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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Fen Bilimleri dersinde öğrenciler, genelde teoriye dayalı öğrenme süreci içerisinde bu-

lunmaktadır. Eğitimde üst sıralarda olan ülkeler incelendiğinde deney ve gözlem içeren 

bilimsel süreçlere dayalı eğitim modellerini uyguladıkları görülmektedir. 

Bu nedenle, fen derslerindeki konuların bilimsel süreçleri yaşayarak ve uygulayarak 

öğrenilmesine imkan tanıyan robotik bir sistem üretmeye karar verdik.  

İlkokul ve ortaokullardaki Fen Bilimleri dersi 3.5. ve 7. sınıfların programında ve lise 

12.sınıf Biyoloji dersi programında “bitkilerin büyüme ve gelişme süreçleri” konusu 

çeşitli seviyelerde ele alınmaktadır. Programlarda öğrencilerden, bitkilerin gelişiminin 

izlenmesi ve gözlem sonuçlarını kaydetmeleri, büyüme ve gelişme süreçlerini karşılaş-

tırmaları, büyüme ve gelişmeye etki eden faktörleri keşfetmeleri istenmektedir.  

Robotik sistemimiz, bitki büyüme ve gelişimini, öğrencilerin deney ve gözleme dayalı 

bilimsel süreçler içerisinde öğrenmesine imkan tanımaktadır. Deneysel çalışmalar, üç 

tip değişken üzerinden yürütülür. Bunlar kontrol değişkenleri, bağımsız değişkenler ve 

bağımlı değişkenlerdir. Robotik sistemimizin tasarım aşamasında, öğrencilerin araştır-

malarına göre bağımlı ve bağımsız değişkenleri tanımlayabilmeleri ve bunların hassas 

ölçümlerini belirledikleri aralıklarda robotik sistemin yapması hedeflenmiştir. Buradan 

elde edilen sayısal verilerin, bilgisayara (Excel’e) gerçek zamanlı olarak aktarılarak tab-

lolaştırılması, grafik haline getirilmesi ve kaydedilmesi düşünülmüştür. Bu sayede öğ-

renci, verileri analiz edebildiği, öğrendiği kavramlarla ilişkilendirebildiği, bilimsel çı-

karımlar ve yorumlar yapabildiği, deney ve gözleme dayalı bir öğrenme sürecinde ol-

maktadırlar. Kalıcı, etkin ve ileri düzey öğrenme gerçekleşmektedir.  

Montajda üç adet şeffaf bitki büyüme kabı; her birinde toprak nem sensörü, sıcaklık 

sensörü, ışık şiddetini ölçmek için ldr ve bitkinin boyunu ölçmek için ultrasonik sensör 

kullanıldı.  Sensör sayısı fazla olduğundan Arduino Mega 2560 kontrol kartı içeren bir 

kit tercih edildi. Yazılım dili olarak Arduino kullanıldı. Verilerin Excel’e gerçek za-
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manlı transferi için Parallax  (PLX-DAQ) yazılımı kullanıldı. Tasarlanan robotik siste-

min prototipi üretilerek sınandı. Öğrencilerin, “bitki büyüme ve gelişimi konusunda” 

bilimsel yöntemleri uygulayabilecekleri görüldü.  

 
Şekil 1. Üretilen Robotik Sistem. 

2. Problem/Sorun: 

Fen Bilimleri ve Biyoloji derslerinde “bitkilerin büyüme ve gelişme süreçleri, büyüme 

ve gelişmeye etki eden faktörler, gerekli minerallerin etkileri” konuları teorik düzeyde 

ele alınmaktadır. Genellikle test çözme odaklı bu eğitimlerde öğrenciler doğru ve yanlış 

seçenekleri arasında düşünme güçlerini kullanmaktadırlar. Oysa gerçek hayattaki bilim-

sel süreçler, doğru ve yanlıştan öte pek çok bilgi, deneyim ve yorum barındırmaktadır.  

Bilimsel süreç becerileri araştırma, hipotez kurma, gözlem yapma, deney yapma, model 

oluşturma, ölçme, sınıflama, verileri kaydetme, değişkenleri değiştirme ve kontrol etme,  

edinilen bulgulardan bilimsel sonuçlara ulaşma aşamalarından oluşmaktadır. Öğrenciler 

ancak bu bilimsel süreçleri uygulayarak etkili öğrenebilirler. Bu noktada şu sorunların 

karşılanması gerekmektedir: Gözlem ve deney yapma, değişkenleri değiştirme ve kont-

rol etme, ölçme, sınıflama,  verileri kaydetme ve bulgulardan bilimsel sonuçlara ulaşma. 

 

3. Çözüm  

Ölçmede robotik teknolojilerden yararlandık. Sistemimizdeki üç adet bitki büyüme ka-

bının her birinde toprak nemini, kap içindeki sıcaklığı, ışık miktarını ve bitkinin uzun-

luğunu ölçen sensörlerle (toprak nem okuma, lm-35, ldr ve HCSR-04) ölçme sorununu 

çözmüş olduk. 

 
Şekil 2. Bitki Büyüme Kaplarında Ölçüm Yapan Sensörlerin Montajı 

Öğrencinin değişkenleri kontrol edebilmesi için değişkenler opsiyonel bırakıldı. Ölçü-

len veriler hedef kitle olan ilkokuldaki, ortaokuldaki ve lisedeki öğrencilerin bilimsel 

çıkarımlar yapabilmesi için Excel’e aktarılarak veri tablolarının oluşturulması, kayde-

dilmesi ve grafikler oluşturulması sağlandı.  
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 Sorun Çözüm Eğitimdeki Katkısı 

“Bitki büyümesi ve gelişimi konu-

larının” genellikle teorik bilgiye 

dayalı bir eğitimle verilmesi.  

Teorik bilgiler, robotik siste-

min sağladığı bilimsel süreç 

becerileriyle geliştirilebilir.  

Öğrenciler kalıcı ve et-

kin öğrenme sürecini 

elde ederler.  

 

Ölçme, sınıflama, verileri kay-

detme gibi işlemler, yorucu ve çok 

zaman gerektiren işlemlerdir.  

Ölçme, sınıflama, kaydetme 

ve grafikleştirme işlerinin ro-

botik sistemle yapılması. 

Öğrenciler robotik siste-

min ölçtüğü veriler üze-

rinden bilimsel çıkarım-

lar yapabilirler. 

Konu, deneysel işlenmediği için 

değişkenleri değiştirme ve kontrol 

etme gibi inisiyatifler yoktur. 

Robotik sistemle öğrenci, hi-

potezine göre değişkenleri is-

tediği gibi tanımlayabilir. 

Özgüven kazanımı.  

Konu gözlem ve deneylerle işlen-

mediği için, bilimsel sonuçlara 

ulaşma imkanının olmayışı. 

Robotik sistemin sağladığı 

verilerle, grafiklerle öğrenci,  

bilimsel sonuçlar üretebilir. 

Kalıcı ve etkin öğrenme  

4. Yöntem 

Ölçme işlemlerinde, bitkilerin boyunu ölçmek için ultrasonik sensorler (HCSR-04) kul-

lanıldı. Bu sensör, üstten yapılan ölçmelerde bitki ile sensör arasındaki mesafe değerini 

bize vermektedir. Bu değer, bitki büyüme kabı uzunluğundan çıkartılarak bitkilerin boy-

ları hesaplanmıştır. Işık şiddetinin ölçülmesi için 10mm ldr (1Kohm dirençle) ve kap 

içerisindeki sıcaklığın ölçülmesi için lm-35 sensörleri kapaklara takıldı. Toprak nem 

sensörleri ise kaplardaki saksılara yerleştirildi.  

Arduino Mega 2560 kontrol kartı barındıran bir kit ve yazılım dili olarak Arduino kul-

lanıldı. Sensörlerin ölçme (okuma) aralıkları ve okunacak veri sayısı öğrenciye bıra-

kıldı. Üç büyüme kabından ölçme yapıldıktan sonra bu veriler Excel’e, Parallax  

(PLX-DAQ) yazılımı kullanılarak aktarıldı. Excel tablosunda yer alan veriler, grafik 

haline getirildi. Tablolardan öğrenci de istediği grafikleri üretebilecektir.  

Üretim sırasında mühendislik tasarım süreçleri uygulandı. Montajdan sonra test ve ka-

librasyon çalışmaları yapıldı. Büyüme kaplarındaki saksılara biber fideleri dikildi. Nem 

miktarlarının büyümeye etkisi araştırıldı. Başarılı sonuçlar alındı. 

 

5. Yenilikçi(İnovatif) Yönü 

Fen Bilimleri ve Biyoloji derslerinde “Bitki Büyüme ve Gelişimi” konusunun ilk kez 

robotik bir laboratuvar cihazıyla işlenmesi açısından ürettiğimiz sistemin bu yönüyle 

yenilik içeren özgün bir model olduğunu düşünüyoruz. Aynı anda pek çok parametrenin 

takip edilebilir olması ve verilerin öğrencinin değerlendirmesine uygun hale getirmesi 

bakımından yenilikler içermektedir. Robotik sistemle deney ve gözleme dayalı eğitim 

aracı olarak yeni bir modeldir.  

6. Uygulanabilirlik  

Projemizin prototipi üretilmiş ve testleri yapılmış durumdadır. Konu ile ilgili tüm para-

metreler sınanmış ve sonuçları alınmıştır. İlkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki eğitim 



5 

 

kurumları ilgi göstereceğinden ticari ürüne kolaylıkla dönüştürülebilir olduğunu düşü-

nüyoruz. Projeyi yaygınlaştırmak için web sayfası üzerinden tanıtımlar yapmayı ve bazı 

okullarla işbirliği yapmayı planlıyoruz. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemizin bütçesi, 336 TL’dir, malzemelerin toplu alımı ile 300TL olabilir. Projemizle 

benzer bir ürün olmadığı için maliyet karşılaştırması yapılamamıştır.  

 Malzeme Adı Miktarı BirimFiyatı TL Tutarı (TL) 

1 Arduino Mega 2560 kit  

(stemrobotica) 

1 140 140 

2 Şeffaf Bitki Büyüme Kabı 3 8 24 

3 HCSR-04 Ultrasonik sensör 3 7 21 

4 10mm LDR (1Kohm Dirençle) 3 4 12 

5 Lm-35 3 8 24 

6 Toprak nem ölçer 3 4 12 

7 Veri Kabloları (6p4c) 12 4 48 

8 Model platform 1 55 55 

Toplam 336 

Tablo 1. Tahmini Bütçe 

  Şubat Mart  Nisan  Mayıs  Haziran  

TASARIM                                         

Genel tasarım                                         

iş akış tasarımı                                         

Model tasarımı                                         

ÜRETİM                                         

Malzeme listesi-
nin belirlenmesi 

                                        

Malzemelerin 
alınması 

                                        

Arduino ile yazı-
lım geliştirme 

                                        

Prototip Üretimi                                         

TEST                                         

Ölçme testleri                                         

Veri transfer test-
leri (Parallax-
DAQ) 

                                        

Grafikleştirme 
testleri 

                                        

         Tablo 2. Zaman Planlaması 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı müfredatlarda 3.5. ve 7. sınıf  Fen Bilimleri dersi, 

12.sınıf lise Biyoloji dersi programında proje konumuz yer almakta ve deneysel işlen-

mesi istenmektedir. Bu açıdan projemiz bu düzeydeki öğrencilere yönelik tasarlanmış-

tır.  
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9. Riskler 

Risk Derecesi Eylem Planı 

Veri kablolarının çok kullanımı nedeniyle veri 

iletilememesi 

Olasılık 1, Etki 5 

Derece 5 

Yedek kablolarla düzeltilebi-

lir. 

Robotik sistemin kullanımı konusunda eksik 

bilgi öğrencinin istediği çalışmayı yapama-

masına neden olabilir 

Olasılık 2, Etki 3 

Derece 6 

Bilimsel metotlar ve robotik 

sistemin kullanımıyla ilgili 

bilgiler verilmesi. 

Veri analizleri Excel’de yapılacağından, bu 

konudaki eksik bilgi analiz ve grafikleştir-

mede başarısız kalınmasına neden olabilir. 

Olasılık 2, Etki 4 

Derece 8 

Öğrencilere temel Excel bil-

gisi verilmelidir. 

Tablo 3. Olasılık ve Etki matrisi (5*5) 

10.  Proje Ekibi 

Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul  Projeyle veya 

problemle 

ilgili tecrübesi 

Kübra Güven Takım Lideri. Meram İmam Hatip 

Ortaokulu – 7.  

STEM, Robotik ve 

Arduino bilgisi. 

Ferhan Serra Soytaşoğlu (A). Tasarım ve test çalışmaları  Mehmet katırcı İmam 

Hatip Ortaokulu – 6. 

STEM, Robotik ve 

Arduino bilgisi. 

Hayriyye Bülbül (A).Tasarım ve test çalışmaları  Mehmet katırcı İmam 

Hatip Ortaokulu – 6. 

STEM, Robotik ve 

Arduino bilgisi. 

Ahmet Sina Kurt (B)Yazılım. Arduino ile sistemin 

yazılımını geliştirir.   

Özel Başak Koleji – 6. STEM, Robotik ve 

Arduino bilgisi. 

Hasan Berk Şen (B)Yazılım. Arduino ile sistemin 

yazılımını geliştirir.   

Zafer Ortaokulu – 6. STEM, Robotik ve 

Arduino bilgisi. 

Zahid Kerem Kurt (C).Mekanik üretim, prototip montajı. 

ve ürünü hazır hale getirme. 

Zafer Ortaokulu – 5. STEM, Robotik ve 

Arduino bilgisi. 

Murat Mert Yıldız (C).Mekanik üretim, prototip montajı. 

ve ürünü hazır hale getirme.  

Zafer Ortaokulu – 5. STEM, Robotik ve 

Arduino bilgisi. 

Tablo 4. Proje Ekibimiz. 
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http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/201812312311937-%20FEN%20B%C4%B0L%C4%B0MLER%C4%B0%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20PROGRAMI2018.pdf
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Şekil 3. Üretilen Robotik Sistem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. Veri Kablolarının Bağlantısı 
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Şekil 5. Kapaklara Montajı Yapılmış Sensörler (HCSR-04, LDR ve LM-35). 

 

Şekil 6. Bilgisayara Aktarılan Ölçüm Verilerinin Bilimsel Analizlere Uygun Tablolaş-

tırılması ve Grafik Haline Getirilmesi. 

 

 


