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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Dünya da Fen öğretimi bilimsel bilgileri bilme ve anlama, araştırma ve keşfetme (bi-

limsel süreçler), hayal etme ve yaratma ile kullanma ve uygulama gibi temel hususlar amaç 

olarak belirlenmiştir. Öğretim sürecinde öğrencilere kazandırılması hedeflenen davranışların 

belirlenmesi kadar bu davranışları kazandırmak için uygulanan öğretim yönteminin belirlen-

mesi de söz konusu hedeflerin kazandırılması açısından oldukça önemlidir. Ülkemizin uzay 

çağını başlattığı şu günlerde, uzay çalışmalarıyla ilgili hem bilimsel hem de teknolojik açıdan 

nitelikli eğitime ve projelere ihtiyaç duyulmaktadır. Uzay sitemleri ve gezegenler çocukların 

anlamada ve kavramada güçlük çektikleri konuların başında gelmektedir. 

Fen Bilimleri dersinin sevdirilmesi, öğrencilerde analiz ve problem çözme becerilerinin 

geliştirilmesine katkıda bulunacaktır. Bu projede Fen bilgisi derslerinde kullandığımız uzay 

kavramlarını robotik kodlama teknolojisini kullanarak karmaşık halden çıkarıp daha anlaşılır 

olmasını sağlıyoruz. Projemizde yörünge şeklinde hazırlanan platformda, çizgi izleyen robot-

ların üzerine monte edilen 8 tane gezegenin kendi dönüş hızlarında dönmesi sağlanarak bir uzay 

sistemi simülasyonu tasarlanacaktır. Çizgi izleyen robotlar, üzerinde taşıdıkları gezegenler ile 

sanki kendi yörüngesindeymiş gibi döneceklerdir. Ayrıca Robotlar üzerindeki gezegenler kendi 

eksenleri etrafında dönüş hızlarına göre de döneceklerdir. Bu dönme hareketi robot üzerindeki 

bir motor vasıtasıyla olacaktır.  Pistimizin köşesinde bulunan Gezegen seçimi butonları olacak-

tır. Hangi gezegen butonuna basılırsa o robotun ışığı 2 sn. arayla yanıp sönecektir. İlgili robot 

üzerinde bulunan Arduino SD kart Modül ile gezegen hakkında sesli bilgi verilecektir.  

 
Görsel1. Proje Prototipi 

Okulumuzda bulunan Robot setlerinin kodlaması, gezegenlerin kendi yörüngesindeki 

hızlarına göre programlanmıştır. Projemizde kendi robotunu programlayan öğrenciler yine fen 

bilgisi dersinde öğrendikleri güneş sistemini simülasyonu robotlarla oluşturmuştur. Bu şekilde 

birden fazla disiplinin anlayışı ile daha karmaşık ve zor gibi görünen uzay kavramları öğrenciler 

için daha anlaşılır hale gelecektir. Bu proje okulumuz bünyesinde denenmiş başarılı olmuş bir 

uygulamadır.  
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Özetle, Robotik Kodlamanın fen ve teknoloji derslerinde kullanılması ile öğrencilerin 

derse ilgisinin arttığı, soyut kavramların anlaşılmasının kolaylaştığı, derslerin daha verimli geç-

mesini sağlayarak öğrenmenin kalıcılığını artırdığı tespit edilmiştir. 

2. Problem/Sorun: 

Millî Eğitim Bakanlığının yaptığı araştırmada [1] ortaokul öğrencilerinin astronomiyle 

ilgili; evren, güneş sistemi, gezegen, yıldız, uydu, yörünge, güneş kavramların öğrenmede zor-

landıkları ve kavram yanılgısına düştükleri tespit edilmiştir. Benzer sorunların kendi okulu-

muzdaki öğrencilere uygulanan ön test çalışmasında ortaya çıktığı görülmüştür. Bu duruma Ön 

test çalışmasında kullanmış olduğumuz bir sorudan örnek verecek olursak: 

Örnek1 Aşağıdakilerden hangisi Güneşe en yakın gezegenimizdir? 

A) Dünya   B) Mars  C) Merkür  D) Venüs 

Yukardaki örnekte ve tablo 1 ön test sonuçlarına göre %14 ü yanlış cevap vermiş %36 

sıda soruyu boş bırakmıştır. Bu durum güneş sistemi konusunda yar alan Güneş sistemindeki 

gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır hedefinin; Güneş’e olan uzaklıklarına göre listeler kaza-

nım bileşeninin tam olarak kazanılamadığını göstermektedir. 

Örnek2 güneş ile dünya arasındaki mesafe kaç km dir 

A) 100  milyon  B) 150 milyon   C) 10  milyon  D) 1  milyon 

Yukarıdaki örnekte ön test sonuçlarına göre %20 si yanlış cevap vermiş %40 ı da soruyu 

boş bırakmıştır. Bu durum Fen bilimlerinde astronomi ünitesinde “Gezegenlerin Güneş’e olan 

uzaklık sıralamasına değinilir” kazanımına ulaşılamadığı göstermiştir.  

Örnek3 gezegenler içerisinde kendi ekseni etrafında dönüşünü en kısa sürede tamamlayan 

gezegen hangisidir.  

A) Dünya   B) Mars  C) Jüpiter  D) Venüs 

Yukardaki örnekte ön test sonuçlarına göre %30  yanlış cevap vermis %42 side soruyu 

boş bırakmıştır. Bu durum “Güneş sistemindeki gezegenleri dönüş hızlarına  göre karşılaştırır” 

kazanım bileşenine ulaşılamadığını göstermiştir. 

3. Çözüm  

Yaşam boyu öğrenme becerilerini öğrencilere kazandırmak için bilimsel bilgiler öğre-

tim teknolojileri öğrencilere verilmelidir. Bilimsel ilkelerin uygulanması, teknoloji ile mümkün-

dür. Teknoloji bilim ile uygulama arasında bir köprüdür. 

Fen bilimleri ve robotiğin bütünleştirilmesi ile anlaşılması zor soyut fen kavramlarının 

somutlaştırılarak, öğrenmenin daha anlamlı ve kalıcı olmasının sağlanabileceği görmekteyiz. 

Bu ve benzeri çalışmaların sonuçlarından hareketle, robotiğin fen bilimleri öğretiminde çok 

önemli bir gereklilik olma yoluna girdiği görülmektedir. 

Modelimizde öğrencilerin astronomi kavramları robotik kodlama derslerinde gördükleri 

çizgi izleyen robot sistemlerini kullanarak simülasyon şeklinde uygulayabilmeleri tasarlanmış-

tır. Robotlar, öğrencilerin ilgisini ve dikkatini çekerek onların derslere daha etkin ve daha istekli 
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bir şekilde katılmalarına yardımcı olabilmektedir. Bu modelde 8 gezegen her bir çizgi izleyen 

robot kitlerinin üzerine monte edilecek, yörüngeleri ise beyaz zemin üzerin siyah çizgiler ola-

caktır. Robotlar kendi yörünge hızlarına göre programlanacaktır. Ayrıca Gezegenler kendi ek-

senleri etrafında da döneneceklerdir. Pistimizin köşesinde bulunan Gezegen seçimi butonları 

olacaktır. Hangi gezegen butonuna basılırsa o robotun ışığı 2 sn. arayla yanıp sönecektir. İlgili 

robot üzerinde bulunan Arduino Sd kart Modül ile gezegen hakkında sesli bilgi verilecektir.  

Bu modeli seçmemizin sebebi, teknoloji ve bilgisayarlar ile iç içe olduğumuz günümüz dünya-

sında, öğrencilerin robotik kodlama derslerinde istekli ve aktif katıldıkları, öğrenirken mutlu 

oldukları gözlenmiş olduğundan robotik kodlamayı fen bilimleri dersi ile bağdaştırmak en etkili 

yöntem olarak seçmemizde etkili olmuştur. Özetle teknolojinin eğlenceli yönü, fen bilimleri 

dersinin karmaşık veya anlaşılamayan yapısının çözümünde kullanılmıştır.  Bu sayede öğrenci 

yaparak yaşayarak ve disiplinler arası öğrenme modelini kullanarak öğrenmeyi daha kalıcı hale 

getirecektir.  

Sorun Çözüm Eğitimdeki Katkısı 

Astronomi kavramların öğ-

renmede zorlandıkları ve 

kavram yanılgısına düştük-

leri 

Disiplinler arası öğrenme modeli 

ile robotik kodlama etkinlikleri-

nin fen bilimlerindeki astronomi 

konularının bütünleştirilmesi 

fen bilimleri ve robotiğin bü-

tünleştirilmesi ile anlaşılması 

zor soyut fen kavramlarının so-

mutlaştırılarak, öğrenmenin 

daha anlamlı ve kalıcı olması-

nın sağlanabileceği düşünül-

mektedir.  

Fen bilimleri dersine karşı ön 

yargılarının olması 

Yaparak-yaşayarak modelini 

kullandığımız bu simülasyonda 

öğrenci kendisine karmaşık gibi 

görünen Fen bilgisi dersini eğle-

nerek ve gözlemleyerek öğrene-

cek ve bu derse karşı önyargıla-

rını kıracaktır. 

Kullandığımız bu yöntemle Fen 

bilgisi dersine karşı önyargısı aza-

lan öğrenci diğer zorlandığı ders-

leri anlamada ve öğrenmede daha 

güdülenmiş olacaktır. 

4. Yöntem 

Projemizde zayıf deneysel desen olarak tek grup 50 soruluk ön-test son-test modeli kul-

lanılmıştır. Toplamda 60 ortaokul öğrencisine astronomi kavramları ile ilgili bazı sorular sorul-

muştur. Ön test sonuçlarında birçok kavramın yanlış veya karıştırıldı görülmüştür. Bu şekilde 

projemizin ihtiyacı uygulanması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 

 

Örnek Sorular Zaman Doğru Yanlış Boş 

Gezegenlerin Hareket Etme Durumu 
ÖN TEST 22 15 13 

SON TEST 45 4 1 

Tablo 1. Anket Sonuçları 
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Evrenin hareket etme durumuyla ilgili soruya robotik kodlama entegre edilmeden öncesi 

öğrenciler tam doğru cevap verememiştir. Ancak gezegenler ünitesine robotik kodlama entegre 

edilmesi sonunda 45 öğrenci tam doğru cevap vermiştir. Doğru cevap veren öğrenci sayısı ro-

botik kodlama entegre edilmesi sonunda artmış, soruyu boş bırakan öğrenci sayısı ise azalmış-

tır.  

Tasarımın Oluşturulması 

Öğrencilere çok duyulu yani zenginleştirilmiş bir öğrenme ortamı (çoklu öğrenme or-

tamı) sağlayacaktır.8 Gezegen robotik atölyemizde bulunan 8 robot kitlerinin üzerine monte 

edilmiştir. Yörüngeler şekil 1 de gösterildiği gibi düz bir zemin üzerinde siyah çizgi olacak 

şekilde çizilmiştir. Güneş sisteminin benzetildiği bu örnekte öncelikle gezegenlerin güneşe olan 

uzaklıkları belirlendi. Sıralama doğrultusunda yörüngelerin şekilleri oluşturuldu. Robot kitleri-

nin çizgi üzerindeki dönüş hızları aşağıdaki tabloya göre oranlanarak hesaplanmıştır. 

 

Sıra Gezegen Gün uzunluğu Oranlar 

1 Merkür 58 Dünya günü 58 x 

2 Venüs 243 Dünya günü 243x 

3 Dünya 24 saat x 

4 Mars 25 saat 1,04 x 

5 Jüpiter 10 saat 0.41x 

6 Satürn 11 saat 0.45x 

7 Uranüs 17 saat 0.70 x 

8 Neptün 16 saat 0,66 x 

Tablo2. Gezegenlerin karşılaştırılması  

Gezegenler büyüklüklerine göre oranları hesaplanıp şekil 2’deki 3 boyutlu tasarımları 

yapıldı. Şekil 3’teki gibi 3D yazıcıdan çıktı alınması tamamlandı. Daha sonra gezegenlerin nasıl 

göründüklerine dair literatür araştırması yapıldı. Yapılan araştırmalar soncunda 3 boyutlu yazı-

cıdan almış olduğumuz ürünler boyandı.  
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Gezegenler oluşum yapılarına göre platformda gruplandırıldı. Pistin üzerine gerekli 

açıklamalar yazılmıştır.  

 

  

Şekil 1. Simülasyon Standı kurulumu     Şekil 2. Gezegenlerin 3 Boyutlu Tasarımı 

Dekota ürünü temizlendikten sonra gezegenlerin yörüngelerini oluşturmak için siyah 

renk üzerine yol tasarımı yapıldı. Yörüngelerin arasındaki mesafe Tablo2 deki oranlar baz alı-

narak bilimsel standartlara uygun hazırlanmıştır. 

 3D yazıcıdan aldığımız küre tasarılar boyandıktan sonra MBOT robot kitlerinin üzerine 

monte edilmiştir. Robotlar üzerinde bulunan motorlar ise küreleri kendi ekseni etrafında dön-

dürecektir. Şekil 3’ teki gibi simülasyon tasarımı oluşturuldu. Şekil 4 ise prototipin son hali 

bulunmaktadır.  
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Şekil 3. 3D Yazıcıdan alınan Model             Şekil 4. Simülasyon Standı bitmiş hali      

 

Arduino tabanlı Robot kitleri Mblock [2] programında yörüngelerine göre farklı hız-

larda ve iz süren robot olacak şekilde programlanmıştır. Robotik kodlama derslerinden bildiği-

miz çizgi izleyen robot kodlarıyla aynı mantıkla yazılmıştır. Güneş etrafındaki bir tam dönüş 

hareket hızları robot kitlerine yüklenerek ilgili gezegeni temsil etmişlerdir.  

Projemizde öğrenciler grup halinde çalışmışlardır. Böylece öğrenci grup çalışmasını ve 

sorumluluk almayı öğrenir. 

 

Şekil 5. Robot Kitlerinin Kod Şeması 
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Pistin köşesinde olacak butonlar için Arduino tabanlı bir basit devre oluşturulmuştur. 

Bu devre içerisinde MBOT robot kitleriyle kablosuz haberleşecek bluetooth modülü vardır. 

Bu sayede öğrenciler seçtikleri gezegen hakkında bilgi almak istediklerinde ilgili gezegen 

üzerindeki LED’ler yanıp sönecek ve sesli bilgi mesajı verecektir. Bu sesli mesaj robot kitle-

rine eklenecek Arduino Sd kart modül sayesinde olacaktır. Aşağıdaki görselde (Şekil 6) sesli 

uyarı devresi kurulmuş test edilmiştir. Testler sonucu öğrenciler tarafından kayıt edilen sesler 

robotlar üzerinde olacaktır. 

 

Şekil 6. Sesli uyarı için kurulan devre 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Literatür araştırmasında Ortaokul öğrencilerinin fen bilgisi derslerinde görmüş olduğu 

astronomi kavramlarını bu şekilde hem robotik hem de uzay bilimlerini kullanan sisteme daha 

önce rastlanmamıştır.  Bu iki önemli teknolojiyi bir araya getirerek tasarlanan eğitim modelinin 

özgün olduğunu savunmaktayız. Robotik kitler üzerinde bulunan gezegenler öğrenciler tarafın-

dan şekil3 deki gibi 3D yazıcıdan çıkarılmak üzere kendi tasarımlarını yapmışlardır. Aynı za-

manda şekil 5’teki gösterildiği gibi yazılımı tamamen takımımıza aittir. Bir çok disiplini aynı 

projede kullanmak Öğrencinin eleştirel ve yaratıcı düşünebilme ve karar verebilme süreçle-

rinde, değişik alanlardaki bilgileri bütünleştirebilme becerisini geliştirecektir. Bu durum proje-

mizin yenilikçi yönlerindendir. Projemiz de kullanılan mikrodenetleyici yerli kartımız olan  De-

neyep Kart olacaktır. Yazılımı ise ortaokul robotik kodlama derslerinden de deneyimli olan 

öğrencilerimiz tarafından yazılan Açık kaynak kod mimarisi olmuştur. Bu yüzden projemizin 

yerli ve milli oluğunu vurgulamaktan gurur duyarız. 

6. Uygulanabilirlik  

Projemizin okulumuz yerelinde ihtiyaca yönelik ortaya çıkması ve daha sonra diğer 

okullarımızda yaygınlaştırılması önemlidir. Projemizde kullanılan robot setlerinin kodlanması 

tamamen öğrencilerimiz tarafından yapılmıştır. Uygulanan kodların yerli ve milli olması pro-

jemizin avantajlarındandır. Proje hayata geçirilmiş ve ön-test son-test çalışmalarından olumlu 

sonuçlar alınmıştır. Astronomi konusunda uyarlanan bu modeli diğer fen bilgisi ünitelerinde 
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rahatlıkla uyarlanabilir. Ticari bir ürün değildir. Modelimiz bölgedeki diğer okullar ile paylaşı-

larak yaygın etkisi artırılacaktır. Prototip hazırdır. Okulumuzda sadece Fen bilgisi dersi değil 

diğer disiplinlerde de kullanılmaktadır. Oluşturmuş olduğumuz bu model sadece fen bilimleri 

dersinde bu kazanımlara değil, diğer kazanımlara da uyarlanabilmektedir. Örneğin Kuvveti Ta-

nıyalım Kazanımları (Hızlanma, yavaşlama, dönme, cisimleri Hareket Ettirme ve Durdurma 

sallanma ve yön değiştirme) , Elektrikli Araçlar Kazanımları , Dünya’mızın Hareketleri, Kuv-

vetin Etkileri, Aydınlatma ve Ses Teknolojileri Kazanımları,  Basit Elektrik Devreleri gibi bu 

örnekler artırılabilir. Bu kazanımlar okulumuzda derslerde ünitelere uyarlanmış olan örnekler-

dir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos 

Ön testin  

Uygulanması 

✓  ✓        

Sonuçların ana-

liz edilmesi 

  ✓       

3d Yazıcıdan 

Çıktıların Alın-

ması  

   ✓      

Robot kitlerinin 

Yazılımının 

Yüklenmesi 

    ✓  ✓    

Projenin De-

nenmesi ve Son 

Test Uygulan-

ması  

      ✓  ✓  

 

 

Proje takvimi Şekildeki gibidir. Proje ile ilgili ön çalışmalar yapılmış ve ön prototip ça-

lışmasında gerekli değerlendirmeler yapılmıştır. Dolayısı ile proje desteklenmeye karar veril-

diği andan itibaren tasarımı hazır olan modellerin prototip yeniden yapılacak, projeye eklen-

mesi düşünülen özelliklerin istenilen yapıda olabilmesi için mevcut algoritmada güncellemeler 

yapılacaktır. Temmuz tarihinde proje tamamlanarak test edilecektir. Proje test aşamasında proje 

ile ilgili eksikler belirlenip gerekli düzenlemelerin, revizelerin yapılabilmesi için ön elemenin 

olacağı sergi tarihleri arasında sıkı bir çalışma programı yapılacak ve sergi öncesi tüm hazırlık-

lar bitirilecektir. Robot kitleri okulumuz robotik kodlama sınıfından temin edilecektir. 
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Malzeme Adı Tahmini Maliyet 

Robot kitleri (Okulumuz Robotik Atölyesinde bulunan kitler) 500 ₺  

Gezegen modeller (Okulumuzda bulunan 3D yazıcıda üretilmiştir. 

(Filament) 

100 ₺  

Yörüngeler için Pist (dekota 100 x 100) 100 ₺ 

Deneyap Kart 250 ₺ 

SD ses çalma Modülü 20 ₺ 

TOPLAM 1000 ₺ 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemizin özel hedef kitlesi olan ortaokul öğrencilerinin astronomi alanına ilgisinin 

arttırılması ve kavramsal bilgi düzeylerinin geliştirilmesi projemizin ana hedeflerindendir. Ge-

nel hedef kitle ise astronomi kavramlarını öğrenmede zorluk çeken tüm yaş gruplarıdır. Proje-

mizin temeli robotik kodlama ve Fen bilimleridir. Robotik kitlerimiz teknolojiye ilgi duyan tüm 

yaş gruplarına hitap etmektedir. 

9. Riskler 

 

Risk Risk Seviyesi 

Riskin Ger-

çekleşme  

İhtimali 

Çözüm 

 B Planı 

Çocukların ilgisinden zi-

yade mekanik bir yapı olan 

robotumuzdan korkmaları 

ve etkileşime girmemeleri. 

Düşük Olası 

Robot kitlerinin rahatlıkla 

sökülüp takılabilidği öğren-

cilere gösterilecek. 

Çocukların robot kitlerini 

oyun aracı haline getirme-

leri 

Orta Mümkün 

Robot kitlerini hem oyun 

hem de eğitim materyali ol-

duğu anlatılacaktır. Serbest 

zamanda kullanabilecekleri-

dir. 

Robot üzerindeki Pillerin 

Bitmesi 
Orta Mümkün 

Şarjlı pilller kullanmak, ye-

dek piller temin etmek ve 

şarj aleti alarak çözüm bulu-

nabilir. 

Çizgilerin Etkisini yitirmesi 

ve yörüngeden çıkması 
Yüksek Olası 

Her gösteriden sonra yolların 

temizliği veya tekrar üzerin-

den geçilmesi sağlanabilir.  
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https://www.kazanimsorulari.com/kazanima_gore_soru_sec.asp?s 

nif_id=4&ders_id=1&unite_id=22#sorusec 

https://www.fenbilim.net/2014/07/6-sinif-gunes-sistemi-konu-ozeti.html 

https://www.robimek.com/arduino-ile-sd-karttan-mp3-ses-dosyasi-calma/ 

https://bilimakademisi.org/wp-content/uploads/2017/02/Fen-Bilimleri.pdf 
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