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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Projemiz; teknolojik gelişmelerle hareketsizleşen çocukların, gençlerin refleks 

hareketleri ile psikomotor gelişimlerini arttıran, zihin ve kas koordinasyonunu gelişti-

ren, eğlenceli bir oyun çalışmasıdır. Bu refleks gelişim oyunu, zihin ve kas koordinas-

yonu ile de saliselerin önemli olduğu spor dallarında kendini geliştirecek öğrenciler 

için okullarda spor materyali olarak da kullanılabilir bir çalışmadır.  

Proje, Arduino ile önce simülasyon programı üzerinde, sonra deney tahtası 

üzerinde ve en son prototip üzerinde denenip en son haline getirilmiştir. Bu süreçte 

zorluk seviyeleri, puanlama, ekran ve ses gibi eklemelerle geliştirmeler yapılmıştır. 

Seçilen farklı zorluk seviyelerinde yanan ışıkların ait olduğu butona zamanında basma 

üzerine kurgulanmıştır. Proje bitiminde çeşitli spor dallarından öğrenciler üzerinde 

oyun test edilmiş ve 2 haftalık süre sonunda öğrencilerde oyun içinde elde edilen pu-

anda, futbol kalecisinin %41’den %73’e, masa tenisi oyuncusunun %43’ten %87’ye, 

basketbol oyuncusunun %32’den %55’e, voleybol oyuncusunun %43’ten %77 ye yük-

seldiği görülmüştür. Sonuçların gerçek hayata yansımasını ölçmek daha uzun bir za-

man alsa da bu konuda çalışmalarımız devam etmektedir. Sonuç olarak böyle bir ça-

lışma, dikkatlerini, refleks ve psikomotor becerilerini geliştirmek isteyen sporcular, 

günlük hayatına zevkle yapabileceği bir aktivite katmak isteyen insanlar için eğlenceli 

bir araç olacaktır. 

Devre tasarımı ve yazılım için öncelikle tinkercad simülasyon programı ile 

başlanmış, daha sonrada Arduino üstünde devam edilmiştir. Başta basit bir kontraplak 

üstünde tasarlayıp devre kurulduktan sonra asıl projeye geçilmiştir. Asıl proje için ge-

rekli tasarım işlemleri okulumuzun mobilya bölümü ile işbirliği içinde yapılmıştır.  

 

2. Problem/Sorun: 

Bu projede bizim amacımız, günden güne hareketsizleşen toplumumuzun, oku-

lumuz örnekleminde eğlenceli bir oyun aracıyla hem fiziksel hareketlerle kaslarını ça-

lıştırması, hem de göz ve zihin koordinasyonu geliştirebilmesini sağlamaktır. Okullar-

da öğrencilerin farklı spor alanlarında refleks, el-göz-koordinasyon isteyen alanlarda 

kendilerini geliştirebilecekleri bir eğitim materyalinin eksikliğini gördük ve bunun bir 

eğitim çalışması olarak kullanımı amaçlamaktayız. Örneğin futbol, hentbol, su topu 

vb. sporlarda kalecilik, boks, kick boks, masa tenisi ve voleybol gibi birçok spor da-

lında kendini geliştirmek isteyen kişilere refleks ve bunun yanında dikkat geliştirmede 

faydalı olabilecektir. 

Günümüzde bu tür sorunlar geleneksel fizik/kondisyon hareketleri ile çözül-

meye çalışılmaktadır. Bu sorunla ilgili tespit edebildiğimiz bizim projemiz gibi teknik 

bir çözüm olmadığı için karşılaştırma şansımız olmamıştır. 
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3. Çözüm  

Günden güne hareketsizleşen toplumumuzun, okulumuz örnekleminde eğlenceli 

bir oyun aracıyla hem fiziksel hareketlerle kaslarını çalıştırması, hem de göz ve zihin 

koordinasyonu geliştirebilmesini sağlamak için düşündüğümüz çözüm yöntemi bir re-

fleks oyunu olmuştur. Ayrıca bu reflex oyununu olabildiğince eğlenceli hale getirerek 

gerekirse eğitim materyali olarak kullanılabilmesini düşündük.  

Günümüz de robotik kodlama teknolojilerinin gelişmesi ile bilgiye hızlı 

ulaşabilmemiz sayesinde bu projeyi üretip geliştirebildik. Gerek öğretmenlerimiz ger-

ekse internet ortamında karşılaştığımız sorunlarla ilgili çözüm yollarına ulaşabildik. 

 

 Sorun  Çözüm  Eğitimdeki Katkısı 

 Günden güne hareketsiz-

leşen toplumumuz, okullarda 

refleks gerektiren spor 

branşları için gerekli ve ye-

terli materyalin olmaması. 

 Refleks oyunu ile insan-

ların el göz koordinasyonu ile 

bedenlerini de çalıştırabile-

ceği, hayatına hareket kata-

cak, refleks gerektiren birçok 

spor branşı için kendisini 

geliştirebileceği eğlenceli bir 

araç geliştirme 

 Okullarda beden eğitimi 

dersleri için kendini refleks 

gerektiren spor dallarında 

(kalecilik, boks, masa tenisi, 

voleybol..vb) geliştirmek 

isteyen öğrenciler için faydalı 

bir materyal olarak kullanıla-

bilmesi 

 

 

 
Resim 1: Deney tahtasından yapılan projenin ilk örneği 
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Resim 2: Simülasyon sitesi üzerinde tasarladığımız prototip örneği 

 

 

 
 

Resim 3: 9 buton ve 9 led’li prototip çalışması 

 

 

Resim 4: Mobilya bölümü ile arka plan hazırlığı 
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Resim 5: Projenin önden görünümü ve son Arduino bağlantıları. 

 

 
Resim 6: Okulumuz mobilya bölümü ile projenin arka planı için yapılan işlemler 

 

 

 
Resim 7: Proje son aşama Arduino bağlantıları ve yanan lambaların daha iyi görünmesi için 

arka planın siyaha boyanması 
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Resim 8: Açıklamalarla Kodlama 1 
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Resim 9: Açıklamalarla Kodlama 2 

 

 

 
Resim 10: Açıklamalarla Kodlama 3 
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Resim 11: Oyuncuların projeyi deneme süreçleri 

 

4. Yöntem 

Projemizin yapımı, temel olarak 4 aşamada planlanmıştır. Özetle aşamalar şu 

şekildedir:  

Birinci aşamada Beden Eğitimi Öğretmenleri ile böyle bir projenin bir eğitim 

materyali olarak kullanılabilirliği, faydalılığı, ihtiyaç durumu, benzer örneklerinin 

olup olmadığı gibi konularda bilgi alınarak ön araştırmalar yapılmıştır. Daha sonra 

proje danışmanı olarak seçtiğimiz Bilişim Teknolojileri öğretmeniyle bu şekilde bir 

projenin yapılıp yapılamayacağı, zorlukları, gerektirdiği ön bilgiler vb. konularda fikir 

alış verişi yapılmıştır.  

İkinci aşamada yaptığımız işlemler ise, birinci aşamadan aldığımız olumlu fi-

kirlerle, projenin öncelikle “tinkercad.com” simülasyon sitesi üzerinden deney tahtası 

(breadboard) üzerinde 4 buton ve 4 LED ile basit şekilde kodları yazarak nasıl çalıştı-

ğını test etmek olmuştur. Daha sonra bu işlem gerçek bir deney tahtası üzerinde ger-

çekleştirilmiştir.  

Üçüncü aşamada, gerçek deney tahtasında yaptığımız çalışmayı daha büyük bir 

prototip çalışması olarak kontrplak üzerinde 9 buton ve 9 led ile başarıyla test ettikten 

sonra geliştirebileceğimiz konular üzerinde çalışmalar yaptık. Burada bu projeye zor-

luk derecesi ve puan sistemi yapabileceğimizi, bunu da bir ekranda gösterebileceğimi-

zi düşündük ve bunu yeniden simülasyon sitesi üzerinden test ettik.  

Dördüncü ve son aşamada prototip üzerinde başarıyla çalıştırdığımız ve geliş-

tirdiğimiz projemiz, içerisinde LED barındıran büyük mantar butonlarla ve daha iyi bir 

arka plan ile kullanılabilir hale getirilmiş ve deneme - test işlemleri başarıyla gerçek-

leştirilmiştir. Ayrıca oyun içerisinde sesli uyarılar da olmasının iyi fikir olacağı düşü-

nülüp buzzer eklenmiştir. 

  

 

5. Yenilikçi(İnovatif) Yönü 

Projemizin yenilikçi yönü, okullarda spora ilgisi olan öğrencilerin birçok spor-

da önemli bir yeri olan refleksin gelişimine katkı sunabilmesidir. Bunun yanında dik-

kat dağınıklığı olan öğrenciler için de gelişme sağlayabileceği gibi, sıradan insanları 

da eğlenceli bir şekilde spora yönlendirebiliyor olmasıdır. 
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Geleneksel fizik/kondisyon hareketlerine oranla daha teknik bir yöntem olarak 

görülebilir çalışmamız. Geleneksel yöntemlerde refleks geliştirmek için boks, voley-

bol, masa tenisi gibi birçok sporda grup çalışma gerekir ya da karşılıklı iki insana ihti-

yaç duyulmaktadır. Bizim projemiz kendi başına bir öğrencinin ya da projemizi kulla-

nan kişinin reflekslerini geliştirebilmesini sağlar. 

  

6. Uygulanabilirlik  

Projemiz hali hazırda hayata geçirilerek kullanılabilecek durumdadır. Konula-

rında uzman olan kişilerce incelenip değer görülürse okullarda eğitim materyali olarak 

düşünülebilir. Eğer bir eğitim materyali olabileceği ile ilgili düşünce ortaya çıkarsa ti-

cari bir ürüne dönüşebilir.  

Biz projemizi yaygınlaştırmak için öncelikle ilçemizden başlamak üzere tanı-

tımlar yapmayı, bölgesel ya da ülke genelinde farklı proje yarışmalarına, sergilere ka-

tılarak projemizi tanıtmayı ve yaygınlaştırmayı düşünmekteyiz. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemizin tahmini bütçesi 500 TL ile 750 TL arasındadır. Bütçenin ciddi kıs-

mını butonlar oluşturmaktadır. Bu sebeple yerli üretim olup ucuz ve sağlam butonlar 

bulunursa maliyet ciddi şekilde azaltılabilir. Tasarımdan ziyade projenin uygulamaya 

döküldüğü aşamada maliyet olmuştur. 

 

Projede kullanılan malzemeler: 

- Dahili led bulunduran 10cm mantar buton (8 adet) (60 tl x 8 = 480 TL) 

- Arduino Uno (1 adet) (30 TL) 

- Anahtar (1 adet) (2 TL) 

- Buton (3 adet) (3 * 2 = 6 TL) 

- 2*16 LCD ekran (1 adet) (10 TL) 

- Buzzer (1 adet) (1 TL) 

- Mdf arka plan ve boyası (150 cm * 120 cm) (150 TL) 

- Bir miktar kablo (5 TL) 

Bu şekilde maliyet ortalama 680 TL civarında çıkmaktadır.  

İşin Tanımı Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart 

Literatür Taraması X X X    

Proje için Ön Tasarımlar-

Çalışmalar-Devre Tasarım 
 X X X   

Çalışmaların Geliştirilmesi 

– Kodlama – Ürün Tasarımı  
  X X X X 

Test Edilmesi ve Kullanıla-

bilir hale getirilmesi 

 

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

Projemizin hedef kitlesi tüm eğitim-öğretim kurumlarıdır. Tabi daha özel 

olarak düşünülürse spor liseleri daha keskin bir şekilde hedef kitlemiz olabilir.  Çünkü 

projede amacımız daha çok spor dallarında kendini geliştirmek isteyen öğrencilere bir 

eğitim materyali tasarlayıp üretebilmektir. Spor dallarında refleks gelişimi çok önem-

lidir.  

 

9. Riskler 

Projemizi olumsuz etkileyebilecek temel bir unsur görmüyoruz. Kullandığımız 

malzemelere erişim konusunda sıkıntı olma durumu yoktur.  

Projenin tasarımı, çizimleri, kodlamaları elimizde mevcut ve isteğe gore 

geliştirilip değiştirilebilir.  

 

10.  Proje Ekibi 

 Takım Lideri: Vedat BOZAK 

Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul  Projeyle  

ilgili tecrübesi 

Vedat BOZAK 
Devre Tasarımı, 

Kodlama 

Erciş Mehmet Murat 

İşler Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi, Bilişim 

Teknolojileri Alanı, 

11.sınıf 

Yok 

Miraç SARIYILDIZ 

Ürün Tasarımı, 

Elektrik-Elektronik 

Bağlantılar 

Erciş Mehmet Murat 

İşler Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi, Bilişim 

Teknolojileri Alanı, 

11.sınıf 

Yok 
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