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MAKEY 101

GENEL YAPI

Makeyler, Lego platformu ile tamamen uyum-
lu olarak tasarlanmıştır. Her boyuttan Makey-
ler Legolar ile kolayca birleştirilerek platform 
için elektronik bir yapı bloğu görevi görürler.

KATEGORİLER

Makeyler; 6 farklı kategoride, 6 farklı renk ile gruplanmıştır. Her kategorinin 
kendine özel farklı görevleri vardır.

P–GÜÇ: Güç kategorisindeki 
modüller, oluşturduğunuz sis-
temlere enerji sağlayan modül-
lerdir.

I–GİRİŞ: Giriş kategorisinde-
ki modüller, çevresel etkileri 
okuyarak bu etkileşimleri çıkış 
değeri olarak kendisinden sonra 
gelen Makeylere iletir.

O–ÇIKIŞ: Çıkış kategorisinde bu-
lunan modüller, girişten ge-len 
değere göre ışık, ses gibi algıla-
yabileceğimiz çıktılar üretir.

L–AKIL: Akıl kategorisinde bulu-
nan modüller çeşitli mantıksal ve 
karmaşık işlemleri yerine getirir 
ve sonuç olarak ürettiği değeri 
kendinden sonra gelen Makeylere 
aktarır.

M–MEKANİK: Mekanik kategorisin-
de bulunan modüller girişten aldığı 
değere göre hareket üretir.

C–BAĞLAÇ: Bağlaç kategorisindeki 
modülleri, iki modül arasında bağ-
lantı kurarak sistemlerinize esnek-
lik kazandırır.
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MAKEY 101

MIKNATIS GÜCÜ

Makeyler birbirlerine mıknatıs ile bir-
leşirler. Yanlış birleştirmeniz mümkün 
değildir!

SIRALAMA ÖNEMLİ

Her sistemin güce ihtiyacı vardır. Bu nedenle, 
en azından bir tane güç kategorisinden MA-
KEY kullanmanız gerekir.

BAZI MODÜLLER AYARLANABİLİR

Modül üzerlerindeki anahtarlar, düğ-
me ve tuşlar modülün işleyişinde 
değişiklikler yapılabilmesini sağlar.

Plastik soketler yönleri gösterir. Giriş kategorisi bir Makeyden sonra başka 
bir parça eklemezseniz, giriş modülünün 
çalışmasını göremezsiniz.

Modu değiştirmek için, anahtarı 
çevir.

Eğer Makeyler birleşmiyorsa MAKEY’ 
lerden birinin diğer tarafını çevirin. 
Mıknatıslar ve soket yapısı ters bir-
leştirmenize izin vermez!

Giriş kategorisindeki Makeyler kendinden 
sonra gelenleri etkiler, sinyalini ona gönde-
rir.

Tornavida
ile hassaslığı
ayarla.
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pw-1 batarya i-1 buton

o-4 şişman LEDl-1 kare dalga m-1 DC motor sağ

c-1 kablo a-5 9V pil & kablosu

a-1 9V pil & kablosu a-3 motor adaptörü

a-2 tekerlek & lastik

a-4 platform adaptörü

i-12 ışık sensörü

o-8 gürültü

GÜÇ GİRİŞ

ÇIKIŞAKIL MEKANİK   

BAĞLAÇ  AKSESUAR
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a-5 9V PİL & KABLOSU

NEDİR?

9V Pili Makey Güç modü-
lüne kablosu yardımı ile 
birleştririp diğer Makey 
modüllerine güç sağla-
mak için kullanabilirsin. 
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a-1 TEKER VE LASTİK

NEDİR?

NASIL ÇALIŞIR?

Dc Motor modülü 
ile birleştirerek 
hareket eden bir 
sistemi hayata 
geçirebilirsin.

Bir araba hareketini nasıl tekerleri üze-
rinde giderek yapıyorsa Makey modül-
leri ile yapacağın bir arabada da Teker 
aksesuarını kullanman gerekir. Plastik 
tekeri yanında çıkan lastik ile birleştirip 
bunu da DC motora bağlayarak tıpkı ara-
balardaki gibi bir sistem elde edebilirsin. 
DC motor şaftındaki düz yüzeyin tekerin 
bağlantı yapılacak olan deliğindeki düz 
yere denk gelmesine dikkat et.



a-2 TORNAVİDA

NEDİR?

NASIL ÇALIŞIR?

Küçük plastik bir 
tornavida. Aynı 
babalarınki gibi 
ama daha küçük.

Makey modüllerinin 
bazılarının üzerinde 
ayarlanabilen dimmer 
bulunmaktadır. Tornavi-
da yardımıyla bu dimmer 
üzerindeki vidayı çevire-
rek modüllerin hassasi-
yetini değiştirebilir yada 
süresini ayarlayabilirsin.

a-3 MOTOR ADAPTÖRÜ

NEDİR?

NASIL ÇALIŞIR?

DC Motor modü-
lüne daha farklı 
parçalar birleştir-
mek için Motor 
Adaptörünü 
kullanabilirsin.

Motor adaptörü sayesinde 
DC Motor modülüne Lego 
Axle parçalarını birleştirerek 
Makey’leri lego ile beraber 
kullanabilirsin. Ya da bir 
kartonu Motor Adaptörü 
sayesinde DC motora tuttu-
rabilirsin.
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a-4 PLATFORM ADAPTÖRÜ

NEDİR?

NASIL ÇALIŞIR?

Platform adaptörü 
sayesinde kartondan 
yaptığın bir projeye 
Makey modüllerini ko-
layca birleştirebilirsin.

Platform Adaptörü iki şeyi birbi-
rine bağlamaya yarayan somun vida 
ikilisi gibi çalışır. Kartondan yaptığın bir 
projeye Makey’leri birleştirmek için kar-
tonda bir delik açıp motor adaptörünün 
çivi kısmını buradan geçirebilirsin. Küçük 
parçayla arkadan sıkıştırdığın zaman 
Makey’leri oraya sabitlemiş olursun.
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YARARLI ARAÇ VE MATERYALLER
Farkında olmasak da çevremizde projelerimizi haya-
ta geçirmek için pek çok malzeme bulumakta. Ürün 
kutuları, lastikler, bantlar ve bunlar gibi tüketimden 
geriye kalan pek çok malzeme ile projelerimizi kolayca 
gerçekleştirebiliriz. Tabi artık legoları da kullanabildi-
ğiniz aklınızda olsun!
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TASARLA OYNA

VAR MISIN? PAYLAŞ

Modülleri ve malezemeleri bir 
araya getir! Kitapçıkta gösterilen 
adımları uygulayarak ya da kendi 
hayal gücünü kullanarak projeni 
tasarla. Eğer çalışmazsa ya da mü-
kemmel olmazsa korkma! önemli 
olan bir şeyler üretmek. İlk prototi-
pini yaptıktan sonra onu geliştir-
mek için üzerine çalışabilirsin.

Yaptığın projeyi kullanmaya çalış. 
Oynamaya başladığında aynı zamanda 
projenin de ilk testlerini gerçekleştir-
miş olursun. arkadaşlarınla beraber 
oynayarak ya da yarıştırarak eğlenme-
nin keyfini çıkar.

Projene yeni bir özellik kat! Hadi 
geliştirmeye devam et. Projene 
yeni modüller ya da malzeme-
ler ekleyerek projene yeni bir 
özellik kazandırabilir ya da farklı 
şekilde çalışmasını sağlayabi-
lirsin.

Başkalarına ilham kaynağı ol! Herkese 
artık senin de bir mucit olduğunu ve 
birşeyler ürettiğini göster. Yaptığın 
projeni arkadaşlarınla, ailenle hatta 
tüm dünya ile paylaş. Başkalarının pay-
laşımlarını inceleyerek daha fazla neler 
yapabileceğini keşfet. Projeni makey.
com.tr adresine yükleyerek bizlerden 
de hediyeler kazanabilirsin.
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STARTER KIT
PROJELER

Bu kitapçıkta yazılı olan projeler sadece örnek 
olarak verilmiş yol gösterici projelerdir. Makey 
modülleri ile yüzlerce farklı proje yapabilirsin. 

Bu projeleri yaparken çok eğlene-
ceksin ve birşeyler üretmiş olmanın 
keyfini yaşayacaksın.
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RESİM ÇİZEN ROBOT

Resim çizen bir bir araba ya da 
bir canavar yap. İstediğin şekilde 
tasarla ve nasıl resim çizdiğini 
gör.

20
dk

    süre   zorluk



MALZEMELERİ HAZIRLAYALIM

TASARLA

1

    19

MAKEY + AKSESUARLAR

MALZEMELER

pw-1 güç

Kalem A4 ya da
A3 kağıt 
ya da karton 

Lastik / bant Makas Opsiyonel: 
Lego

m-1 DC motor

batarya & kablo teker



MAYKEY’LER İLE DEVREMİZİ OLUŞTURUP
PLATFORM İLE BİRLEŞTİRELİM

PİL VE KALEM TAKMAK İÇİN GEREKLİ OLAN
YERLERİ OLUŞTURALIM

DÖNERKEN GÜZEL GÖRÜNMESİ İÇİN KALEMİ
SÜSLEYELİM

YAPTIĞIMIZ SİSTEME KALEMİ EKLEYELİM VE 
OYNAMAYA BAŞLAYALIM

2 3

4 5
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NASIL ÇALIŞIR? VAR MISIN?

pw-1 güç modülü sistemin ihtiyacı olan gücü sağlar. 
m-1 motor modülü güç modülünden gelen enerji ile 
hareket üretir. 

DC Motor ve tekerlek platformun kenarına yerleştirildiği 
için sistemi  daire çizmek için zorlayacaktır.  

Tasarımınıza l-1 kare dalga ekleyip  frekansını ve mo-
torun modunu  değiştirerek  tasarımının nasıl hareket 
ettiğini gözlemle. 

Dilersen tasarımına birden fazla kalem ekleyerek daha 
renkli çizimler yapabilirsin. Bakalım daha farklı desenler 
çizdirebilecek misin?  
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YILDIZLI GECE LAMBASI

Karanlıkta kendiliğinden yanan bir gece lam-
basıne kadar güzel olurdu. Bir de üzerinde 
kendi yaptığın yıldızlar olursa çok güzel bir 
desen ortaya çıkabilir.

30
dk

    süre   zorluk
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MAKEY + AKSESUARLAR

MALZEMELER

pw-1 güç

Kalem Karton
bardak

Lastik / bant Makas 

i-12 ışık sensörü c-1 kablo o-4 şişman LED

batarya & kablo

MALZEMELERİ HAZIRLAYALIM

TASARLA

1
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GECE LAMBASI İÇİN YILDIZLARIMIZI YAPALIM MAKEYLER İLE DEVREMİZİ OLUŞTURUP GECE 
LAMBASI İLE BİRLEŞTİRELİM

LAMBA İÇİN BİR TABAN OLUŞTURALIM GÜCÜ AÇALIM VE IŞIKLARI KAPATALIM. BA-
KALIM GECE LAMBAMIZ NASIL GÖRÜNÜYOR

2 3

4 5
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NASIL ÇALIŞIR? VAR MISIN?

Tasarımınıza l-1 kare dalga ekleyip  frekansını değiştire-
rek ışığın farklı aralıklarda yanıp söndüğünü gözlemle. 

Bakalım gece lambasını disko topuna çevirebilecek 
misin?

pw-1 güç modülü sistemin ihtiyacı olan gücü sağlar. 
i-12 ışık sensör modülü ışığı algılayarak kendinden sonra 
gelen o-4 şişman led modülüne uygun sinyali gönderir. 

Işık sensörünün üzerinde bulunan anahtarı gece moduna 
getirerek hassasiyetini ortama göre ayarlarız. Bu sayede 
karanlık olduğunda led modülüne sinyal gönderir. o-1 led 
modülüne sinyal ulaştığında ışık saçmaya başlar. 
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EL SIKMA ŞAKASI

Arkadaşının elini sıktığında gürültü çıkarıp onu korkutmak 
istemez misin?

10
dk

    süre   zorluk
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MAKEY + AKSESUARLAR

MALZEMELER

pw-1 güç

Lastik / bant

i-1 buton c-1 kablo o-8 gürültü

batarya & kablo

MALZEMELERİ HAZIRLAYALIM

TASARLA

1
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NASIL ÇALIŞIR? VAR MISIN?

Tasarımınıza l-1 kare dalga ekleyip  frekansını değiştire-
rek sesin farklı aralıklarda çıkmasını sağlayabilir ve daha 
rahatsız edici bir hale getirebilirsin:)

pw-1 güç modülü sistemin ihtiyacı olan gücü sağlar. 
i-1 buton modülüne basıldığında çıkışına sinyal gönderir. 
Sinyali alan o-8 gürültü modülü sinyali aldığında ses 
çıkarmaya ve etrafı rahatsız etmeye başlar.
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BİSİKLET ZİLİ VE LAMBASI

Bisikletin için kendi zilini yapmaya ne der-
sin? Butona bastığında ışık yansa ve zil çalsa 
yollarda bisikletin ile daha rahat dolaşabi-
lirdin.

25
dk

    süre   zorluk
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MALZEMELERİ HAZIRLAYALIM

TASARLA

1
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MAKEY + AKSESUARLAR

MALZEMELER

pw-1 güç

Lastik / bant Plastik
bardak

i-1 buton c-1 kablo o-8 gürültü

o-4 şişman LED batarya & kablo



BUTON VE GÜÇ KISMINI BİRLEŞTİRELİM ZİL KISMINI BİRLEŞTİRELİM

ZİL VE BUTON KISMINI BİRLEŞTİRELİM IŞIKLI BİSİKLET ZİLİMİZ HAZIR

2 3

4 5
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NASIL ÇALIŞIR? VAR MISIN?

Tasarımınıza l-1 kare dalga ekleyip  frekansını değişti-
rerek sesin farklı aralıklarda çıkmasını ve  ışığın yanıp 
sönmesini sağlayarak daha dikkat çekici hale getirebilir 
misin?

pw-1 güç modülü sistemin ihtiyacı olan gücü sağlar. 
i-1 buton modülüne basıldığında çıkışına sinyal gönderir. 
Sinyali alan o-8 gürültü modülü ses çıkarmaya o-4 şiş-
man led modülü ışık saçmaya başlar.
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JET MOBİL

Hep kendi aracını yapmak istemiştin, makey ile 
yapabilirsin! Elinde sadece bir motor var, hadi 
şimdi bununla nasıl 3 tekerli bir jet mobil yapa-
bilirsin onu görelim.

40
dk

    süre   zorluk
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MALZEMELERİ HAZIRLAYALIM

TASARLA

1
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MAKEY + AKSESUARLAR

MALZEMELER

pw-1 güç

Kalem Renkli
kardton

Lastik / 
bant

Makas Opsiyonel:
lego

c-1 kablo m-1 DC motor

batarya & kablo



BUTON VE GÜÇ KISMINI BİRLEŞTİRELİM ZİL KISMINI BİRLEŞTİRELİM

ZİL VE BUTON KISMINI BİRLEŞTİRELİM IŞIKLI BİSİKLET ZİLİMİZ HAZIR

2 3

4 5
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HADİ JET MOBİLİRENKLENDİRELİM ARACIMIZIN MOTORUNU EKLEYELİM

 YAKITIMIZI EKLEYELİM JET MOBİL YOLA ÇIKMAYA HAZIR

6 7

8 9
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NASIL ÇALIŞIR? VAR MISIN?

Tasarımınıza l-1 kare dalga ekleyip  frekansını değiştire-
rek motorun durup çalışmasını sağlayalım. 

Motor üzerindeki anahtarı orta konuma getirdiğinde 
neler olacak dersin?

pw-1 güç modülü sistemin ihtiyacı olan gücü sağlar. 
c-1 kablo modülü gücü motora iletir ve m-1 DC Motor 
modülü bu gücü hareket enerjisine çevirerek jet mobilin 
yürümesini sağlar. 
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DÖNME DOLAP

Kendi kendine dönen bir dönme dolap yap-
mak ne kadar zor olabilirki! Hadi legoları da 
kullanarak bir tane inşa edelim.

70
dk

    süre   zorluk
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MALZEMELERİ HAZIRLAYALIM

TASARLA

1

    39

MAKEY + AKSESUARLAR

MALZEMELER

pw-1 güç i-1 buton

Kalem Renkli
karton

Lastik / 
bant

Makas Opsiyonel:
lego

c-1 kablo m-1 DC motor

batarya & kablo teker



DÖNME DOLABIN PERVANE İSKELETİNİYA-
PALIM

OTURACAK YERLERİTASARLAYALIM

GÖVDE TASARIMINI YAPALIM PERVANEMİZİ BİRLEŞTİRELİM

2 3

4 5
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MODÜLLERİMİZİYERLEŞTİRELİM DÖNME DOLABIMIZ HAZIR!6 7
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NASIL ÇALIŞIR? VAR MISIN?

Tasarımınıza l-1 kare dalga ekleyip  frekansını değiştire-
rek motorun durup çalışmasını sağlayalım. 

Motor üzeirndeki anahtarı orta konuma getirdiğinde 
neler olacak dersin?

pw-1 güç modülü sistemin ihtiyacı olan gücü sağlar. 
i-1 buton modülü basıldığında sinyali c-1 kablo modü-
lüne iletir ve kablo modülü sinyali m-1motor modülüne 
taşıyarak hareket enerjisine dönüştürmesini sağlar. Bu 
hareket ile eğlence başlar.
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40
dk

    süre   zorluk

YAPABİLİR 
MİSİN?

Arkadaşlarınla beraber oynayarak kimin projesi daha iyi 
çalışıyor test edin. Daha sonra bu projenle ilgili bir video 
hazırlayıp internette paylaş. 

Herkes görsün senin nasıl bir mucit 
olduğunu! 

Kanat çırparak ileri doğru 
hareket eden bir kuş 
tasarlayabilir misin?
İstediğin malzemeleri ve mo-
dülleri kullanabilirsin. Sana bir 
ipucu: DC motor modülünün ha-
reketini kanat çırpma hareketine 
nasıl dönüştürebilirsin? Kuşunu 
tasarladıktan sonra istediğin 
şekilde süsle ve boya. 
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NEDEN ÇALIŞMAZ?

GÜÇ OLMADAN OLMAZ

Projeni çalıştırmak için güç modülünün üze-
rindeki anahtarın açık konumda olduğun-
dan emin ol. Anahtarı açtığında yeşil bir ışık 
yanacaktır.

SIRALAMA ÖNEMLİ

Makey modüllerinin doğru çalışması için 
bazı sıralama kurallarına uyman gerekir. 
örneğin yeşil modüller kendisinden sonra 
gelen modüllerin çalışmasını etkiler. Eğer 
sen kontrol etmek istediğin modülü yeşil 
renkli modülden önce takarsan yeşil modü-
lün çalışmasını göremezsin.

MODÜLLER BİRBİRİNE TEMAS ETMİYOR OLABİLİR

Makey modülleri birbirine güçlü mıknatıslar yardımıyla 
birleşmektedir ve aralarındaki iletişim de yaylı pinler ile 
sağlanmaktadır. Bazen modüller arasında kalan küçük 
parçalar ve tozlar modüllerin birbirine temas etmesi-
ne engel olabilir. Bunun gibi durumlarda modülleri bir-
birinden ayırıp ıslak bir mendil yardımıyla giriş ve çıkış-
taki pinleri temizleyerek sorunu çözebilirsin.

HALA ÇALIŞMIYOR

Eğer bu çözümlerden hepsini dene-
diysen ve modülün hala çalışmıyorsa 
bizimle info@karincalab.com ad-
resinden iletişime geç sorununu 
hemen çözelim.

YENİ BİR 9V BATARYA KULLAN

Bitmiş piller Makey modüllerinin düzgün çalışmaması-
na sebep olabilir. Eğer pilini uzun süredir kullanıyorsan 
pilin bitmiş olabilir. Yeni bir 9v pil kullanmayı dene.

GÜÇ KABLOSUNU KONTROL ET

Pil kablosunun hem pile hem de Güç 
modülüne doğru şekilde ve tam ola-
rak bağlandığından emin ol.
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* Bu ürün mıknatıs içermektedir ve mıknatısları 
yutmak ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu gibi 
durumlarda tıbbi yardım alınması gerekmektedir.

* 3 yaş ve altı çocukların oynamasına ve yaklaşma-
sına izin verilmemelidir.

* Modülleri hiçbir şekilde elektrik prizine ya da 
alternatif akım kaynağına bağlamayın.

* İletken maddeleri soketlerden ve devreden uzak 
tutunuz.

* Kullanmadığınız zaman sistemi kapalı tutunuz.

* Sıvı içerisinde MAKEY’leri kullanmayınız. Su 
geçirmez değildirler.

* MAKEY ile yapılacak projeler kesme ve yapış-
tırma içermektedir. Bu işlemler için kullanılacak 
araçlar sadece yetişkinlerin gözetiminde ya da 
bunları kullanabilecek yaşta olan çocuklar tarafın-
dan kullanılmalıdır.

* Çok sıcak, çok nemli ve tozlu ortamlarda kullan-
mayınız.

* Bazı modüller kullanım şekline göre bazen ısına-
bilirler. Bu normal bir durumdur, eğer aşırı ısınma 
olursa sistemi gözden geçirin ya da o modülü 
kullanmaya devam etmeyin.

* Bozulan ya da kırılan parçaları kullanmaya de-
vam etmeyin.

* MAKEY modüllerini 9 volt kaliteli pillerle kullan-
manızı öneriyoruz. Fakat standart alkalin ya da 
şarj edilebilir 9 voltluk piller de kullanılabilir. Pili 
dikkatli bir şekilde takıp çıkarınız. Önce başlığı 
pile takarak daha sonra güç modülüne takınız. 
Hiçbir şekilde pilin artı ve eksi kutuplarını birbiri-
ne bağlamayınız.

* MAKEY’leri sadece kuru ya da hafif alkollü ya 
da kolonyalı bez ile temizleyiniz.

Bu uyarı yazısını okuduğunuz için teşekkür ederiz.

UYARI

NOT

YÖNERGELER

TEMİZLEME
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