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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

ARDUTURK Arduino Eğitim Seti, M.E.B Mikrodenetleyiciler dersi uygulamalarında 

öğrencilerin  uygulama yaparken gerek malzeme kaybı gerekse malzemelerin yanlış 

bağlantı sonucu bozulmasından dolayı yaşanan zaman ve maddi kayıp sorunu nasıl gi-

derebiliriz düşüncesinden yola çıkılarak oluşturulmuş bir projedir. Öğrencilerin ders 

saatini verimli geçirmeleri eğitim-öğretimin en temel amacıdır. Bu proje ile öğrenciler 

donanım arızasıyla uğraşmadan ders saatinde daha fazla uygulama ve yazılım yaparak 

kendilerini daha da geliştirebilecektir. 

ARDUTURK Arduino Eğitim Seti tasarımından önce ekip üyeleri ve öğrenciler tara-

fından piyasada var olan eğitim setleri incelenmiş olup avantaj ve dezavantajları tespit 

edilmiştir. Öncelikle yapılacak temel seviye ve ileri seviye temrin listesi hazırlanıp bu 

bağlamda gerekli elektronik malzeme listesi oluşturulmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Problem/Sorun:
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3. Çözüm 

Piyasadaki eğitim setlerine nazaran daha ekonomik, taşınabilirliği yüksek, kullanışlı 

ve farklı platformlarla da kullanılabilecek bir deney seti oluşturma fikri üzerine gelişti-

rilen ARDUTURK deney seti bu ihtiyaçlara cevap vermeyi amaçlamaktadır. 

Atmega işlemcisinin yaygın kullanıma sahip olmasına rağmen çok işlevsel olmaması 

yadsınamaz bir gerçektir. Bu noktada ARM işlemciler gibi başka mikroişlemcilerin de 

kullanımını mümkün hale getirmek için bu deney seti gerçekleştirilmiştir. ARDU-

TURK Deney Setinde farklı mikroişlemcileri deneme imkanı da tanımak adına mikro-

işlemci devresi setten ayrı tutulmuştur. 

 
 

Deney Setimizin güçlü yanlarından biride temel ve ileri seviye deney föyleridir. Ardu-

ino kullanımı için gerekli en temel bilgilerden başlayarak, proje geliştirmek isteyenle-

rin sahip olması gereken bütün bilgiler (Bütün devrelerin devre şemaları ve önbilgile-

ri) bu föylerde yer almaktadır. Yazılan programlar açıklama satırlarıyla açık ve anlaşı-

lır bir dille anlatılmış ve harici bir kitaba veya dökümana ihtiyaç duyulmaması amaç-

lanmıştır. Temel Seviye Deneyler föyünde mBlock Şemalarına da yer vererek ortaokul 

ve ilkokul seviyesinde de kullanımı kolaylaştırılmıştır. 
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Deney Föyleri hazırlanırken Deney Setinin yanı sıra sadece Arduino Başlangıç Setine 

sahip kullanıcılarında rahatlıkla bütün deneyleri gerçekleştirebileceği bir anlatım ve 

içeriğe yer verilmiştir 
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4. Yöntem 

Proteus ile tasarlanan devre kartı Çinde bastırılıp tüm SMD elemanlar, dip soketler ve 

diğer elektronik elemanların montajı yapılmaktadır. Devre kartı ve deney setinin diğer 

bileşenleri pleksi üzerine montaj edildikten sonra taşıma çantasına yerleştirilmektedir.   

Deney föylerindeki tüm uygulamalar proteusta çizilip arduino kodları ile sanal olarak 

çalıştırılmıştır. Ayrıca Tinkercad uygulamasında uygulama sınırları içerisinde tüm 

devreler oluşturulmuş ve deney föylerinde bu şemalar kullanılmıştır. 

Temel Seviye tüm uygulamalar hem mBlock programıyla hemde Arduino Arayüzü ile 

gerçekleştirilmiştir.  

Deney Föyleri Indesign programıyla tasarlanmıştır. Deney föylerinde kullanılan bütün 

programlar(Arduino ve mBlock Programları), kütüphaneler, devre şemaları(Tinkercad 

ve Proteus) ve deney setinde gerçekleştirilen tüm uygulamaların resimleri bir CD 

haline getirilmiş ve Deney föyüne eklenmiştir. 

  

5. Yenilikçi(Ġnovatif) Yönü 

Arduturk Deney Seti 10x10cm boyutlarında geniş kapsamlı bir deney seti olarak kar-

şımıza çıkmaktadır. Yıllardır robot yarışmalarında edindiğimiz tecrübeler ve berabe-

rinde aldığımız derece ve ödüllerinde bir gereği olarak ekonomik ömrü yüksek, etkin 

öğrenmeye yardımcı, onlarca deneyi gerçekleştirmenin mümkün olduğu deney setimi-

zi oluşturduk.   

Piyasadaki deney seti üreten firmaların setlerini satmak üzere bizlerle iletişime geçme-

si üzerine piyasadaki deney setlerini incelemeye başladık. Devlet imkanlarını daha iyi 

kullanmak adına; daha kullanışlı, daha ekonomik, daha ergonomik, daha fazla uygu-
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lama sloganlarıyla yola çıktık. Yurtiçi ve yurtdışındaki birçok örneği inceledik. Bu ör-

neklerin artı ve eksilerini masaya yatırarak deney setinde olması gerekenleri, bunların 

detaylı bir projeye dönüştürülme kabiliyetini sağlamak üzere kendi deney kartı tasarı-

mımızı yaptık. Kart Tasarımı ve deney föylerimizi birkaç kez güncelleyerek hatalar-

dan ve eksikliklerden arındırmaya çalıştık. Proje maliyetini düşürmek ve parça deği-

şimini kolaylaştırmak adına Step motor, servo motor, keypad, dc motor, joystick gibi 

elektronik parçaları deney kartı dışında konumlandırdık.  

Piyasadaki deney setleri incelendiğinde Arduino Uno kartlarının ya deney kartı içeri-

sine takmak için soket yapıldığını yada deney kartı içerisine gömüldüğünü gördük. 

Diğer mikroişlemcileri de uygulama portföyümüze alabilmek adına mikroişlemci kar-

tını ayrı tuttuk(Özellikle ARM  işlemcileri öğrencilerimizle buluşturmak adına). 

Öğrencinin daha etkin olduğu deneyler yapabilmek adına, dipanahtarlı tasarımları sı-

nırlandırıcı ve kullanışsız bulduğumuzdan bağlantıların dupont kablolar yardımıyla 

yapılmasına karar verdik. Böylelikle öğrencilerin donanım bağlantısını kendilerinin 

yapmasına imkan tanıdık. 

Öğrencilerimizin projelerde kullanabilecekleri bazı sensörlere de deney setimizde yer 

almamasına rağmen, ellerinde yazılı bir doküman olması adına deney föylerimizde yer 

verdik(renk sensörü, toprak nem sensörü vb.).  

Deney föyleri MEB onaylı Arduino(Temel Seviye) Kursu ve Arduino(İleri Seviye) 

Kursu  uygulamalarının tamamını kapsayacak şekilde ve kazanım sırasına göre oluştu-

ruldu. Bu deney seti aynı zamanda Arduino Uno kartı yerine MEB onaylı hizmet içi 

kurslarda gösterilen MSP430,Tiva ve STM32F103 gibi ARM işlemcili geliştirme kit-

leri takılarak benzer uygulamalar yapma imkanıda sağlamaktadır. 

Deney Seti Ġçeriği (TaĢıma Çantası içerisinde - Pleksi üzerine montajlı) 

ArduTURK Deney Kartı (Buzzer, Ortak Anot RGB Led, LDR, LM35 sıcaklık sensörü, 100K 

potansiyometre, IR Led, 74HC595 Shift Register, 4511 - 7 Segment Display sürücü, 2 x Ortak 

Katot 7 Segment Display, L293D DC motor sürücü entegresi(Çift Çıkış), 4 x Buton, 8 x Flat 

LED, 5V Röle, DS1307 RTC entegresi, 32.768 kHz Kristal osilatör) 

Arduino UNO + USB Kablo 1 adet 4X4 Keypad 1 adet Joystick 

1 adet DC motor 
1 adet SG90  

Servo motor 

1 adet Step motor + 

ULN2003 Sürücü devresi 

1 adet 1602 LCD ekran 
1 adet OLED 

(SSD1306) ekran 

1 adet HC-SR04  

mesafe sensörü 

1 adet HC05  

Bluetooth devresi 

20 adet dişi-erkek  

dupont kablo 

10 adet erkek-erkek  

dupont kablo 

  

6. Uygulanabilirlik 

Deney Seti içeriği ve tasarımı dinamik bir şekilde güncellenmektedir. Baskı devre 

imalatı Çin’de yaptırılmakta ve elektronik malzeme montajı öğrenci ve öğretmenleri-

mizle yapılmaktadır.  
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Sadece deney kartı olarak (temel seviye deneyler için) pazarlanabileceği gibi deney 

seti olarak da pazarlanabilir niteliktedir. Uygulama kitapçıkları ayrı birer kitap olarak 

basılabilir nitelik ve içeriğe sahiptir.  

Uygulamaların PC ve Telefon ile kontrolünü sağlamak adına Arayüz tasarım ve kod-

lama faaliyetleri devam etmektedir. Arduturk Deney Seti içerik ve tanıtımı için Web 

sitesi içerik hazırlıkları sürmektedir. Tüm uygulamaların videoları hazırlanmaktadır. 

Uygulama videoları için  youtube kanalı oluşturulmuştur. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

ARDUTURK deney seti projesinin malzeme maliyeti yaklaşık 320TL’dir. Elektronik 

malzemeler dolar kuru üzerinden olduğu için bu fiyat doların değerine göre değişiklik 

gösterebilir. Çoklu üretimlerde maliyet biraz daha da düşecektir. Baskı devre kartı 

Çin’de ürettirilip montajı öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizce yapılmaktadır.  

Aşağıda fiyatı verilen deney setleri az sayıda uygulamaya izin vermekte ve maliyette 

yüksek yer tutan birçok elektronik elemanını barındırmamaktadır. (SSD1306 

OLED(35TL), HC05 Bluetooth(21TL), L293D Motor Sürücü + DC Mo-

tor(15TL),Taşıma çantası ve Pleksiglas Maliyetleri vb.) 

Ardukit Arduino Geliştirme Seti      1911TL 

dnyARDUINO V4.0 Arduino Kodlama Eğitim Seti  611TL 

Kartal Otomasyon Arduino Eğitim Seti Başlangıç   853TL 

DuinoKit Essentials + Accessory Pack    269$ (1829TL) 

TME-EDU-ARD-2       86$ (584TL) 

Deney Seti Tasarımına 2019 Ocak’ta başlanmış ve 30 günlük bir süreç sonunda mik-

roişlemci derslerinde kullanılmak üzere 25 adet üretilmiştir. Sonrasında yeni geliştir-

me ve güncellemeler yapılmış ve 3. versiyonu üretilmiştir. Deney Föyleri hazırlanması 

1 aylık bir süreç almıştır. 

 

Üretim süreci ise baskı devre kartı Çin’de bastırılıp elimize ulaştıktan sonra(10 gün) 

montaj ve test işlemleri yaklaşık 2 gün sürmektedir. 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

Arduturk Deney Seti ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite düzeyindeki tüm robotik ve 

kodlama tutkunlarına hitap etmektedir. Sıfırdan öğrenmeyi destekleyecek nitelikte ha-

zırlanan deney seti ile basit projelerden, komplike projelere kadar geniş uygulama yel-

pazesi sunulmaktadır.   

Özellikle okullarda öğrencilere verilen eğitimlerde sensör sarfiyatı üst düzeyde olmak-

ta ve ekonomik sebeplerle uygulamalarda sıkıntı yaşanmaktadır. Birkaç eğitim sonra-

sında Sensörler ve Arduino kartlar kullanılmaz hale gelmektedir.  
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Arduturk Deney kartını kullanarak yaptığımız öğretmen eğitimlerinde, deney setimize 

yoğun ilgi oluşmuş, deney föylerinin de kitap olarak basılması fikri güçlü olarak dil-

lendirilmiştir. Aldığımız olumlu dönütler doğru bir iş yaptığımız noktasında büyük 

motivasyon sağlamıştır. 

9. Riskler 

Sensör fiyatlarının Çin fiyatları ile Türkiye fiyatları arası 2-3 kat değişiklik göstermesi 

önem taşımaktadır. Çin’den verilen siparişlerin vergilendirmesinde bir standart bu-

lunmaması üretim maliyetlerini yükseltmekte ve değişken hale getirmektedir. Dolar 

kurundaki oynaklıkta maliyetler üzerinde olumsuz etki yaratmaktadır. 

Seri üretim halinde yerel imkanlarla malzemelerin teminini sağlamak adına firmalarla 

görüşülmesi planlanmaktadır. Maliyeti minimize ederek herkesin ulaşabileceği bir fi-

yat aralığı belirlemek amaçlanmaktadır.  

 

10.  Proje Ekibi 

Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul 
Projeyle veya problemle 

ilgili tecrübesi 

Harun YILDIRIM Ekip Başkanı Bilecik MTAL Baskı Devre Tasarımı 

Ali OCAKCI Kodlama Bilecik MTAL Kitapçık hazırlama 

Volkan CAN Tasarım-Montaj Bilecik MTAL Montaj-Test 

Şahin Onur İNALÖZ Montaj Bilecik MTAL Montaj-Test 

Emirhan KARAKUŞ Montaj Bilecik MTAL Montaj-Test 

 

11. Kaynaklar  

https://maker.robotistan.com/ 

https://forum.arduino.cc/  

https://create.arduino.cc/projecthub 

https://circuitdigest.com/arduino-projects   

https://howtomechatronics.com/arduino-projects/ 

https://www.direnc.net/mucit-kiti-inventors-kit-v32-sparkfun 

https://tmeeducation.com/en-ZZ/page/16569/review-of-the-arduino-compatible-

educational-board-product-symbol-tme-edu-ard-1-version-1-0-june-2017 

http://duinokit.com/store/home/9-duinokit-essentials-754748002689.html 

https://www.kartalotomasyon.com.tr/urun/arduino-egitim-seti-baslangic 

https://www.direnc.net/ardukit-arduino-raspberry-pi-gelistirme-kiti 

https://www.direnc.net/dny-arduino-v40-kodlama-egitim-seti 

https://maker.robotistan.com/
https://forum.arduino.cc/
https://create.arduino.cc/projecthub
https://circuitdigest.com/arduino-projects
https://howtomechatronics.com/arduino-projects/
https://www.direnc.net/mucit-kiti-inventors-kit-v32-sparkfun
https://tmeeducation.com/en-ZZ/page/16569/review-of-the-arduino-compatible-educational-board-product-symbol-tme-edu-ard-1-version-1-0-june-2017
https://tmeeducation.com/en-ZZ/page/16569/review-of-the-arduino-compatible-educational-board-product-symbol-tme-edu-ard-1-version-1-0-june-2017
http://duinokit.com/store/home/9-duinokit-essentials-754748002689.html
https://www.kartalotomasyon.com.tr/urun/arduino-egitim-seti-baslangic
https://www.direnc.net/ardukit-arduino-raspberry-pi-gelistirme-kiti?language=tr&h=eace2ad9
https://www.direnc.net/dny-arduino-v40-kodlama-egitim-seti

