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Proje Özeti (Proje Tanımı)

Ecdadımızdan birçoğu hükümranlıkları döneminde yöneticilik vazifelerinin yanı sıra
bazı meslek grupları ile ilgilenmiĢ, pek çok bilim insanına destek vermiĢtir. 1500'lü yıllarda
Pîri Reis bir harita yapıyor, Grönland'ın üç adadan olduğu kesinlikle anlaĢılıyor; aynı harita
Kahire'den 30 km yükseklikten çekilen fotoğrafla aynı. Pîri Reis nasıl yaptı bu haritayı? Nasıl
oldu da Hasan Celal bundan beĢ yüz yıl evvel barutu macun haline getirerek füze yaptı ve
onunla uçmayı baĢardı? Nasıl oldu da Hazerfen Ahmet Çelebi, Galata Kulesi’nden Üsküdar'a
kadar uçmayı baĢardı?
Yukarıdaki gibi genç kuĢakların fark etmediği ama Ģanlı tarihimizde gururla bahsedebileceğimiz ve örnek alabileceğimiz pek çok bilimsel geliĢme Osmanlı PadiĢahlarının desteği
ile olmuĢtur. Bu sebeple eğitim çalıĢmalarımızda tarihimizden gelen bu önemli geliĢmelerin
farkına vardırılacak eğitim materyallerine ihtiyaç vardır. Ayrıca padiĢahlarımızdan kimisi
marangozluk gibi meslekler icra etmiĢ kimisi de tıp gibi günümüzde halen popülerliğini koruyan bilim dallarına merak salmıĢtır.
Yapacağımız eğitim materyali ile tarihimizde yer alan bu önemli geliĢmeleri gerek görsel gerek iĢitsel olarak öğrencilere sunmak istemekteyiz. Modelimizde oluĢturulması planlanan ayaklı pano ile konuya vurgu yapılacak görseller kullanılacaktır. Ayrıca sesli anlatım yapabilen düğmeler ilgili görselin altına yerleĢtirilerek kullanıcıya sesli anlatım gerçekleĢtirebilecektir.
Bu projenin okullarda eğitim materyali olarak kullanılması önemli bir konudur. Çünkü
yetiĢen genç neslin ecdadımızın yılmadan verdiği bilim mücadelesi önemli bir rehberlik örneğidir. Ayrıca yapılan çalıĢmalar ile öğrencilerin yeni proje fikirleri geliĢtirmesi için imkân
sağlanmıĢ olacaktır.
Projemizde öncelikli olarak tarihimizde yer alan bilimsel geliĢmeler araĢtırtılacak ve
kronolojik olarak sıralanacaktır. Elde edilen bilgilerin seslendirmesi yapılarak ses kayıt cihazı
ile mp3 formatında ses dosyaları hazırlanacaktır. Aynı zamanda bilime katkı sağlamıĢ bilim
insanlarımızı ve onları destekleyen padiĢahlarımızın görselleri de arĢivlenecektir. Yapılan
inceleme ve ön hazırlık süreci sonucunda tasarım aĢamasına geçilecektir.
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Tasarım aĢamasında boyutları 100 cm X 200 cm olması planlanan MDF plaka üzerine
padiĢah ve bilim insanlarının görselleri eklenecek ve her birinin altına bağlantı uçları MDF
nin arka kısmına gelecek Ģekilde butonlar yerleĢtirilecektir. MDF plakanın arka kısmında
Arduino Uno ile bağlantılı MP3 modülü, hoparlör sistemi olacaktır. Ayrıca sistemin elektrik
beslemesi için küçük bir transformatör kullanılması planlanmaktadır.
Kullanıcı tasarlanan panomuzu kullanırken dinlemek istediği padiĢah ya da bilim insansın altında yer alan butona basacak ve sesli olarak bilgilendirme yapılacaktır. Yazılım kısmı
ile ilgili detaylar bu raporun ilerleyen kısmında yer almaktadır.
2. Problem/Sorun:
- Eğitimde kalıcı öğrenme tekrar edilerek sağlanıyorsa tekrarı sağlayacak mekanizmalar nasıl
kurulabilir?
Okullarımızda klasik olan görsel panolar dikkat çekme açısından yeterli olamamaktadır. Eğitim bilimleri uzmanları hem görsel hem iĢitsel olan kaynakların öğretimsel faaliyetlerde daha etkili olduğunu belirtmektedirler. Bu amaçla öğrencilerin kalıcı istendik davranıĢlarının kazandırılmasında görsel ve iĢitsel kaynaklar etkin olarak kullanılmalıdır. Projemizde
tarihimize yön veren padiĢahlarımızın ve destekledikleri bilimsel faaliyetlerin görsel ve iĢitsel
olarak iĢleyen bir tasarıma yer verilmesi planlanmaktadır.
- ġanlı tarihimizde yer alan örnek projeler ile öğrenme süreçlerinde öğrencilere nasıl model
oluĢturulabilir?
Bilim insanları yeni keĢiflerin ortaya çıkması için her zaman genç bilim insanlarına ilham kaynağı olmuĢlardır. Hazerfan Ahmet Çelebi’nin uçma çabası, Piri Reisin pusula icadı ve
daha birçok keĢif bilim tarihimizde gurur kaynağımızın olmasından öte yeni icat ve keĢiflere
ıĢık tutacak, ilham verecek ve rol model alınacak durumlardır. Amacımız öğrencilerin bu
kaynaklara bilinçli bir Ģekilde sahip olarak dikkat çekici bir eğitim materyali ortaya koymak
olacaktır.
- GeliĢen eğitim teknolojileri ile nasıl eğitim modelleri tasarlanabilir?
Görsel ve iĢitsel eğitim materyallerinin eğitime bu denli katkı sağlaması teknolojinin
eğitimle içiçe kullanılmasını kaçınılmaz kılmaktadır. Öyleyse genç nesillerin etkin öğrenme
ve güdülenme araçlarının içerisinde bu tür teknolojilere yer vermek gerekir. Robotik kodlama
içerikleriyle zenginleĢtirilerek etkileĢimli içerik sunmak öğrenmeyi daha etkin bir hale getirecektir.
3. Çözüm
Etkin öğrenme için görsel ve iĢitsel materyal kullanımı geliĢen teknoloji ile etkileĢimli
hale getirilebilmektedir. Öğrenme güdüsünün arttırılabilmesi için dikkat çekici eğitim materyallerine gereksinim vardır. Bu çalıĢmada öğrencilerle etkileĢimli halde kullanılabilen görsel
ve iĢitsel öğeler içeren bir pano hazırlanması planlanmaktadır. Böylelikle sadece okul duvarlarında asılı duran padiĢah resimlerinden öteye geçerek kullanıcıya aktif öğrenme ortamı sunacak eğlenceli ve dikkat çekici bir eğitim aracı geliĢtirmiĢ olacağız. Proje alt yapısında kullanılması planlanan günümüz teknolojilerinden robotik devreler ile proje katkısı geniĢletilecektir. EtkileĢimli içeriğin kullanımına olanak verecek olan bu sistem sayesinde öğrencilerin
istendik davranıĢlarında öğrenme ve araĢtırmaya karĢı bir güdülenme oluĢması beklenmektedir.
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Okullarda kitaplardan ya da duvar panolarından yeterli öğrenme ortamını sağlamayan
öğrenciler için bu tür materyaller öğrenme sürecine olumlu katkı yapacaktır. Okullarda panoların yerini alacak olan bu alt yapı sayesinde farklı içeriklerin kullanıcıya aktarımına da imkan
verilebilir.

Resim 2 :Panonun arkadan görünümü-Devre bağlantıları
Resim 1: Panonun önden görünümü

a. Sorun

b. Çözüm

d. Son Teknolojilerle birlikte
e.
okullarda kalıcı istendik ve
güdüleyici
davranıĢlar
nasıl desteklenebilir?

c. Eğitimdeki Katkısı

Eğitim kurumlarında hem
f.
görsel hem de iĢitsel olarak
kullanıcıya hitap edebilen,
kullanıcıyı bilimsel araĢtırmalar konusunda motive
eden robotik devre destekli
etkileĢimli bir pano tasarlanabilir.

Öğrenmeye karĢı güdülenme, Tarihimizdeki bilim
insanlarından örnek alma,
bilimsel araĢtırma dürtüsünü harekete geçirme

4. Yöntem
Eğitim de öğrenme ile ezberleme arasında farklar vardır. Ezberlediğiniz bir Ģeyi unutmanız mümkün olabilir, ancak öğrenme de istendik davranıĢların kalıcı bir Ģekilde bireyin
kavraması beklenmektedir. Bu nedenle bireyin öğrendiği bilgiyi içselleĢtirmesi, kavraması
oldukça önemlidir. Kalıcı öğrenme çeĢitli modellemeler ve simülatörlerle sağlanabileceği gibi
deneysel yöntemlerle (yaparak yaĢayarak öğrenme) de olabilmektedir.
Projemizde kalıcı öğrenmeyi destekleyecek ve yeni öğrenmelere ilham oluĢturacak bir
model tasarlanması amaçlanmaktadır. Yapacağımız model sesli ve görsel materyaller içeren
bir okul panosu Ģeklinde düĢünülmektedir. Söz konusu panomuzda arduino uno mikroiĢlemci
kartı kullanılarak ses modülü üzerinden görsel hakkında sesli bilgi aktarımı sağlanacaktır.
MP3 modülü olarak ta bilinen ses modülüne Osmanlı Devleti padiĢahlarının yöneticilik faaliyetlerinin yanı sıra yer verdiği farklı mesleklerden bahsedilecek ve döneminde destek verdiği
bilim insanlarının yaptığı çalıĢmalar anlatılacaktır.
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Proje için gerekli bilgilerin araĢtırılması için, çeĢitli kütüphane, internet taraması ve ġahinbey Ġslam Tarihi Müzesi ziyareti gerçekleĢtirilecektir. AraĢtırılan bilgiler derlenerek metin
halinde hazırlanacak ve ses kaydı yapılarak düzgün bir diksiyon ile SD karta kaydedilecektir.
Proje kapsamında oluĢturulması planlanan pano üzerinde Bilime destek vermiĢ Osmanlı PadiĢahlarının ve destek verdikleri bilim insanlarının görselleri kullanılacak ayrıca yapılan bilimsel çalıĢmanın varsa görseline ve kullanım amacına yer verilecektir. YaklaĢık 100cm x 200cm
ebatlı bir MDF üzerine serigrafik dijital baskı ile görseller eklenecek ve panonun arka kısmına

Resim 3: Devre bağlantı Ģeması
ön tarafa yerleĢtirilecek butonlarla bağlantılı robotik devre elemanları yerleĢtirilecektir. Yeterli ses düzeyi sağlayacak olan hoparlörler ile sesli anlatımın kullanıcıya rahatlıkla duyurulabileceği tasarım için enerji ihtiyacı Ģehir elektriğine bağlanacak olan bir regülatör ile yeterli
seviye de sağlanacak, böylelikle panomuzun çalıĢabilirliği devamlılık arz edecektir.
digitalWrite(buttonPause,HIGH);
#include "SoftwareSerial.h"
//RX-TX PINLERI AYARLA
SoftwareSerial mySerial(10, 11);
# define Start_Byte 0x7E
# define Version_Byte 0xFF
# define Command_Length 0x06
# define End_Byte 0xEF
# define Acknowledge 0x00
# define ACTIVATED LOW
int buttonNext = 2;
int buttonPause = 3;
int buttonPrevious = 4;
boolean isPlaying = false;
void setup () {
pinMode(buttonPause, INPUT);

pinMode(buttonNext, INPUT);
digitalWrite(buttonNext,HIGH);
pinMode(buttonPrevious, INPUT);
digitalWrite(buttonPrevious,HIGH);
mySerial.begin (9600);
delay(1000);
playFirst();
isPlaying = true;
}
void loop () {
if (digitalRead(buttonPause) == ACTIVATED) // DURDURMA BUTONU
{
if(isPlaying) { pause();
isPlaying = false;
}else
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{
isPlaying = true;
play(); }
}
if (digitalRead(buttonNext) == ACTIVATED) // SONRAKI MP3 BUTONU
{
if(isPlaying) {
playNext();
}
}
if (digitalRead(buttonPrevious) ==
ACTIVATED) // ONCEKI MP3 BUTONU { if(isPlaying) {
playPrevious();}
}
}
void playFirst() // Ġlk mp3 sırası kodu
{
execute_CMD(0x3F, 0, 0);
delay(500);
setVolume(20);
delay(500);
execute_CMD(0x11,0,1);
delay(500);
}
void pause() // durdurma kodu
{
execute_CMD(0x0E,0,0);
delay(500);
}
void play() // çalma kodu
{
execute_CMD(0x0D,0,1);
delay(500);
}
void playNext() // sonraki mp3 kodu
{
execute_CMD(0x01,0,1);

delay(500);
}
void playPrevious() // önceki mp3 kodu
{
execute_CMD(0x02,0,1);
delay(500);
}
void setVolume(int volume)
{
execute_CMD(0x06, 0, volume); // ses Ģiddeti
delay(2000); }
void execute_CMD(byte CMD, byte
Par1, byte Par2)
// kod doğrulunu kontrol ve kod gönderimi {
// doğrulama byte hesabı (2 bytes)
word checksum = -(Version_Byte +
Command_Length + CMD + Acknowledge + Par1 + Par2);
// Build the command line
byte Command_line[10] = {
Start_Byte, Version_Byte, Command_Length, CMD, Acknowledge,
Par1, Par2, highByte(checksum),
lowByte(checksum), End_Byte};
//Send the command line to the module
for (byte k=0; k<10; k++)
{
mySerial.write( Command_line[k]); }
}

5. Yenilikçi(Ġnovatif) Yönü
Eğitim teknolojilerinde önemli unsurlardan bir tanesi materyalin dikkat çekici olmasıdır.
Projemizde tasarlanması planlanan materyal konuya ilgiyi arttırıcı bir model olacaktır. Bununla birlikte tasarlanacak eğitim materyali için yapılacak olan teknolojik cihazlar modelin
farklı konular için geliĢtirilmesinde öncülük edecektir. Okullarımızda yer alan duvarlarda asılı
olan panoların yerine dijital içeriklerin yerleĢtirilebileceği sesli ve görsel materyaller içeren
bu pano öğrencilere kazandırılmak istenen etik değerlerin ve davranıĢların aktarımında da
kullanılabilecektir.
Ayrıca pano için düĢünülen bilim insanlarının hayatlarından kesitler sunulması geleceğimizi oluĢturacak biz öğrencilere rehberlik edecek ve rol-model olacaktır. ġanlı tarihimizde yer
alan PadiĢahlarımızın yönetim müessesesinin yanı sıra bilime verdikleri önemin vurgusu tüketen değil üreten bir nesil yetiĢtirmek için önemli bir geçiĢ teĢkil edecektir. Projemizin geliĢtirilerek sınıf içi dijital pano haline dönüĢtürülmesi de düĢünülebilir. Böylelikle sadece yazı da
kalmayan videolu içeriklerle değerler eğitimi aktarımı sağlanabilir. Öğretmenimizin USB
bellek ile aktarabileceği bilgiler sayesinde dikkat çekici bir eğitim teknolojisi yakalamak
mümkün olacaktır.
6. Uygulanabilirlik
Projemizde ürünün ilk prototipi oluĢturulacaktır. Bu prototip üzerinden tanıtım videoları
hazırlanarak eğitim kurumlarına tanıtım çalıĢması yapılabilir. Ticari amaçla farklı içeriklere
yönelik ürünler hazırlanıp ilgililere ulaĢtırılması sağlanabilir.
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması
Projemizde ihtiyaç duyduğumuz malzeme ve fiyat bilgisi aĢağıdaki gibidir:
Malzeme Adı:
Adet:
Fiyatı
Maliyeti
Arduino Uno R3 Dip Klon
1
46.06
46.06
Arduino Mini MP3 Player Modülü
1
13.16
13.16
16GB Micro SD Kart
1
45.24
45.24
Jumper Kablo
50
0.2
10
Buton
20
0.41
8.2
8 Ohm Hoparlör
2
37.01
74.02
12 V trafo
1
18.58
18.58
Elektrik kabloları
1
25
25
100X200 cm MDF plaka
1
200
200
Tahta destek ayakları
2
50
100
TOPLAM MALĠYET 540.26 TL
Marangoza yaptırılması planlanan ahĢap malzemeler ile ilgili tahmini maliyet kullanılmıĢtır. Mümkün olan en düĢük maliyetli ürünlerin seçimine özen gösterilmiĢtir.
Tasarım, üretim ve test süreleri için zaman planlamamız aĢağıdaki gibidir;
YAPILMASI PLANLANAN ĠġLEM
SÜRE
Proje ön planlaması yapılması
2 gün
Gerekli bilgi ve arĢiv taraması yapılması
5 gün
Toplanan bilgilerinin analiz edilerek projede yer alacak bilgilere yer verilmesi
Ses kayıt çalıĢmlarının yapılması
AhĢap panonun oluĢturulması
Devre elemanlarının kurulması
Kodlama iĢleminin yapılması ve ürünün test edilmesi
toplam tahimi süre

5 gün
5 gün
2 gün
3 gün
3 gün
25 gün

Projemizin kabulü ve maddi kaynak teminin hemen ardından malzeme sipariĢi verilerek yukarıdaki zaman çizelgesine uygun Ģekilde çalıĢmalara baĢlanacaktır.
8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):
Projemiz ilkokul, ortaokul, lise hatta üniversite öğrencilerine yönelik kullanılacaktır. Zira
geçmiĢimizden dersler çıkarmak her yaĢ seviyesinde yapılması gereken bir durumdur. Ayrıca
okulumuzun tüm paydaĢları da bu materyalden faydalanabilecektir. Örneğin okulu ziyarete
gelen bir veli de bu panomuzdan yararlanabilir.
9. Riskler
Projemizde kullanılması planlanan 8 ohm luk hoparlörler kalabalık ortamda anlaĢılır seviyede ses üretmede sıkıntı yaratabilir. Böyle bir durumda sesi yükseltecek ek donanımlara ihtiyaç duyulacaktır.

8

Ayrıca zaman planlaması içerisinde bazı süreçleri birlikte iĢletmek ürünün planlanandan
daha kısa sürede bitmesine olanak sağlayacaktır. Örneğin bilgi araĢtırma sürecinde marangoza
sipariĢ verilerek bir yandan pano hazır hale getirilebilir.
Kod yazımında olası hataların proje ürünü oluĢtuktan sonra yapılan testlerle ortaya çıkacağı
muhakkaktır. Böyle bir durumda hızlı bir Ģekilde hata tespiti yapılarak iyileĢtirmeler hayata
geçirilecektir.
Proje Hedeflerinde Riskin Etki Skalası
Proje

Çok Düşük / .05

Düşük / .10

Orta / .20

Yüksek / .40

Hedefi
Maliyet

.80
Görünmeyen

maliyet<594

594<Maliyet<648

648<Maliyet<756

Maliyet >864

(TL)

(TL)

(TL)

(TL)

maliyet artışı
Takvim

Görünmeyen

Zaman<26

zaman artışı
Kapsam

Çok yüksek /

26<zaman<28

(Gün)

(Gün)

Kapsam düşüşü Kapsamın
zor fark edilir

28<zaman<30
(Gün)

Zaman>30
(Gün)

Kapsamın majör Kapsam azaltması Proje

minör alan- alanları etkilenir

proje komisyonu çıktısı

ları etkilenir

için kabul edile- sızdır

sonu
yarar-

mez
Kalite

Kalite

düşüşü Sadece

zor fark edilir

ta- Kalite

lepkar uygu- için

azaltması Kalite

azaltması Proje

sonu

komisyon proje komisyonu çıktısı

yarar-

lamalar etki- onayı gerekebilir

için kabul edile- sızdır.

lendi

mez

10. Proje Ekibi
Adı Soyadı

Projedeki Görevi

Okul

Projeyle veya problemle
ilgili tecrübesi

Ġlayda BOZ

Takım Lideri

Serpil Oktay Kara ÇeĢitli robotik kodlama projelerinde
Ortaokulu
çalıĢma yapan takım üyemiz aynı
(5.SINIF)
zaman da TUBĠTAK 4006 bilim
fuarı için de proje hazırlamaktadır.

Kıymet Buse ÇEKĠÇOĞLU

AraĢtırmacı

Serpil Oktay Kara ÇeĢitli robotik kodlama projelerinde
Ortaokulu
çalıĢma yapan takım üyemiz aynı
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Adı Soyadı

Projedeki Görevi

Okul

Projeyle veya problemle
ilgili tecrübesi

zaman da TUBĠTAK 4006 bilim
fuarı için de proje hazırlamaktadır.
Serpil Oktay Kara ÇeĢitli robotik kodlama projelerinde
OrtaokuçalıĢma yapan takım üyemiz aynı
lu(5.SINIF)
zaman da TUBĠTAK 4006 bilim
fuarı için de proje hazırlamaktadır.
Serpil Oktay Kara ÇeĢitli robotik kodlama projelerinde
Ortaokulu
çalıĢma yapan takım üyemiz aynı
(5.SINIF)
zaman da TUBĠTAK 4006 bilim
fuarı için de proje hazırlamaktadır.
(5.SINIF)

Ayhan POLATDEMĠR TEKNĠK SORUMLU
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