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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Biz takım olarak uygun şartlar sağlanırsa her öğrencinin matematiği anlayabileceğine 

inanıyoruz. Bu oluşturulması gereken uygun şartların en etkili ve verimli yöntemi matematiği 

günlük hayatta nerelerde ve nasıl kullanıldığını öğrencilere gösterip anlatabilmek olduğunu 

düşünüyoruz. Bunu yaparken de anlatılacak konuya uygun bir materyal kullanmanın etkili 

olduğu kanısındayız. Böylece öğrenciler konu ile alakalı materyali günlük hayatta nerelerde 

işe yaradığını kendileri deneyerek, keşfederek, yaparak bulacaklar ve böylece matematik 

konularına olan ön yargılarını kırmış olacaklardır. Matematiğe olan ön yargının kırılmasının 

en etkili ve verimli yolu, hayata uyarlanan problemlerin çözümlerinin materyal ile 

öğrencilerin kendilerinin yapması, biz öğretmenlerin de öğrencilere rehberlik etmesi şeklinde 

olduğunu düşünüyoruz.   

Bu projemizde matematik dersinde en çok zorlanılan konulardan olan üçgenlerde benzerlik ve 

trigonometri konularını öğrencilerin daha rahat anlayabilmeleri için bir materyal geliştirmeye 

karar verdik. Bir cismin ne kadar uzaklıkta olduğunu üçgenlerde benzerlik konusunu 

kullanarak hesaplayan ardından uzaklığını hesapladığı cismin yüksekliğini de trigonometri 

kullanarak ölçen dürbün şeklinde bir materyal yapmayı planladık. Tabii bu materyali 

yaparken öğrencinin ilgisini daha çok çekmek içinde teknolojiden yararlanmak gerektiğini 

düşünüp materyalimizin içine arduino yazılım kullandığımız bir aparat yerleştirdik.  

Bu arduino yazılımı kullanarak yaptığımız aparat sayesinde cismin uzaklığını bulurken elde 

ettiğimiz verileri giriş yaparak hesaplamada kullanmayı düşündük. Bu şekilde öğrencilerin 

materyale ve konuya ilgi ve alakaları daha da artığını gördük.  Ardından materyal içine 

MMA845X Jiroskop yerleştirerek aynı cismin yüksekliğini de ölçerek trigonometri 

konusunun günlük hayattaki karşılığını öğrencilerimize göstermek istiyoruz.  

Bu durumda materyalimiz incelendiğinde üç temel unsurdan oluştuğu görülmektedir. 

Bunlardan birincisi benzerlik kullanarak uzaklık hesabı, ikincisi uzaklığı ölçülen cismin 

yüksekliği de trigonometri kullanılarak ölçülmesi ve üçüncü olarak da hesap yapabilmek için 

materyal içine yerleştirilmiş arduino yazlımlı aparat ve yükseklik ölçümünde kullanılacak 

yine materyal içine yerleştirilecek olan MMA845X Jiroskop, şeklinde olduğu söylenebilir. 

2. Problem/Sorun 

Matematik gerek ülkemizde gerekse dünyada anlaşılması zor olduğu düşünülen bir derstir. 

Özellikle benzerlik ve trigonometri konuları öğrenciler arasında sevilmeyen ve anlaşılmadığı 

söylenen konulardır. Matematikte bunlar gibi daha birçok konu vardır. İşte bu konuları 

anlayamayacağını düşünen öğrencinin özgüveni yok olmakta, matematiğe karşı bir önyargısı 

oluşmakta, matematik dersinde başarılı olamam duygusu artmaktadır.  

Mevcut ders anlatımları artık z kuşağı dediğimiz öğrencilerin ilgisini çekmemektedir. 

Geleneksel eğitim sisteminde bilginin öğrenciye aktarımı sınıfta öğretmen tarafından 

yapılmaktadır. Öğrencinin anlaması beklenmektedir. Fakat zor olan bilgiyi öğrencinin bu 

yöntemle özümsemesi ve bunu kullanabilmesi konusunda başarılı olunamamıştır. Buda 

öğrencinin dersle ilgisini azaltmış, ilgisi azalan bir öğrencinin de bu dersten başarılı olması 

beklentisini bitirmiştir. İşte bu durum ilerleyen zamanlarda artık öğrencinin matematikten 
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uzaklaşmasına, zaten matematiği yapamıyorum demesine yol açmıştır. Bu gelişmeler 

sonucunda öğrenciler matematik dersine karşı bir önyargı oluşturmaya başlamışlardır.   

Aslında derslerde akıllı tahtalarla (gerçekten öğrenciler için çok önemli bir kazanım) 

öğrencilerin ilgisi çekilmeye çalışılmaktadır, fakat yeterli olmamaktadır. Çünkü öğrenciler 

sadece görerek olayları algılamaya çalışmaktadır. Ölçümler akıllı tahtalarda anlatılan 

videolarda direk öğrenciye sunulmakta ve elde edilen sonuçlar ekranda gösterilmektedir. 

Öğrenci bu şekilde yine tam öğrenme gerçekleştirememektedir. Akıllı tahtaların sınıflara 

gelmesiyle matematik derslerinde de gözle görülür bir şekilde başarının arttığını 

söyleyemiyoruz. O zaman matematik derslerinin anlatılma yönteminin değiştirilmesi gerektiği 

kanısındayız.  Öğrenci konu ile ilgili problemi çözerken eliyle dokunup, canlı görebileceği, 

üzerinde işlem yapacağı direk hayatın içinde kullanacağı bir materyal ile bunun üstesinden 

gelecektir.   

3. Çözüm  

Artık öğretmenler ezbere dayalı, öğretmenin 

tahtaya yazıp öğrencinin not aldığı, ardından 

öğretmenin örnek çözerek konuyu anlatmaya 

çalıştığı eğitim sisteminden vazgeçip, öğrencilerin 

yaparak – yaşayarak öğrenmesinin ön planda 

olduğu eğitime geçmeleri gerekmektedir. Böylece 

öğrencilerin matematik dersine olan ilgi ve 

alakalarının artacağını ve matematik dersine karşı 

olan önyargılarının kırılacağını düşünüyoruz. İlgi 

ve alakaları artan öğrencilerinin de matematik dersindeki başarıları yükselecektir. İşte biz bu 

fikirle yola çıkarak öğrencilerin anlamakta zorlandığı benzerlik ve trigonometri konularının 

aslında anlaşılır olduğunu ve günlük hayatta nerelerde kullanabileceklerini uygulamalı olarak 

göstermek istiyoruz. Böylece öğrencilerin matematik önyargısını kırıp, onlara matematik 

derslerini yapabiliyorum duygusunu kazandırmış olacağız.  

Tabii bu işlemleri yaparken z kuşağının en etkili 

olduğu teknolojiyi de devreye sokarak onların 

ilgisini daha fazla çekeceğiz. Bunu da 

kullandığımız materyal içine arduino yazılımlı 

aparatı yerleştirerek yapacağız. Ayrıca 

trigonometri konusunun anlatımında 

kullanacağımız ve bir cismin yüksekliğini 

ölçeceğimiz MMA845X Jiroskop denilen 

malzemeyi de materyal içine yerleştireceğiz ve 

öğrencinin teknolojiyi de kullanmasını sağlayıp 

keyifli ve anlaşılır bir çalışma yapmış olacağız. Ardından sınıflarımıza geçip materyal ile 

yaptığımız işlemleri, konuyu kavramaya hazır bekleyen öğrenciye sorular sorarak işlemleri 

kendisinin bulmasını sağlayacağız. Aslında biz bu şekilde eğitimde de karşılığı olan “buz 

kırma tekniğini” kullanmış olacağız. Yani öğrencilerimizi yeni konuya adapte etmiş, 

               Şekil 1Arduino Yazılımlı Aparat 

            Şekil 2Materyalin Kullanımı 
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ısındırmış, anlayamam önyargısını kırmış olarak, keyifli ve kıymetli bir çalışma ile ders 

işlemiş olacağız. 

 

Sorun Çözüm Eğitimdeki Katkısı 

Matematik öğretiminde 

teknolojinin 

kullanılmaması 

Materyal yardımı ile günümüz 

teknolojilerinin matematik dersinde 

kullanılarak öğrencinin derse ilgisinin 

çekilmesi  

Matematik dersine olan 

ilginin artması 

Öğrencinin matematik 

dersine karşı bir önyargı 

geliştirmiş olması 

Materyaller yardımı ile matematik 

konularını günlük hayat problemlerine 

uyarlayarak ve bu problemleri öğrencinin 

kendisinin çözmesini sağlayarak önyargının 

kırılması 

Matematiği seven, 

nerelerde kullanıldığını 

bilen,  karşılaştığı 

sorunlarda matematiği 

devreye sokarak sorunlara 

çözüm arayan bir nesil 

yetişmesi 

Öğrencilerin tahmin 

edebilme yönlerinin 

yeterli olmaması 

Materyal ile uzaklık hesabı yapılırken 

öğrencinin bir aşamada tahmin etmesi 

gerekmektedir, materyal ile çalıştıkça bu 

özelliği gelişecektir. 

Öğrencilerin analitik 

düşünme yetkinliklerinin 

gelişmesi 

4. Yöntem 

Matematik dersini seven, matematiği günlük problemlere uygulayan öğrenciler yetiştirmek 

için takım olarak belirlediğimiz konulardan materyal yapmaya karar verildi. İlk olarak 

üçgenlerde benzerlik ve trigonometri konusunu 

ele aldık ve bu konuların anlatımını sağlayacak 

bir materyal tasarladık.  

Materyalimiz askerlerin ve izcilerin kullandığı 

mesafe tahmini yapan, parmak atlatma 

yönteminden esinlenerek yapılmış ve 

geliştirilmiştir. Parmak atlatma yöntemi özet 

olarak şu şekilde uygulanır, kol uzatılır, baş 

parmak kaldırılır ardından uzaklık ölçülecek 

cisim bir göz kapalı nişan alınır, sonra diğer göz kapatılır ve tekrar nişan alınır ve arada yan 

taraftaki görselde gösterildiği gibi bir kayma oluşur. Bu kayma mesafesi tahmin edilip 10 ile 

çarpılır. Böylece cismin uzaklığı yaklaşık olarak hesaplanmış olur.  

4.1.    Kullanılan Malzemeler 

a) Arduino Nano 

Materyalin elektronik ve yazılımının üretiminde anakart olarak arduino nano kullanılmıştır. 

Boyutları ve özellikleri itibariyle projemize en uygun mikrodenetleyici olan kart oldukça 

kullanışlı ve pratiktir. Materyalin yazılım kısmında arduinonun kendi C tabanlı derleyicisi 

                 Şekil 3Parmak Atlatma Yöntemi 

Tabo1: Projede Tespit Edilen Sorun ve Bulunan Çözümler ile eğitime Katkıları 
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kullanılmış ve oled ekrana bilgi aktarma işlemi için oled kütüphanesinden faydalanılmıştır. 

Rotarty Enkoder sayesinde fonksiyon atanan yazılımda oled ekrana bilgi gönderilerek yapılan 

tahmini mesafe ölçümünü ekranda da görüntüleyerek öğrencilerin konuyu daha iyi 

anlamalarını sağlamak amaçlanmıştır. 

Arduino Nano Özellikleri:  

 Dijital G / Ç: 14 adet pin deliği (6 PWM Destekli) 

 Analog G / Ç: 8 adet pin deliği 

 DC Akım G/Ç Pinleri: 40mA 

 Giriş Voltajı: DC 7V ~ 12V (Tavsiye) 

 Girişi Voltajı: 6V-20V (Sınırları) 

 Çalışma Voltajı (Lojik): 5V 

 Atmel Atmega328 mikroişlemci denetleyici 

 Flash Hafıza: 32KB 

 SRAM: 2KB (ATmega328) 

 EEPROM: 1KB (ATmega328) 

 Çalışma Frekansı: 16MHz 

 Boyutlar: 18.5mm x 43.2mm 

b) Oled Ekran 

Oled ekranların yüksek çözünürlüklü ve ufak boyutlu olması bazı projeleri yaparken oldukça 

kolaylık sağlamaktadır. Geliştirdiğimiz materyalde de yapılan tahmini hesabın ekranda sayısal 

olarak ve şekil olarak görüntülenmesi için oled ekran kullanılmıştır. Oled kütüphanesi 

sayesinde arduino ile kullanımı oldukça kolay olan oled ekranda benzerlik teoreminin 

öğrenciler tarafından daha iyi anlaşılması için bir şekil bulunmakta sayısal hesaplamalar da 

ekranda görüntlenmektedir. 

Oled Ekran Özellikleri 
 128x64 Çözünürlük 

 2.5cm Ekran (0.96 inç) 

 6 Pin ile kontrol 

 SPI Arayüzü desteği 

 Çalışma Gerilimi: 3V – 5V 

c) Rotary Enkoder 

Encoder (Sinyal Üretici); bir milin dönme ya da ötelenme 

hareketine karşılık, sayısal(dijital) bir elektrik sinyali (kare ya da 

sincos dalga) üreten elektromekanik bir cihazdır. 

Rotary Enkoder, elektromekanik bir dönüştürücüdür. Yani 

mekanik hareketleri elektronik darbelere dönüştürür. 

Döndürüldükçe, adım adım hareket eden ve her adım için 

önceden tanımlanmış genişlikte bir dizi darbe dizisi üreten bir 

düğmeden oluşur. Farklı çalışma mekanizmasına sahip birçok Enkoder türü vardır. 

Materyalimizde iki farklı uzunluk bilgisi girişi yapılması ve daha sonra hesaplama butonuna 

basılması gerek  mektedir. Bu işlemler için bir tuş takımına ihtiyaç vardır ancak rotary 

enkoder kullanarak bu işlemleri yazılımsal olarak gerçekleştirilebildik. Bu sayede yerden 

tasarruf etmiş olduk. 

            Şekil 4: Oled Ekran 

            Şekil 3: Arduino Nano 

            Şekil 5: Rotary Enkoder 
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d) MMA845X Jiroskop 

12-bit çözünürlüğe sahip MMA8452 3-eksen ivmeölçer entegresi barındıran sensör kartıdır. 

±2g/±4g/±8g arası ivmeleri ölçebilir. I2C haberleşmeye sahiptir. 

Teknik Özellikler: 
 Çalışma gerilimi: 3-5V 

 ±2g/±4g/±8g seçilebilir ölçüm aralığı 
 1.56 Hz ile 800 Hz arası yenileme sıklığı 
 12-bit ve 8-bit dijital veri çıkışı 
 2 adet interrupt pini 
 Düşme, hareket, titreşim ve darbe algılama özellikleri 

 Döndürme (dik ve yatay) algılama 

4.2. Materyalin Üretim Süreci 

Bu materyal öğrencilerin benzerlik ve trigonometri konularında daha somut düşünebilmeleri 

ve uygulama yapabilmeleri amacı ile geliştirilmiştir. İlk olarak materyalin nasıl olacağı 

matematik öğretmeni ve öğrencilerle beraber belirlenmiştir. Daha sonra bilgisayar öğretmeni 

ile öğrenciler tarafından tasarlanan materyal tinkercad programı ile çizilmiş ve okulda 

bulunan 3D yazıcıdan çıktı alınmıştır. Ucuna bir alüminyum çubuk takılmıştır. Bu çubuğun 

ucuna da plastik bir aparat eklenmiştir. Ardından materyalin ölçümü otomatik yapabilmesi 

için arduino yazılım ile desteklenmiş bir aparat eklenmiştir. Son olarakta materyalin 

yüksekliği ölçmesinde faydalanılacak olan MMA845X Jiroskop materyal içine 

yerleştirilmiştir. 

          

            Şekil 7 Tinkercad İle Çizim Yapımı                                           Şekil 8 Materyalin Cetvel Kısmı 

                 

 4.3. Materyalin Kullanımı 

Materyalimiz dürbün şeklinde olup, ön tarafında öğrencilerin gözbebekleri arasındaki 

mesafeyi ölçecek cetvel bulunmaktadır. Materyalin önünde 44 cm lik bir çubuk, çubuğun 

ucunda da nişan almayı sağlayacak plastik bir aparat bulunmaktadır. Aynı zamanda 

    Şekil 9Materyalin Taslak Hali                     Şekil 10 Materyal 

            Şekil 6: Jiroskop 
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materyalin içinde hesaplamaları yapacak arduino yazılımlı aparat ve yükseklik ölçmemizi 

sağlayacak MMA845X Jiroskop bulunacaktır. 

İlk önce uzaklığını ölçeceğimiz bir cisme materyalin 

dürbünü ile bakacağız. Sonra göz bebekleri 

arasındaki mesafeyi materyal üzerinde bulunan 

cetvel sayesinde ölçeceğiz. Materyalin ucunda 

bulunan plastik aparat ile cisme hedef alarak ve 

gözlerden birini kapatarak cisme bakacağız. Sonra 

açık olan gözümüzü kapatıp, kapalı olan gözümüzü 

açacağız ve arada oluşan kaymayı tahmin edeceğiz. 

Böylece iki tane hayali benzer üçgenler oluşturmuş 

olacağız. Bundan sonra benzerlik yaparak cisme 

olan uzaklığı materyal üzerinde bulunan ardiuno 

yazılım ile veriler girerek hesaplayacağız. Bu 

verilerin girişi için materyal üzerine aparat 

yerleştireceğiz.  

Ardından uzaklığını ölçtüğümüz cismin 

yüksekliğini ölçmek için yine materyalimizden 

yararlanacağız. Bu sefer materyalimizin dürbünü ile 

cismin tepesine bakacağız, materyal üzerine 

yerleştirdiğimiz MMA845X Jiroskop yardımıyla 

oluşan açıyı hesaplayacağız. Ardından uzaklığını 

bulduğumuz cismin yüksekliğini de trigonometri 

yardımıyla hesaplayacağız. Böylece benzerlik 

kullanarak 9 ve 10. sınıf matematik dersi 

kazanımlarını, trigonometri kullanarak 11 ve 12. sınıf matematik dersi kazanımlarını 

öğrencilere aktarmış olacağız.  

Burada şunu da söylemek faydalı 

olacaktır. Bu materyal ile biz 

sadece üst düzey trigonometri 

bilgisi kullanarak hem uzaklık 

hem de yükseklik ölçümü de 

yapabiliriz. Buda bize 

materyalimizin sadece lisede 

değil üniversitede okutulan 

matematik derslerinde 

trigonometri konusunu 

anlatılarken de kullanılabileceğini 

gösterir. Yöntem şu şekilde 

olacaktır, Materyalin dürbünü ile cismin tepesine bakılır MMA845X Jiroskop yardımıyla 

oluşan açı bulunur. Ardından cisme belli mesafe yaklaşılır ve tekrar cismin tepesine bakılıp 

yine MMA845X Jiroskop yardımıyla oluşan açı bulunur. Ardından trigonometri ile ilgili 

hesaplamalar yapılarak cismin hem yüksekliği hem de uzaklığı hesaplanmış olur.  

Şekil 12 Materyalin Kullanımının Anlatılması 

Şekil 4 Materyal ile Yükseklik Hesabı  

Şekil 11 Materyal Uzaklık Ölçme İşlemi 
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4.4 Materyalin Yazılımı 

Ürettiğimiz materyal öğrencilerin dikkatlerini daha fazla çekebilmeleri için teknolojik bir 

yönde kulandık. Uzaklık ölçümünü yapan öğrencilerin uzaklık sonucunu doğruluğunu tespit 

edebilmek için materyal üzerine eklenen LCD ekranı kullanmaktadır.  LCD ekran üzerinde 

değişkenlerin verileri girilerek tahmini uzaklık sonucu görülmektedir.  

Bu işlemi yapabilmek için arduino programlanabilir kontrol kartı kullanılmıştır. Arduino 

kontrol kartının programlanması Arduino IDE derleyicide yapılmıştır.  

Program içerisinde rotary encoder, oled ekran ve MMA845X Jiroskop kütüphaneleri 

kullanılmıştır. Kullanıcı rotary encoderi kullanarak verileri girmektedir. Bu veriler arduino da 

yazılan uygulama sayesinde uzaklık ve yükseklik bilgisi oled ekranda görüntülenmektedir. 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Materyalimize benzer bir çalışma daha önce 

yapılmamıştır, tamamen milli ve özgün bir 

materyaldir. Parmak atlatma yöntemini tüm lise 

öğrencilerinin kullanımına sunulmasını sağlayan 

materyalimiz, aynı zamanda içinde barındırdığı 

arduino yazılım, MMA845X Jiroskop, led ekran, 

rotary encoder, oled ekran ile teknolojinin de optimum 

düzeyde kullanılmasını sağlamaktadır.  

Materyalin yapımını tamamlamaya çalışırken aynı anda derslerimizde de kullanmaya başladık 

ve öğrencilerden çok güzel geri dönütler aldık. Öğrencilerin matematik dersine olan 

önyargısını azaltmaya başladığımızı gördük. Buda biz öğretmenleri mutlu etmekte ve 

derslerimizi daha keyifli işlememize olanak sağlamaktadır. 

Bu materyal sayesinde öğretmenler matematik konularını nasıl daha iyi anlatabiliriz sorusuna 

verdikleri cevapları teori kısmından çıkarıp pratiğe dökeceklerdir. Derslerinin bir kısmını okul 

bahçesinde işleyip öğrencilerin konular hakkında pratik yapmalarını sağlayacaklardır. Bu 

sayede öğrenciler konuları daha iyi anlamaya başlarken, öğretmenlerde teknolojik aletleri ve 

farklı materyalleri kullanarak kendilerini de geliştirmiş olacaklardır. 

6. Uygulanabilirlik  

Projemizi okulumuzda hemen hayata geçirdik. Derslerimizde materyali kullanmaya başladık. 

Materyali iki ders içinde sınıftaki her öğrenciye kullandırılmaya çalıştık. Ardından sınıfa 

geçerek konu ile ilgili bilgiler verdik. Öğrencilerimizin benzerlik ve trigonometri konusuna 

materyal ile çalışma yaptıktan, teknolojik aparatı kullanarak sonuç bulup gerçek sonuçla 

karşılaştırdıktan sonra, daha ilgili ders dinlediklerini gördük. Buda projemizin hedefine 

ulaştığını bize gösterdi.  

Materyalimizi okulumuzda kullanmaya devam edeceğiz. Ardından çevre okullarda tanıtım 

yapmayı planlıyoruz. Daha sonra ilçe, il, Türkiye ve yurt dışına imkân ölçülerinde 

materyalimizi tanıtmayı düşünüyoruz. Üniversitelerde de materyalimizin tanıtılması ve uygun 

bulunması durumunda derslerde kullanılması için çalışmalara başlamayı düşünüyoruz.  

               Şekil 4 Materyalin Uygulanması 
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Materyal ile çalışma yapılırken teknolojiyi de kullandığımız için, matematik derslerinin 

anlatımında kullanılması okullardaki öğretmenler tarafından tercih edileceğini düşünüyoruz. 

Materyalin tanıtımı ve gösterimi sonrasında ticari bir ürün olması için çalışmalara 

başlayacağız. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemiz 3D yazıcıdan çıktı alınarak yapılmış, içine tabloda belirtilen malzemeler eklenerek 

tamamlanmıştır. Projemizin bir kısmı da yazılımdan oluşmaktadır. Projemizin maliyeti 

yaklaşık 555 TL olarak tamamlanmıştır. Projeyi en iyi hale getirmek için daha hassas 

MMA845X Jiroskopla, kısa ve uzun dürbünle denemeler yapılacaktır. Bu ARGE çalışmaları 

için yaklaşık 750 TL daha harcama yapılması öngörülmektedir. 

 

Sıra No Malzeme Fiyat 

1 Arduino Nano x2 300 TL 

2 Oled Ekran 100 TL 

3 Rotary Enkoder 25 TL 

4 MMA845X Jiroskop 30 TL 

5 Filement 100 TL 

6 Toplam 555 TL 

Projemiz Ön Değerlendirme raporunda belirtilen takvime uygun olarak ilerlemektedir. Mayıs 

ayının ilk yarısı itibari ile malzemeler temin edilmiş ve materyal tasarım ve üretimi 

tamamlanmıştır. Yazılım üretimi tamamlanmış ve son ayarlamalar yapılmaktadır. Bu süreçte 

denemeler yapılarak yazılıma ve materyale son halinin verilmesi planlanmaktadır. Final 

aşamasına kalınması durumunda final tarihine kadar çalışmalar devam edecek ve farklı boyut 

ve ürünlerle denemeler yapılıp yazılım ile ilgili ayarlamalar tamamlanarak materyalin en iyi 

hali yakalanacaktır.  

 

 

N 
Görev 

 Adı/Tanımı 

Kimler 

Tarafından Yapılacağı 

Ocak

Şubat 

 

 

 

 

Mart 

 

Nisan 

 

Mayıs 

 

Haziran 

 

Temmuz 

 

Ağustos 

 

1

1 

Görev Analizi ve 

Literatür Taraması 
Yasin Çek                                                      

2

2 

Tasarım Boyutsal ve 

yapısal Parametrelerinin 

Belirlenmesi 

Yasin Çek 

İsmet Kılıç 
                                                     

2

3 
Teknik Çizimler İsmet Kılıç                                                      

4

4 
Malzeme Temini 

Yasin Çek 

İsmet Kılıç 
                                                     

5

5 

3D baskı alımı ve 

Gövdenin oluşturulması 
İsmet Kılıç                             

6

6 

Elektronik malzemelerin 

gövde ile birleştirilmesi 

Yasin Çek 

İsmet Kılıç 
                            

7

7 
Yazılımın ayarlanması İsmet Kılıç                             

8

8 
Deneme Yapılması 

İsmet Kılıç 

Yasin Çek 
                            

Tabo2: Proje Tahmini Maliyeti 

Tabo3: Proje Zaman Planlaması 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemiz lise öğrencileri için uygundur. İlerleyen zamanlarda üniversite öğrencilerinin de 

kullanımı ile ilgili çalışmalar yapılacaktır. Şu an için proje kapsamına lise öğrencileri 

seçilmiştir, çünkü özellikle trigonometri konusunun ilk olarak anlatıldığı kesim lise 

öğrencileridir. Matematiğe karşı önyargılı olan lise öğrencilerine, konuları sevdirerek 

anlatacağımızı göstermek  ve böylece matematiği sevilen bir derse dönüştürmek istiyoruz.  

Benzerlik konusu 9. sınıf ve 10. sınıf matematik dersi kazanımlarında, trigonometri ise 9, 11 

ve 12. Sınıfların matematik dersi kazanımlarında bulunmaktadır. Yani projemizin hedef 

kitlesi liselerde okuyan tüm öğrenciler olup çok geniş bir alana hitap etmektedir.  

9. Riskler 

Sistemin tasarlanmasından üretim, denemeler ve yarışmaya kadar olabilecek riskler için 

olasılık ve etki hesabı belirlenmiş ve bu hesaba göre risk puanı tabloda verildiği gibi 

hesaplanmıştır. Buna göre 15,16,20 ve 25 puanlı riskler Kabul Edilemez risk olarak 

tanımlanmıştır. Sistemimizde kabul edilemez riskler önceden görülüp önlemleri alındığından 

bu konuda sorun yaşayacağımızı düşünmüyoruz. Tespit ettiğimiz riskleri süreç içerisinde 

kolaylıkla alınabilecek önlemlerle bertaraf edilebilecek riskler olarak görüyoruz. 

 

   Etki 

  Çok Ciddi 

5 

Ciddi 

4 

Orta 

3 

Hafif 

2 

Çok Hafif 

1 

Olasılık Çok Yüksek   

5 

25 20 15 10 5 

Yüksek           

4 

20 16 12 8 4 

Orta                

3 

15 12 9 6 3 

Küçük            

2 

10 8 6 4 2 

Çok Küçük    

1 

5 4 3 2 1 

 

 Sonuç Yapılacak Çalışmalar 

15,16,20,25 Kabul Edilemez Risk: Risk kabul edilebilir seviyeye çekilmeden çalışmaya 

başlanamaz ve çalışma yapılıyor ise durdurulur. Bu risklerle ilgili hemen 

çalışma yapılmalıdır. 

8,9,10,12 Dikkate Değer Risk: Bu risklerle mümkün olduğu kadar çabuk müdahale 

edilmeli ve ilave tedbirler alınarak kontrollü çalışılmalıdır 

1,2,3,4,5,6 Düşük Kabul Edilebilir Risk: Acil tedbir gerektirmeyebilir, ancak tedbirler 

düşünülmeli ve iyileştirmeye devam edilmelidir 

 

 Risk Analiz Tablosu 

No Faaliyet 
Alanı 

Tehlikesi Mevcut 
Durum 

Riski Olasılı
k 

Etki Risk 
Puan

ı 

Alınabilecek 
önlem 

Zaman 

1 Tasarım Materyalde 
göz bebekleri 

Tasarım Doğru 
ölçülmediği 

1 3 3 Materyal üzerine 
eklenecek cetvelin 

Proje 
denemeleri 

Tabo4: Risk Planlaması Olasılık ve Etki Kriter Planlaması 

Tabo5: Risk Planlaması Olasılık ve Etki Kriter Puanına Göre Yapılacak İşler 

Tabo5: Risk Planlaması 
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arası 

mesafeyi 

doğru 

ölçememe 

tamamlandı durumda 

uzaklığın doğru 

hesaplanamaması 

hassas ölçüm 

yapabilmesi 

esnasında 

2 Kullanım Arduino 

yazılımın 

bulunduğu 
aparatın 

pilinin 

şarjının 
bitmesi 

Kullanılacak 

olan pil tespit 

edildi 

Uzun süre 

kullanılınca pilin 

şarj edilmesi 
gerekiyor 

3 5 15 Pil kapasştesinin 

artırılması 

Proje 

denemeleri 

esnasında 

3 Kullanım Materyal ile 

nişan alınıp 
kayma 

tahmini 

yapılırken 

oluşan hatalar  

Denemeler 

yapıldı 

Öğrencinin doğru 

tahmin 
yapamaması 

uzaklık ölçümünü 

bize yanlış 

verecektir 

2 5 10 

 

 

Öğrencinin 

tahmin yeteneğini 
geliştirme. 

Derslerde 

uygulamalı 
anlatılacakt

ır 

4 Üretim Materyalin 

bir tane 

olması 

Denemeler 

yapıldı 

Kalabalık 

sınıflarda her 

öğrencinin 
çalışmayı 

deneyimlemesini 

engellemektedir 

3 5 10 Materyal sayısını 

en az üçe 

çıkartmak 

Proje 

bitiminde 

5 Tasarım Yükseklik 

ölçerken 

yanlış açı 
kullanımı 

Denemeler 

yapıldı 

Yüksekliği yanlış 

hesaplamamıza 

neden olur. 

2 5 10 Materyal içine 

yerleştirilecek 

jiroskopun 
çalışmasını 

kontrol etmek 

Deneme 

aşamasında 
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11. Çalışmalarımız 
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