesisatların (aydınlatma, priz, zil,otomatik kumanda vb) deneyseti üzerinde( plançete) 

fiziksel tesisatı uygulamadan önce VR Sanal Gerçeklik ile tesisatın sanal olarak nasıl yapı-

lacağının simülasyonunun gösterilmesidir. 

Tesisat yapımının görsel ve zihinsel olarak hem kavranması hem de daha etkili bir 

öğrenme sürecinin yaşatılması sağlanacaktır. 

Günümüzde android uygulamalar çok yaygın bir şekilde kullanılmakta ve lise çağın-

daki öğrencilerde bu uygulamaları profesyönel bir şekilde kullanabilmektedirler, uygulama 

hem görsel olarak tesisatın nasıl yapılacağını gösterecek hem de öğrencilere eğlenceli bir öğ-

retim ortamı sunarak öğrenme arzusunu ve kalitesini artıracaktır. 

 

 

4. Yöntem 

Projemizde tasarladığımız deney setimizi (plançeta) okulumuzda bulunana CNC 

Ruter makinamız ile malzeme yerleşim yerlerinin açacağız.Tesisatta kullanılan malze-

meleri (priz, anahtar,buat,boru,zil, buton,vb) CNC Ruterde açtığımız yerlere montajını 

sağlayacağız. VR Sanal gerçeklik gözlüğü,telefon ,tablet vb. araçlarla ile tasarlayıp mal-

zeme montajını yaptığımız deney setimizin etkileşimi sağlayacağız ve bu şekilde uygu-

lamalı eğitimlerimizde kullanımını gerçekleştireceğiz. UNITY programında VUFORIA 

eklentisi üzerinden Android tabanlı bir sanal gerçeklik uygulaması gerçekleştireceğiz.  

Sorun Çözüm Eğitimdeki Katkısı 

Elektrik tesisatının anlaşılma güç-

lüğü 

Sanal gerçeklik plançe-

tesi 

Görsel öğrenme ile desteklen-

mesi 

Her öğrenci ile ayrı zaman ayrılma 

zorluğu 

Sanal gerçeklik plançe-

tesi 

Bireysel öğrenme  

anlama güçlüğü düşük öğrenci Sanal gerçeklik plançe-

tesi 

öğrenme kapasitesinde artış 



8 

Bu uygulamanın çalışmak için gerekli olacak yapıyı (plançeteyi) daha önce açık-

lanan ölçüler gereği okulumuzda mevcut olan CNC Ruter makinamız ile Mdf den kese-

rek kesilen parçaları bir araya getireceğiz. Yazılım kısmında bir yazılım uzmanından 

destek alarak daha önce sıraladığımız tesisat şekillerini sanal gerçeklik uygulamasına 

dönüştüreceğiz.  

Uygulamanın çalışma şekli; Tabletimiz ya da telefonumuzdan Sanal gerçeklik 

uygulaması açıldığında hangi tesisatı uygulamak istediğinizi  seçmeniz istenecek, bu 

seçimi yaptıktan sonra tabletimizi veya telefonumuzu plançeteye tuttuğumuzda bize 

yapmak istediğimiz projenin elektrik tesisatını yaparken hangi kabloların nereden geçi-

rileceği ve hangi malzemeye nasıl bağlanacağını, tesisatı nasıl gerçekleştireceğimizi 

gösterecektir. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projemizin kendi tasarımızı olan Deney seti (plençeta)’nin üretimi ve üzerinde bulunan 

malzemelerin yerleşimi kendi tasarımızıdır. Projemizin her aşaması okulumuzca bulu-

nan malzemeler ve techizat ile gerçekleştirilecektir. Bu projemiz sanal dünyanın görsel 

avantajlarını gerçek hayata taşıyarak eğitim sürecini pozitif olarak etkileyecek bir pro-

jedir. Piyasada bulunan ürünler standart ürünler olup 40 yıldan fazladır aynı plançete 

kullanılmakta, öğretim yöntemi olarak ise gösterip yaptırma ve anlatım yöntemi kulla-

nılmaktadır bizim projemiz ise bu öğretim materyallerini ve yöntemini bir üst aşamaya 

taşımakta ve geliştirilebilir olması kuvvetli bir projedir. 

6. Uygulanabilirlik  

Pojemizde eğitim materyali üretiminde Mdf kullanıla-

cağı için temini işlenmesi çok kolaydır. Bu materyalleri kendi 

atölyemizde bulunan makineler ile üretebilecek durumdayız. 

Şekli aşağıda verilmişitir. Uygulamayı ise bir yazılım uzma-

nından yardım alarak gerçekleştireceğiz. Bu uygulamayı 

playstorlar dan ücretsiz olarak indirerek bizim hazırladığımız 

plançete üzerinde kullanabilecek. Okullara dağıtılan tabletler 

göz önüne alındığında ve her öğrencinin telefonu olduğu dü-

şünüldüğünde bu uygulamaya ulaşmak oldukça kolay olacak-

tır. Mesleki okullara gerek yapılacak tanıtımlar gerekse gön-

derilecek broşürler sayesinde ürün tanıtımı gerçekleştirilebi-

lecektir. Ayrıca ihtiyaca uygun olarak geliştirilebileceği için 

tercih edilme potansiyeli artacaktır. 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

İŞİN TANIMI                            Aralık   Ocak    Şubat    Mart      Nisan    Mayıs  Haziran   Temmuz 

Takım kurulumu ve Tasarım 

araştırmaların yapılması 

X X X      

Proje(Plançeta)TasarımıMekanik 

ve malzeme yerleşim tasarımı 

  X X X    

Çalışmaların Geliştirilmesi An-

droid Tabanlı uygulamanın 

hazırlanması 

    X X   

Test Edilmesi ve Kullanılabilir 

hale getirilmesi 

      X X 

 

 

*Piyasada böyle bir ürün bulunmadığı için maliyet karşılaştırılması yapılamamaktadır 

Maliyet tablosu Cinsi Adedi Birim fiyatı (tl) Toplam  (tl) 

Plançete için gerekli 

mdf nin temini 

Tabaka 1 800 800 

Çalışma masasının 

temini 

masa 1 1000 1000 

Buat buat 4 5 20 

Kasa kasa 20 5 100 

Boru metre 2 5 10 

Plançete ve masa ku-

rulumunun yapılması 

işçilik 

işçilik 1 500 500 

Gerekli yazılımın 

yazdırılması 

Yazılım 1 3000 3000 

     

   Toplam 5430 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Tüm Meslek lisesleri Elektrik Elektronik Teknolojileri Alanı öğrencileri. Bu alandaki 

öğrenciler anlatılan elektrik tesisatlarını kavramada zorlandıklarını belirtmekte, öğretmenler 

ise öğrencilerin anlatılanları akıllarında tam olarak canlandıramadıklarını belirtmektedirler bu 

iki bilgiden yola çıkarak istenen elektrik tesisatların yapımında hem görsel olarak sunulması 

hemde gerçek üzerinde yapay bir şekilde sunularak anlaşılmasının kolaylaştırılması düşüncesi 

ile böyle bir fikir doğmultur. 

 

 



10 

 

9. Riskler 

Proje hayata geçirilirken istenilen program oluşturulurken yazılımcının istenen tesisat 

şekillerini tam olarak yansıtamayabilir bu sorunun üstesinden gelebilmek için hem elektrik ko-

nusunda deneyimli hemde yazılım konusunda deneyimli bir kişi tarafından programın oluştu-

rulması sağlanacaktır. Uygulama oluşturulduğunda android sürümler üzerinden bir versiyon 

sorunu yaşanabilir bu durumun üstesinden gelebilmek için uygulama düşük bir android versiy-

ona göre ayarlanacaktır. Ayrıca uygulamanın baz alacağı kare kod plançete üzerinden zamanla 

kopabileceği, silinebileceği için sağ alt kısmına lazer ile kazınarak işaretlenecek ve bu 

olumsuzlukların önüne geçilecektir. 

 

Olasılık /Etki Yazılımcının istenen tesi-

sat şekillerini tam olarak 

yansıtamayabilir 

versiyon sorunu 

yaşanabilir 

kare kod plançete 

üzerinden za-

manla kopabilir 

Düşük(az) Kabul edilebilir Kabul edilebilir Kabul edilebilir 

Normal  Projeyi olumsuz etkiler  Projeyi olumsuz 

etkiler  

Projeyi olumsuz 

etkiler  

Yüksek (çok) Proje yapılamaz Proje yapılamaz Proje yapılamaz 

 

10. Kaynakça  

Milli eğitim bakanlığı bireysel öğrenme materyalleri 

http://www.megep.meb.gov.tr/?page=moduller 

http://www.megep.meb.gov.tr/?page=moduller

