
1 

 

 

TEKNOFEST  

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ 

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ YARIŞMASI  

PROJE DETAY RAPORU 

 

 

 

 

TAKIM ADI: MobiKit 

 

PROJE ADI: MobiKit 

 

BAŞVURU ID: 364421 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

İçindekiler 

 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)………………………………………………………………...3 

2. Problem/Sorun…………………………………………………………………………….4 

3. Çözüm ................................................................................................................................. 5 

4. Yöntem ................................................................................................................................ 7 

Yazılım ................................................................................................................................... 7 

Elektronik ............................................................................................................................... 7 

Elektrik ................................................................................................................................... 7 

Mekanik Tasarım .................................................................................................................... 8 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü ................................................................................................... 8 

6. Uygulanabilirlik ................................................................................................................ 10 

Birinci Aşama ....................................................................................................................... 10 

İkinci Aşama ......................................................................................................................... 10 

Üçüncü Aşama ...................................................................................................................... 10 

Dördüncü Aşama .................................................................................................................. 10 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması ................................................................... 11 

Ana Gövde ve İç Aksam Malzemeleri ................................................................................. 11 

İş – Zaman Çizelgesi ............................................................................................................ 11 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): ...................................................................... 13 

9. Riskler ............................................................................................................................... 13 

10. Kaynaklar ...................................................................................................................... 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

MobiKit Eğitim Seti; öğrencilere ve elektronik öğrenmeye meraklı olan kişilere elektroniğin 

kolay, anlaşılır düzeyde aktarılması ve okullardaki laboratuvar ortamındaki çalışmalara ko-

laylıkla entegre edilebilmesi amacıyla tasarlanmıştır.  

     

    MobiKit Eğitim Seti, içeriğinde elektronik laboratuvarında ihtiyaç duyulan ölçüm aletlerini 

bulunduran ve deneylerin kurulum ortamını oluşturan 

bir ana gövde barındırmaktadır.   

 

Bu ana gövdede bulunan 7 adet boşluğa elektrik-el-

ektronik deneyin gerekliliklerini, ölçüm noktalarını ve 

deney bağlantılarını içeren MobiKartlar takılmaktadır. 

Yapılacak olan deneyler MobiKartlar üzerinde 

gerçekleştirilmektedir.  

 

 

MobiKartlar her deney için ayrı olarak tasarlanmıştır. 

Aynı ders hakkında oluşturulmuş MobiKartlar bir ders 

kitini oluşturmaktadır. Örneğin sayısal elektronik dersi-

nin laboratuvarı için tasarlanmış 10 adet deney var ise 10 

adet ayrı MobiKart tasarlanmış olmaktadır. Bu den-

eylerden oluşan MobiKart kümesine sayısal elektronik 

kiti adı verilmektedir.  

 

 

Son olarak MobiKit, içerdiği sistemin öğrenciler ve öğretmenler tarafından kolaylıkla takip 

edilebileceği bir internet arayüzüne sahiptir ve  kullanılan IoT teknolojisi sayesinde deneylerin 

çıktıları oluşturulmuş olan bu arayüz sayesinde kolaylıkla takip edilebilmektedir. 

Öğrencilerin ders içerisinde yapmış olduğu elektronik laboratuvar deneyleri çevrimiçi takip 

sisteminde görüntülenebilecektir. Bu sayede sınıf içerisinde yapılan deneylerin öğretmen 

tarafından takibi gerçekleşebilecektir. Deneyin kontrolü ardından yapılan hataları veya öğret-

men yorumlarını sistem üzerinden tekrardan öğrencilere iletilebilecektir. Aynı zamanda öğret-

menler, öğrencilerinin yapılan deneylerdeki başarı durumunu takip edebilecek ve gerektiği du-

rumda aynı sistem üzerinden öğrenciye geri dönüş yapabilecektir. 

Öğrencilerin haricinde bir kuruma dahil olmayan, hobi amaçlı elektronik öğrenmek isteyen 

kullanıcıların da rahatlıkla deneyleri yapabilmesi için dökümanlar hazırlanmıştır. Bu döküman-

ların içinde deneyin içeriği, bilinmesi gerekenler ve sonucunda alınacak çıktılar bulunmaktadır. 

Bu sayede kullanıcılara hiçbir ek desteğe ihtiyaç duymadan öğrenme imkanı sağlanmaktadır.  

 

 

 

Görsel 1.1: MobiKit Ana Gövde 

Görsel 1.2: MobiKart 
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2. Problem/Sorun: 

MobiKit Eğitim Setlerinin çözüm ürettiği sorunlar aşağıda maddelendirilmiştir. 

1) Öğrencilerin deney kitlerine sadece teknik laboratuvarlarda ulaşabilmesi, ev vb. özel alan-

larda bu kitlere ulaşamaması. 

2) Malzemenin yetersizliği deney yapmayı güçleştirir[1]. Elektrik-El-

ektronik Laboratuvarlarındaki yetersiz malzeme ve yer sıkıntısından 

dolayı birden fazla öğrencinin tek bir deney kiti üzerinde çalışması ve bu 

sebeple öğrencilerin deneylerden yeterli verim alamaması.  

3) Deney kitlerinin karışık olması, öğrencilerin deneylerde alacağı bilg-

ilerden çok kablolama gibi kolay ama zaman alan işlerle uğraşması, den-

eyde istenilen amaca yoğunlaşmaması.  

  

 

4) Deney uygulama kılavuzunun olmaması öğretmeni zorlar[1]. Laboratuvar-

larda öğrenciler deneylerini yaparken yardım alabileceği Türkçe bir kaynak 

bulunmaması.  

 

5) Elektrik-elektronik laboratuvarında yapılan deneylerde ulaşılan hedefleri ve alınan çıktıları 

gösteren bir sistem olmaması, deney kitlerinin çevrimiçi bir şekilde kontrol edilememesi. 

6) Günümüzde hızla değişen teknolojilerin ve gelişen çevre koşullarının bir sonucu olarak tü-

ketici ihtiyaçları da farklılaşmaktadır[2]. Yenilikçi firmaların da bu çerçevede içsel dinamiklere 

odaklanmakla birlikte dış çevredeki yenilik, fırsat ve tehditlerini anlayacak ve bunu örgütün 

tamamına ulaştıracak bütünleşik bir sistemi benimsemeleri gerekmektedir[2].Teknik Laboratu-

varların kendilerini gelişen teknoloji ile paralel bir şekilde yenileyememesi veya yenilemesinin 

daha zor olması. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görsel 2.1: Sorun 2 

Görsel 2.2: Sorun 3 

Görsel 2.3: Sorun 5 



5 

 

3. Çözüm  

Yukarıda belirtilen sorunlara MobiKit Eğitim Seti ile getirilen çözümler aşağıda belirtilmiştir. 

1) MobiKit Eğitim Seti, laboratuvarların sadece okullardaki kısıtlı imkanlara bağımlı olmaması 

amacıyla taşınabilir bir formatta tasarlanmıştır. Ayrıca bu tasarımın küçük boyutlarda olması 

kullanıcıların istedikleri her ortamda elektronik deneylerini güvenli bir şekilde yapmasını sağla-

maktadır. 

2) MobiKit Eğitim Seti’nin ana gövde tasarımı sayesinde birden fazla 

öğrenci aynı anda deney yapabilecek ve bu sayede deneyden alınan 

verim artacaktır.  

3) MobiKartlar, elektrik-elektronik deneylerindeki kablo karışıklığı, 

bağlantı karışıklığı gibi nedenlerden dolayı kaybedilen vakti en aza in-

dirmek için özel olarak tasarlanmıştır. Bu sayede zamandan tasarruf 

ederek deneyin asıl amacına ulaşabilme imkanı sağlanmıştır. 

 4) MobiKit Eğitim Seti’nde bulunan MobiKartların bir 

deney föyü bulunmaktadır. Deney föyleri internet sitesi üzerin-

den erişilebilir olup aynı zamanda MobiKart’ın yanında da ver-

ilmektedir. Deney föylerinde deneyin amacı, teorik bilgisi, 

kullanılacak malzemeler gibi konulara değinilmiştir. Bunun 

yanında deneylerin nasıl yapıldığına dair videolar internet sitesi 

üzerinde bulunmaktadır. MobiKartların arka yüzünde bulunan 

QR kod sayesinde kullanıcıların çevrimiçi görüntüleyebileceği deney föyüne ve videolar 

kısmına ulaşabilir.   

5)  MobiKartlarda bulunan IoT teknolojisi sayesinde öğrencilerin 

deney yaparken kaydettiği ilerlemeyi ve aldığı başarımları 

gözlemleyebilecekleri bir platforma sahip olacaktır. Öğretmen-

ler, bu platform sayesinde öğrencilerin geldiği aşamaları 

gözlemleyebileceklerdir. Öğrencilerin deneyleri yaparken 

karşılaştığı sorunlara karşılık cevaba ulaşabileceği bir bölüm de 

bu sistemde yer alacaktır.  

6) MobiKit, deneylerin MobiKartlar üzerinde yapılıyor olması sayesinde yeni deneylerin eklen-

mesini kolaylaştıran bir yapıdadır. Bu yapıya yeni bir elektrik & elektronik deneyi eklenmek 

istendiği zaman ilgili deney hakkında gerekli bilgiler sisteme kolaylıkla entegre edilebilecek 

şekilde tasarlanmıştır. 

“MobiKit” projesi tasarlanırken karşılaşılan sorunlara nasıl çözümler üretildiği hakkında de-

taylı bilgi verilen tablo aşağıdadır. 

 

Görsel 3.1: Çözüm 3 

Görsel 3.2: Çözüm 4 

Görsel 3.3: Çözüm 5 
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Sorun Çözüm Eğitimdeki Katkısı 

Öğrencilerin teorik olarak 

aldığı elektrik-elektronik 

bilgisinin laboratuvarlar 

dışında kendilerini gelişti-

rebilecekleri bir ortam bu-

lunmaması. 

MobiKit’in taşınabilir olmasın-

dan dolayı öğrencilerin kendi 

özel alanlarında da kullanabile-

ceği bir eğitim seti oluşturuldu  

Öğrencilerin derslerde aldığı teorik 

bilgileri sadece laboratuvarlarda de-

ğil aynı zamanda kendi özel alanla-

rında da pratiğe geçirme imkânı 

sağlamaktadır. 

Elektrik-elektronik labora-

tuvarlarında kullanılan de-

ney kitlerin teknolojiyle 

birlikte gelişememesi, ye-

nilenebilir olmaması. 

MobiKit ana gövde ve Mobi-

Kartlardan oluştuğundan dolayı 

ana gövde sabit kalıp teknoloji 

ile birlikte gelişen deney kitleri-

nin yenilenebilir olması. 

MobiKit, eğitim kurumlarındaki la-

boratuvarlarda bulunan ve yeni 

müfredata uygun olmayan kitleri 

uygun maliyetli bir şekilde güncel-

lenebilir hale getirmektedir. 

Elektrik-elektronik labora-

tuvarlarında öğretmenlerin 

ve öğrencilerin deneylerde 

kazandığı başarımları göz-

lemleyebileceği bir plat-

form olmaması. 

MobiKit Eğitim Seti sayesinde 

öğrenciler üzerinde çalıştıkları 

konularda kaydettikleri ilerle-

meleri internet sitesi üzerinden 

IoT teknolojisi sayesinde adım 

adım takip edebilecektir. 

Laboratuvarlarda Öğretmenlerin 

kolaylıkla öğrencilerin başarılarını 

gözlemlemesi, öğrencilerin kendi 

başarımlarını görmesi ile motive ol-

ması eğitime katkı sağlamaktadır. 

Elektrik-elektronik eğiti-

minde pratik uygulamala-

rını yaparken kullanılan” 

deney kitlerinin karışık ol-

ması. 

MobiKartlar öğrenci eğitim dü-

zeyine göre sadeleştirilmiş ya-

pıda olup, gereksiz zaman kay-

bettiren ve kullanıcının verimini 

düşüren adımlardan arındırıl-

mıştır. 

Öğrencilerin elektrik-elektronik de-

neyleri yaparken deneyin amacın-

dan çok diğer vakit kaybettiren iş-

lerle uğraşmasını engellenip öğren-

cinin deneyden maksimum verim 

almasının sağlanması. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 3.1: Sorunlar ve Çözümler 
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4. Yöntem 

 

Yazılım 

MobiKit’in yazılım kısmında projenin UI kısmını tasarlanmasında Windows Form 

kullanılacaktır. Projenin back-end kodlaması ve çapraz platformlarda çalışabilmesi için .NET 

Core, veri tabanları için Entity Framework kullanılacaktır. Front-end ve Back-end'in haber-

leşmesi için ASP .Net Core Web API kullanılacaktır. DevExpress Framework, animasyon-

ların ve modüllerin oluşturulmasında tercih edilecektir. Oluşturulan C# uygulaması, anlık 

olarak güncellenebilmesi ve elde edilen verilerin toplanabilmesi için online API yardımıyla 

bir sunucuya bağlanacaktır. 

 

Elektronik 

 MobiKit projesinin elektronik tasarım kısmında MultiSim, Altium ve Proteus programları 

kullanılacaktır. Bu programlar genel olarak elektronik devre tasarımı ve simülasyonu amacı ile 

kullanılmaktadır. Proteus’un elektronik simülasyon özelliklerinden dolayı bütün elektronik 

tasarımlar bu program üzerinden yapılacaktır. Proteus ve MultiSim üzerinden yapılan simüla-

syonlar ve analizler sonrasında elde edilen devrelerin Altium ile PCB tasarımı yapılacaktır. El-

ektronik kısımda yer alan cihazların testleri, kalibrasyonu ve verimliliğini değerlendirmek için 

kolay kullanımından dolayı Proteus kullanılacaktır. Projenin donanım kısmında LattePanda 

Delta 432 yardımcı bilgisayar kullanılacaktır. Yapılan uygulamanın performanslı çalışabilmesi 

için LattePanda içerisinde Windows 10 kurulacaktır. Bu şekilde C# üzerinden yazılmış olan 

Windows Form uygulaması (MobiKitApp), Güç Kaynağı arayüzü, osiloskop arayüzü ve 

fonksiyon jeneratörü arayüzü performanslı şekilde çalışabilecektir. MobiKartlar ve bilgisayar 

arasındaki bağlantı öncelikli olarak panel ve ana kutu arasında RS232 kullanılacak ardından 

kutu içerisinde GPIO pinleri aracılığı ile yapılacaktır. Bu pinlerin giriş ve çıkış kontrollerini 

sağlamak ve verileri elde etmek için Python yazılım dili kullanılacaktır. Python içerisinde 

bulunan RPi kütüphanesinin I/O pinleri için özel olarak hazırlanmış fonksiyonlarının bulun-

masından ve diğer elektronik programlama dillerinden daha performanslı çalışmasından dolayı 

Python programlama dili tercih edilecektir. Proje içerisindeki 13.3inch LCD Dokunmatik 

ekranın kontrolü HDMI aracılığıyla LattePanda ile yapılacaktır.  

Elektrik 

MobiKit projesinin elektrik tasarım kısmında MultiSim ve Proteus programları kullanılacaktır. 

Bu programlar genel olarak elektrik devre tasarımı ve simülasyonu amacı ile kullanılmaktadır. 

Multisim Power Version üzerinden güç elektroniği ve elektrik dağıtım simülasyonları 

Görsel 4.1: Ana Elektrik Dağıtım Kartı 
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yapılacaktır. Multisim Power Version içerisinde bulunan güç komponentleri ve bunların hassas 

ayarlamalar yapılabilmesi, transient analizi, DC analizi, AC analizi ve gürültü analizlerinden 

dolayı bu program kullanılacaktır. 

Mekanik Tasarım 

MobiKit’in mekanik tasarımında Fusion 360 

programı kullanılacaktır. Program içerisinde 

yapay zekâ tasarımları, mekanik analizler ve 

materyal ataması ile simülasyonlar yapıla-

bildiği için bu program tercih edilecektir. 

Prototip aşamasında önce 3B yazıcılar ile 

proje boyutları gözlemlenecek sonrasında ise 

elektrik, elektronik ve donanım aksamın 

oluşturulan kutu içerisinde testlerini yapmak 

amacı ile Ultimaker CURA programı ile 

fiziki olarak üretilecektir. 

 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

• MobiKit Eğitim Setleri, taşınabilir özelliği ile farklı platformlara uyarlanarak elektrik-elekt-

ronik laboratuvar deneylerini yapmak için öğrencilere uygun bir laboratuvar ortamı hazır-

lar. Ayrıca ilgisi olan, kendini bu yönde geliştirmek isteyen her düzeyden kullanıcılar Mo-

biKit Eğitim Seti’nden yararlanılabilir.  (Görsel 5.2)  

• MobiKit Eğitim Seti, taşınabilirlik ve pratiklik esas alınarak tasarlanmıştır. Boyutu ve ku-

rulum olarak tak çalıştır mantığına sahiptir. 

• MobiKartlar; üniversite, lise ve ilkokul elektrik-elektronik derslerinde bulunan deneyler-

deki karmaşıklığı gidererek, kolay anlaşılabilir düzeyde tasarlanmıştır. (Görsel 5.3) 

• MobiKartlar hakkında her türlü bilgiye erişim sağlanabilecek bir kullanım kılavuzu ve in-

ternet sitesi bulunmaktadır. MobiKartların arka yüzeyinde bulunan QR kod ile, ilgili Mobi-

Kartların deney föyüne internet sitesine ve deney yapım videolarına ulaşım mümkündür. 

İnternet sitesinde tüm uygulamaların yapılışı, deneylerdeki kullanılan malzemelerin tanı-

tımı ve bu malzemelerin ne amaçla kullanıldığı anlaşılır bir şekilde bulunmaktadır. (Görsel 

5.1) 

• MobiKit Eğitim Seti’nde IoT teknolojisi kullanarak internet sitesi ile MobiKit arasında ha-

berleşme sağlanmaktadır. Bu sayede kullanıcı internet sitesi üzerinden yaptığı ve yapacağı 

deneyleri gözlemleyerek kendisini ilerlemesini takip edebilir. Okul derslerinde kullanılması 

durumunda öğretim görevlileri bu öğrencilerin bilgilerine erişim sağlayarak deneylerdeki 

başarımlarını gözlemleyebilecekler. 

Görsel 4.2: MobiKit Ana Gövde Tasarımı 



9 

 

• MobiKit'in taşınabilirlik ve çevrimiçi takip sistemi ile laboratuvar eğitiminde yeni bir model 

oluşturulacaktır. Bu eğitim modelinin önceliği, mekân fark etmeksizin laboratuvarlarda her 

öğrenciyi aktif ve takip altında tutmaktır. MobiKit'in çevrimiçi takip sistemi laboratuvar 

ortamını sanal ortama taşıyacaktır. Bu çevrimiçi ortamda öğretmen-öğrenci iletişim halinde 

kalarak öğrencinin başarı düzeyi, deneylerinin takibi gibi konulara kolaylıkla erişim sağla-

nabilecektir. Oluşturulan bu eğitim modelinin uzaktan ve yüz yüze eğitime kolaylıkla uyar-

lanabilir olması nedeniyle eğitim teknolojilerinde örnek bir model olacaktır. 

 

Piyasada; Netes, Yıldırım Elektronik, Testone gibi firmaların da 

elektrik-elektronik eğitim setleri bulunmaktadır. Firmaların ürünleri 

genellikle Üniversite ve profesyonel laboratuvarlarda kullanması için 

tasarlanmıştır. Ürünlerin kullanılması için bir laboratuvara ihtiyaçları 

vardır. MobiKit Eğitim Seti içerisinde kendi laboratuvarını bulundurur 

ve bir mekâna veya ekstra malzemeye ihtiyaç duymadan deneylerin 

yapımına olanak tanır. Aynı zamanda MobiKit Eğitim Setleri bu sayede 

sadece öğrencilere değil elektrik-elektronik öğrenmek isteyen fakat la-

boratuvar ortamına sahip olmayan tüm bireylere hitap eder. 

 

 

 
 

 

 

Görsel 5.1: MobiKart Arka Yüz 

Görsel 5.1: MobiKit İçerik 
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6. Uygulanabilirlik  

MobiKit, tasarımı ve yapısıyla birlikte laboratuvar derslerinde öncülük edecek yeni bir dönem 

başlatacaktır. Kullanım kolaylığı, çevrimiçi takip sistemi ile deneylerin takip edilmesini son 

derece kolaylaşmıştır. Ayrıca güvenilirliği ve taşınabilirliği ile üniversitelerimize, 

okullarımızda ve hatta evlerimize dahi gönül rahatlığıyla girebilecektir.  

MobiKit’in hayata uyarlanabilmesi için 4 aşama düşünülmüştür. 

Birinci Aşama 

Yapılan ilk prototip deney kiti, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sayısal Elektronik La-

boratuvarında yeni bir eğitim modeli ile denenecektir. MobiKit’ten sorumlu ekip bu eğitim 

modeli içerisinde bulunup bir eğitim dönemi boyunca dersi takip edecek ve oluşabilecek en 

ufak hataya yerinde müdahale gerçekleştirecektir. Alınan hatalar ile birlikte AR&GE 

bölümüyle istişare edilip eksik veya hatalı modelde düzenlemeler gerçekleşecektir. Dönem so-

nunda sorunsuz işleyen bir eğitim modeli oluşturulacaktır. 

İkinci Aşama 

MobiKit’in laboratuvarda denenmesi ile oluşturulan yeni eğitim modeli başarıyla 

sonuçlandığında, AR&GE çalışmaları Sayısal Elektronik Laboratuvarı, Mikroişlemciler La-

boratuvarı, Güç Elektroniği Laboratuvarı ve Haberleşme Teorisi Laboratuvarı ile başlayacaktır. 

Bu sayede Eğitim Modeli içeriğine uygun her laboratuvarda kullanılabilir yenilikçi bir model 

geliştirilmiş olacaktır. 

Üçüncü Aşama 

Bir dönem boyunca takip edilen MobiKit Eğitim Modeli rapor haline dönüştürülecektir. Mo-

biKit Eğitim Seti prototipleri çoğaltılarak, oluşturulan rapor ile birlikte çevre üniversitelere ve 

ilgili laboratuvarlara dağıtılacaktır. Bu üniversitelerde, yeni eğitim modelinin sunumu 

gerçekleştirilecektir. Prototip gönderilen üniversitelerden gelen dönütlere ve siparişlere göre 

seri üretime geçilecektir. 

Dördüncü Aşama 

MobiKit oluşturduğu başarılı yeni eğitim modeli ve iç tasarımının verdiği güvencesiyle birlikte 

üniversite laboratuvarlarıyla sınırlı kalmayacaktır. İlgisi olan ve kendini geliştirmek isteyen, 

her bireyin kullanımına açık olacaktır. MobiKit ekibi tarafından oluşturulan internet sitesinde 

satışa sunulacaktır. Satışlarda belirli paketler doğrultusunda alımlar gerçekleşecektir. Bu 

satışlarda MobiKit’in ana gövdesi her siparişte mevcut olacaktır. Alıcının ilgili olduğu ve 

istediği laboratuvar deneylerine göre MobiKartlar seçilecektir (Bu MobiKartların seçimi alıcıya 

bırakılacaktır). Seçilen MobiKartların ilgili olduğu deney hakkında teorik bilgi kitapçığı 

olacaktır. Ana gövde her laboratuvar deney kiti ile uyumlu olduğu için sadece bir kereye 

mahsus satın alımı gerçekleştirilecektir. 
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MobiKit, oluşturduğu başarılı yeni eğitim modelini sadece bir laboratuvarla kısıtlı kalmayıp 

diğer laboratuvarlara başarılı bir şekilde entegre edilebilir. Teknolojinin ilerlemesiyle 

oluşabilecek her yenilikte geride kalmayıp geliştirilmeye açık olması yeni elektronik 

malzemelerin kolayca entegre edilebilirliğinin kanıtı niteliğindedir. Yeniliğe açık ve gelişen 

teknolojilere ayak uydurabilen MobiKit; yeni eğitim modeli ile birlikte adından sıklıkla söz 

ettirecektir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Ana Gövde ve İç Aksam Malzemeleri 

 

 

Yukarıdaki 3 sayfada yer alan tablo, projemizin ilk prototipinin üretiminde kullanılan malze-

melerin listesini içermektedir. 

Tablo 7.1: Ana Gövde ve İç Aksam Malzemeleri 
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MobiKit Taşınabilir Elektrik & Elektronik Laboratuvar Seti’nin üretimi için tahmini maliyeti 

12368,34₺’dir. Ürünler bugünkü fiyatlarıyla gösterilmektedir. Satın alınma zamanındaki fiyat 

farkları göz ardı edilmiştir. 

MobiKit Taşınabilir Elektrik & Elektronik Laboratuvar Seti’nin ikinci prototipi eğitim gördü-

ğümüz kurumda hayata geçirilmeye başlanmıştır. MobiKit Eğitim Setin’in prototip üretim ma-

liyeti, rakipleri olan diğer ürünlerin seri üretim maliyetinden kat ve kat düşük olmaktadır.   Ül-

kemizin Elektrik & Elektronik Laboratuvarlarında sıklıkla gördüğümüz Yıldırım Elektronik 

firmasının üretmiş olduğu, analog (AC-DC) ve dijital devreler ile ilgili uygulamaların yapıla-

bilmesi için tasarlanmış Temel Elektronik Eğitim Seti; üretmekte olduğumuz Elektrik & Elekt-

ronik Laboratuvarı kitinden yaklaşık 10000₺ daha pahalıya mal edilmektedir. Bu ürün, fonksi-

yonları açısından MobiKit Elektrik & Elektronik Laboratuvar Kiti’ne yakın olmamasına rağ-

men fiyat olarak ürünümüzün maliyetine en yakın olan üründür. Özetle projemiz, sektördeki 

olası rakiplerinden çok daha fonksiyonel olmasıyla birlikte maliyeti de çok daha düşüktür. 

İş – Zaman Çizelgesi 

Aşağıdaki tabloda iş zaman çizelgesi bulunmaktadır. Haziran ayının bitimi ile birlikte elektrik 

elektronik alanındaki iş yükü bitirilecektir. Yazılım ve tasarım alanında plana sadık kalarak 

ilerlemeye devam edilecektir. Güncel durumda genel zaman planında bir aksaklık bulunma-

maktadır. 

 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemizin hedef kitlesini üniversite ve liselerin elektrik-elektronik laboratuvarları, ilk 

ve orta okullarda bulunan fen bilgisi laboratuvarları oluşturmaktadır. Yapılan den-

eylerin takibini kolaylaştırmak ve öğrenim verimliliğini arttırmak MobiKit Projesi’nin 

en temel amaçlarındandır. Projemize entegre edilen teknolojiler sayesinde öğrencinin 

Tablo 7.2: İş-Zaman Çizelgesi 

2

2

3

3

7

2

3

4

2

Mobikartların ve ana devre kartının Proteus uygulamasından çizimi

Ana gövde üzerinde kullanılacak komponentlerin seçimi ve tedariği

Farklı kitler için tasarlanan kartların ve ana devre kartının üretimi ve test edilmesi

3.04.2022 1.08.2022

IoT temellerinin araştırılması ve projeye dahil edilebileceği noktaların tespiti

Proje internet sitesinin önyüzünün ve arkayüzünün geliştirilmesi

5Yazılım

IoT teknolojisinin kullanılacağı kartın seçilmesi ve programlanması

2

3

11.02.2022 5.08.2022

Temel elektronik tasarım prensiplerinin araştırılması

2.1

2.2

2.3

Mekanik Tasarım, Analiz ve Üretim3

3.1

3.2

3.3

3.4

Ana gövdenin üç boyutlu tasarımlarının ve analizlerinin yapılması

Belirlenen tasarımın üretilmesi, üretimsel hataların revize edilmesi

Üretilen gövde ile mobikartların birleştirilmesi ve donanımsal hataların revize edilmesi

Elektrik & Elektronik Donanım
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İş Paketleri ve Faaliyetleri BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ
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 (
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y)

O
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k

6

2

1.4 Güç dağıtım modülünün seçilmesi ve ana karta entegrasyonu

2

8.01.2022 21.07.2022

İŞ - ZAMAN ÇİZELGESİ

Şu
b

at

1.3

1

1.1

1.2
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laboratuvardan aldığı verimin arttırılması hedeflenmektedir. Sadece okullar ile sınırlı 

kalmayıp, elektronik ile ilgilenen her birey ürünün kullanımını kolaylıkla öğrene-

bilecektir. Bireysel kullanıma hizmet olarak ise oluşturulmuş olan yardımcı kaynaklar 

kişiler tarafından kullanılabilecektir. Bu sayede hedefimiz daha geniş kitlelere erişim 

sağlayabilecektir. 

 

9. Riskler 

 

Risk 

No 
BELİRLENMİŞ RİSK OLASILIK ETKİ 

RİSK 

DEĞERİ 

Kaynaklar ile ilgili riskler 

1 Mali kaynak bulunamaması 4 9 36 

2 
3 boyutlu tasarımın basılması için gereken bo-

yutta yazıcı bulunamaması 
5 6 30 

3 
Elektronik malzemelerin tedarik sürecinde yaşa-

nacak sorunlar 
5 8 40 

Elektrik – Elektronik Aksam ile ilgili Riskler 

4 
MobiKart’ın üzerindeki komponentlerin yetersiz 

kalması 
2 4 8 

5 
MobiKartların kullanımı sırasında elektrik kesin-

tisi yaşanması 
2 3 6 

6 
MobiKart üzerinde işlem yaparken ters bağlantı 

yapılması 
3 5 15 

Yazılım ile ilgili riskler 

7 İnternet sitesinin oluşturulamaması 4 9 36 

8 
İnternet sitesi ile ana gövde haberleşmesi sağlana-

maması 
4 9 36 

9 Yerleştirilen Wi-Fi modülü verimsiz çalışması 2 5 10 

10 
Oluşturulan sitede kullanıcı verilerinin 3. şahıslar 

tarafından erişim sağlanabilmesi 
4 7 28 

11 
Yerleştirilen MobiKart’ın sistem tarafından algı-

lanamaması 
3 8 24 

Tasarım ile ilgili Riskler 

12 
MobiKart'ın ana gövdeye oturtulmak için kullanı-

lan rayın düzgün basılamaması 
6 5 30 

13 
3 boyutlu yazıcı sebebiyle istenilen estetik görün-

tünün elde edilememesi 
4 4 16 

14 İç aksam yerleştirilirken yaşanabilecek zorluklar 3 4 12 

     

        

 
0-15 Düşük 15-30 Orta 30-100 Yüksek 

Yüksek 

Risk 

Orta 

Risk 

Düşük 

Risk 

Tablo 9.1: Risk Değerlendirme Tablosu 
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