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Giriş 
 

Avrupa dünya pazarının %32'sine sahiptir. Endüstriyel robotlarda dünya pazarının yaklaşık üçte birine 
sahipken, daha küçük olan profesyonel hizmet robotu pazarında Avrupalı üreticiler askeri olmayan 
robotların %63'ünü üretmektedir. Ayrıca, Avrupa'da Robotik, Mekatronik ve Yapay Zeka alanındaki 
araştırmalar önemli bir yer tutmaktadır ve bu da eğitim sistemi genelinde robotiğin müfredata bir konu 
olarak dahil edilmesinde önemli bir faktördür. 

Mekatronik ve robotik, bizim için nispeten yeni alanlar olmasına rağmen, son zamanlarda muazzam 
bir gelişme gösterdi. Gelişmelere paralel olarak, kullanılan alanlar da önemli ölçüde genişledi. Bugün 
modern yaşamın ya da endüstrinin, mekatronik sistemleri şu ya da bu şekilde kullanmayan neredeyse 
hiçbir alanı bulunmamaktadır. 

Bu teknolojinin hayatımızın her yerinde olması, eğitim sistemlerini bir ölçüde müfredatlarına 
öğrencileri bu dünyayla tanıştıracak bilgi ve dersleri dahil etmeye zorlamaktadır.  

Mekatronik sistemlerin mekanik, elektronik ve son olarak da bilgisayar bilimleri alanlarından gelen 
bilgi birikimini içermesi, bu alanı gençleri mesleki eğitime yönlendirmek için son derece önemli kılmaktadır. 

Yakın zamanda ortaya çıkan bir gelişme de IoT (Nesnelerin İnterneti) sistemleridir ve bu sistemler 
son derece mekatronik sistemler olarak yaygınlaşacaktır. Bu bir fırsat olarak görülebilir, şöyle ki; tüm 
çalışma alanlarındaki öğrencilere bu alanda bilgi sağlamak, çevreleriyle ilişki kurma biçimlerine ve daha 
da önemlisi yetişkin olarak çalışacakları ve eğitim alacakları ortama önemli ölçüde katkıda bulunacaktır. 

Bu projede geliştirilen müfredat, çeşitli çalışma alanlarındaki öğrencilere robotik ve bu alandaki teknik 
bilgilerin öğretilmesinde yararlı bir araç olmayı amaçlamaktadır.  

Müfredatın yapısı, yaş grubuna ve kursun sonunda hedeflenen bilgi düzeyine göre öğretime bireysel 
bir yaklaşıma izin verecek şekildedir. 

2020-1-RO01-KA202-080479 numaralı “işgücü piyasasına daha iyi bir giriş için 3D baskı ve robotik 
yoluyla mesleki eğitim ve öğretim kalitesinin ve çekiciliğinin artırılması” projesinin entelektüel bir çıktısı 
olarak geliştirilen müfredat, teknik öğrenmeye odaklanmasa bile ortaokullarda ve liselerde robotik eğitimin 
uygulanabilirliği için bir araç sunmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, teknik liselerin mevcut müfredatlarını 
değiştirmeleri ve güncellemeleri için faydalı bir araç olabilir.   

 Materyal, robotiğin arka planından mekanik parçalara, elektronikten sensörlere, 
mikrodenetleyicilerden bunların programlanmasına ve 3D baskıya kadar robotiği öğretmek için gereken 
tüm konuları içermektedir.  

 Müfredatın ve modüllerin yapısı, materyalin modüler kullanımına izin verecek şekilde 
tasarlanmıştır. Her bölüm temel kavram ve temel bilgilerden yola çıkılarak sunulmuştur, böylece 
uygulandığı eğitim seviyesine (ortaokul öğrencileri, teknik geçmişi olmayan lise öğrencileri) kolayca 
uyarlanabilir, ancak teknik geçmişi olan lise öğrencileri için ileri düzey konular da içerir.  

Müfredatın her bir konusu, müfredatı uygulayan öğretmenlerin müfredatı kullanmasına ve müfredatın 
uygulandığı grubun özelliklerine (yaş ve önceki bilgiler) uyarlamasına yardımcı olan iyi tanımlanmış bir 
dizi temel beceri ve öğrenme çıktısı olarak belirlenmiştir. Ayrıca, her dersin öğrenme çıktılarının 
değerlendirilmesi için bir kılavuzu bulunmaktadır.  

 Müfredat, öğretmenin öğretim programını öğrencinin öğrenme ihtiyaçlarına göre uyarlamasına 
olanak tanıyan her konu için asgari bir zaman tahsisi içerir. Bu özellikler öğretim programını, öğrenme 
ihtiyaçlarına ve önceki bilgilere kolayca uyarlanabilen esnek bir müfredat haline getirmektedir.  

Müfredatı kullanan öğretmenlerin geçmişine ilişkin olarak, her bir konu için detaylandırma düzeyi tüm 
ayrıntıları içerecek şekilde yüksektir ve bu da doğrudan robotik ve mekatronik eğitimi almamış ancak 
bilgisayar bilimi ve fizik başta olmak üzere STEM (fen, teknoloji, mühendislik ve matematik) 
disiplinlerinden birinde eğitim almış öğretmenler tarafından müfredatın kullanılmasını mümkün 
kılmaktadır. 
 



Müfredatın Genel Amaçları  
 
 

1. Problem çözme, eleştirel düşünme ve muhakeme becerilerini geliştirir. 
2. Verileri işleme ve yorumlama becerilerini geliştirir. 
3. Öğrenme sürecinin bir parçası olarak, işbirliği becerileri kazandırma, iletişim 

becerilerini geliştirme, yeni bir sosyal çevre oluşturma ve bilgilerini başkalarıyla 
paylaşma fırsatı oluşturur. 

4. Ekip çalışması, görev dağılımı ve ekipler arasında uzlaşma/işbirliği sağlama 
konularında deneyim kazanır. 

5. Deneme yanılma yöntemini kullanarak kişiye ve/veya topluma faydalı olabilecek 
ekipmanlar üretmek için araştırma yapar. 

6. Bilimsel bakış açısı ve bilgiyi pratiğe dönüştürme becerisi kazanır. 
7. Modelleme kullanarak projelerin son halini görselleştirir ve planlar. 
8. Günlük yaşam problemlerini çözmek için yenilikçi ve yaratıcı çözümler üretir. 
9. Temel elektronik bileşenleri kullanmak ve tasarım yapmak için yazılım öğrenir, 

ayrıca üretim sürecinde makine ve el aletleri kullanır. 
10. Özellikle bir atölyede çalışırken iş güvenliği kurallarını öğrenir ve bunlara uyar. 
11. Matematik, temel bilimler ve teknoloji, fizik hakkında bilgi geliştirin, ayrıca yüksek 

öğrenime devam etmek ilgi alanına bağlıdır. 

Genel Beceriler  
 
 

 Verilerin İşlenmesi ve Yorumlanması 
 Algoritmik ve Analitik Düşünme 
 Tümdengelimsel Akıl Yürütmeyi Kullanma 
 3 Boyutlu/Topografik Düşünme 
 Matematiksel Düşünme 
 Yaratıcı Düşünme 
 Teorik ve Pratik Arasında Bağlantılar Kurmak  
 Ekip Çalışması / Uzlaşma 
 Etkili iletişimin geliştirilmesi 

 
 
 
 
 
 
 



Öğrenme ve Öğretmeye Müfredat Yaklaşımı 
 
 

 Öğrenciler öğrenme ortamına kendilerine özgü önbilgi ve inançlarla gelirler; bu 
önbilgi, tutumlar ve hedefler öğrenmeyi etkiler. 

 Öğrenme pasif bir süreç değildir; öğrencilerin öğrenme sürecine katılımını 
gerektiren aktif, sürekli ve gelişimsel bir süreçtir. 

 Bilgi ve kavrayışlar her bir kişi tarafından hem kişisel hem de sosyal olarak 
benzersiz bir şekilde yapılandırılır. Bununla birlikte, bireylerin ortak fiziksel 
deneyimler, dil ve sosyal etkileşimler nedeniyle yapılandırdıkları anlam kalıplarında 
uyum vardır. 

 Öğrenme-öğretme sürecinde öğrencilerin bilgiyi içselleştirmeleri için sınıf içi kadar 
sınıf dışında da öğrendiklerinden yararlanılması hedeflenmelidir. 

Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımı 
 
 

 Değerlendirme, öğrenmenin ve öğretmenin etkililiğini belirlemek amacıyla eğitimle 
ilgili verilerin depolanmasını ve yorumlanmasını içeren çok adımlı ve sistematik bir 
süreçtir. Değerlendirme, müfredatın temel unsurlarından biridir ve öğrenme, 
öğretme ve planlamayı doğrudan etkiler. 

 Eğitimde farklı şekillerde kullanılabilir. 
 Robotik sistemler müfredatının değerlendirilmesinde geleneksel ölçme ve 

değerlendirme yöntemlerinin kullanılması, bu dersin uygulamaya daha fazla önem 
vermesi nedeniyle yeterli sonuç vermeyecektir. Bu nedenle, özellikle atölye 
çalışmaları ve yerinde eğitimler sırasında öğrencilerin davranışlarını, derse 
yaklaşımlarını ve hem ders materyalleri hem de akranlarıyla etkileşimlerini 
gözlemlemek için öğretmenler değerlendirmede aktif rol oynamalıdır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ünite 1: Robotiğe giriş 
Süre: min. 2 saat 

Öğrenme çıktıları 
Dijital beceriler  
Matematiksel beceriler ve bilim ve teknolojide temel beceriler 

 

Genel beceriler 
A. Mekatronik teknolojilerine genel bir bakış geliştirmek  
B. Robotların altında yatan teknolojiler ve genel olarak robotiğin gelişimi hakkında bilgi edinme.  
C. Modern teknolojilerin nasıl kullanılacağı bilgisi 
D. Robotik teknolojilerin toplumdaki etkisinin yanı sıra robotik, bilgi teknolojisi, mekanik, elektronik 
ve diğer konular arasındaki bağlantıların anlaşılması. 
E. Robotik, robot ailesi, sistemler ve fonksiyonel alt sistemler hakkında genel bilgi edinme  
 

Temel Beceriler 
 Düşünme yeteneği 
 Problem çözme yeteneği 
 Disiplinler arası yetenekler (matematik, fizik, elektronik, grafik tasarım, İngilizce) 
 Takım çalışması yeteneği 
 İletişim becerileri  
 İçsel ve dışsal motivasyon  
 Yaşam boyu öğrenme arzusu 
 Özerklik  

  

İçindekiler 
Ana içerik Öğrenme hedefleri 

Robotik nedir? 
A.1. Robotik teknolojilerin karakteristik unsurlarını 
tanımlar. 

Robotların geliştirilmesi 

A.1. Robotik teknolojilerin karakteristik unsurlarını 
tanımlar. 
A.2. Robotik ve erken aşamalarına genel bir 
bakış oluşturur. 
B.1. Teknolojinin, özellikle de robot teknolojisinin 
gelişimine dair bir fikir oluşturur. 

Endüstride robotlar 

B.1. Özellikle robotik olmak üzere teknoloji 
gelişiminin bir fikrini oluşturur. 
C.1. Robotların önemli ölçüde geliştiği alanları 
belirler. 
E.1. Endüstriyel robot türlerini sınıflandırır. 



Ana içerik Öğrenme hedefleri 

Etrafımızdaki robotlar 

A.2. Endüstriyel olmayan ortamlardaki 
teknolojilerin özelliklerini tanımlar. 
C.1 Robotların önemli ölçüde geliştiği alanları 
belirler. 
C.2 Robotların kullanıldığı endüstriyel ve 
endüstriyel olmayan alanları tanımlar. 
D.1. Robotik sistemlerin düzenini ve kullanılan 
teknolojileri anlar. 
E.1. Endüstriyel robot türlerini sınıflandırır. 

Geleceğin robotları 

A.2. Robotik ve ilk aşamaları hakkında genel bir 
bakış oluşturur. 
B.1. Teknolojinin, özellikle de robot teknolojisinin 
gelişimine dair bir fikir oluşturur. 

Bir robotun mantıksal / işlevsel yapısı (yani 
Aktüatörler, Sensörler, Kontrol, hmi, ...) 

A.1. Robotik teknolojilerin karakteristik unsurlarını 
tanımlar. 
D.1 Robotik sistemlerin ve kullanılan teknolojilerin 
karmaşıklıklarını anlar. 
E.2. Bir robotun yapısal unsurlarını anlar. 
E.3. Bir robotun yapısındaki her bir alt sistemin 
işlevsel rolünü anlar. 
E.4. Bu sistemlerin nasıl etkileşim içinde 
olduğunu anlar. 

  Değerlendirme/ Ölçme kriterleri 

Biçimlendirici değerlendirme dersin herhangi bir noktasında yapılabilir ve ince ayar işlevine 
sahiptir. Ana uygulama yöntemi diyalog olmalıdır. 

Değerlendirme rubriği  
 İyi 

(8-10 puan) 
Tatmin edici 
(7-5 puan) 

Zayıf 
(4-1 puan) 

SKOR 

Araştırma ve 
bilgi toplama 

Öğrenci, kitaplar, 
internet, teknik kılavuz 
vb. gibi çeşitli yerlerden 
çok sayıda bilgi toplar. 

Öğrenci az sayıda 
yerden çok sayıda bilgi 
toplar 

Öğrenciler biraz bilgi 
toplar 

10 

Paylaşım 
Bilgi ve fikirlerini her 
zaman ekip üyeleriyle 
paylaşır. 

Bazen bilgi ve fikirlerini 
ekip üyeleriyle paylaşır  

Bilgi ve fikirlerini ekip 
üyeleriyle paylaşmaz 

10 

Diğer grup 
üyelerini 
dinlemek 

Her zaman ekipten 
gelen fikir ve önerileri 
dinler 

Bazen ekipten gelen 
fikir ve önerileri dinler 

Ekipten gelen fikir ve 
önerileri dinlemez 

10 

Ekip ile 
işbirliği 
yapmak 

Ekip üyeleriyle asla 
tartışmaz, her zaman 
fikirler hakkında 
konuşur ve herkesin 
fikrini alır. 

Bazen ekip üyeleriyle 
tartışır ve fikirler 
hakkında her zaman 
tartışmaz ve herkesin 
fikrini alır 

Ekip üyeleriyle sık sık 
tartışır ve fikirler 
hakkında nadiren 
tartışır veya herkesin 
fikrini alır 

10 

 



Pedagojik yaklaşım 
 

Ana içerik Detaylı içerik 
Önerilen 
didaktik 
yöntem 

Robotik nedir? 

Bir robotun ilk fikirleri  
Orta Çağ'da mekanik cihazlar (insansı 
otomatlar, mekanik kuşlar vb.) 
Sanayi Devrimi 
Elektronik, mekanik ve robotik gelişimi. 

-ders, açıklama 
- konuşma 

Endüstride robotlar 
Endüstriyel robotların kullanıldığı 
başlıca endüstriyel alanların tanıtımı. 

-ders, açıklama 
- konuşma 
-ekip faaliyet 
yöntemleri 

Etrafımızdaki robotlar 
Robotların kullanıldığı endüstriyel 
olmayan alanların tanıtımı (hizmet 
robotları) 

-ders, açıklama 
- konuşma 
-ekip faaliyet 
yöntemleri 

Geleceğin robotları 
Robotlara uygulanan görüntü tanıma ve 
yapay zeka gibi yenilikçi teknolojilerin 
sunumu 

-ders, açıklama 
- konuşma 
- tartışma 

Bir robotun mantıksal / işlevsel yapısı 
(yani Aktüatörler, Sensörler, Kontrol, 
hmi, ...) 

Robot ailesi (robot türleri) 
Endüstriyel bir robotun yapısı 
Mekanik sistem 
Tahrik sistemi 
Komuta ve kontrol sistemi 

-ders, açıklama 
- konuşma 
- rehberli 
gözlem, 
egzersiz 

 

Kaynaklar 
İçerik, ölçekli modeller veya multimedya sunumları da dahil olmak üzere dinamik bir sunuma elverişlidir. 
Kullanılabilecek kaynaklar arasında internet erişimi olan bir bilgisayar ve bir video projektör 
bulunmalıdır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ünite 2: 3D ve 3D yazıcı eğitim programı 
Süre: min. 10 saat 

 Öğrenme çıktıları 
Dijital beceriler 
Matematiksel beceriler ve bilim ve teknolojide temel beceriler 

 

Genel beceriler 
A. 3D baskı teknolojilerine genel bir bakış geliştirmek   
B. 3D yazıcı teknolojisinin nasıl kullanılacağı bilgisi 
C. 3D baskı teknolojilerinin toplum üzerindeki etkisini anlamak 
D. 3D yazıcının nasıl çalıştığını anlama 
 

Temel beceriler 
 Düşünme yeteneği 
 Problem çözme becerisi 
 Disiplinler arası beceriler (matematik, fizik, elektronik, grafik tasarım, İngilizce) 
 Takım halinde çalışabilme becerisi 
 İletişim becerileri 
 İç ve dış motivasyon 
 Yaşam boyu öğrenmeyi hedeflemek 

 

İçindekiler 
 

Ana içerik Öğrenme hedefleri 
3D yazıcı nedir? A.1. 3B yazıcı teknolojisinin karakteristik unsurlarını tanımlar. 

3D yazıcı kurulumu  
A.1. 3B yazıcı teknolojisinin karakteristik unsurlarını tanımlar. 
A.2. 3D yazıcı ve ilk aşamaları hakkında genel bir bilgi verir. 
B.1. 3D yazıcı ile ilgili fikir edinir.  

Endüstride 3D yazıcı 
B.1. 3D yazıcı ile ilgili fikir edinir. 
C.1. 3D yazıcıların önemli ölçüde geliştiği alanları belirler. 
E.1. Endüstriyel 3D yazıcı türlerini sınıflandırır 

Çevremizdeki 3D yazıcılar 

A.2. Endüstriyel olmayan ortamlardaki teknolojilerin özelliklerini 
tanımlamar. 
C.1 3D'nin önemli ölçüde geliştiği alanları belirler. 
C.2 3D'nin kullanıldığı endüstriyel ve endüstriyel olmayan 
alanları tanımlar. 
D.1. 3D yazıcı sistemlerinin karmaşıklığını kavrar. 
E.1. Endüstriyel 3D yazıcı türlerini sınıflandırır 

3D yazıcının geleceği  A.2. 3D ve erken aşamalarına genel bir bakış geliştirir 



Ana içerik Öğrenme hedefleri 
B.1. 3D yazıcı ile ilgili fikir edinir. 

3D yazıcının mantıksal/işlevsel 
yapısı  

A.1. 3B teknolojilerin karakteristik unsurlarını tanımlar. 
D.1 Kullanılan 3B sistemlerin ve teknolojilerin karmaşıklığını 
kavrar 
E.2. Bir 3D yazıcının tasarım unsurlarını anlar. 
E.3. 3D yazıcı yapısındaki her bir alt sistemin işlevsel rolünü 
anlar. 
E.4. Bu sistemlerin nasıl etkileşim içinde olduğunu anlar. 

Değerlendirme/ Ölçme kriterleri  
Dersin herhangi bir noktasında gerçekleştirilebilen ve gözden geçirme işlevi olan biçimlendirici 

değerlendirme. Diyalog, uygulamanın ana yöntemi olmalıdır. 

Değerlendirme rubriği 

 İyi 
(8-10 puan) 

Tatmin edici 
(7-5 puan) 

Zayıf 
(4-1 puan) Puanlar 

Araştırma ve 
bilgi toplama 

Öğrenci, kitaplar, internet, 
teknik kılavuzlar vb. gibi 
farklı yerlerden birçok bilgi 
toplar. 

öğrenci çeşitli 
yerlerden çok sayıda 
bilgi toplar 

Öğrenciler bazı bilgiler 
toplar 

10 

Paylaşım 
Ekip üyeleriyle her zaman 
bilgi ve fikir paylaşımında 
bulunur 

Bazen ekip üyeleriyle 
bilgi ve fikirlerini 
paylaşır 

Ekip üyeleriyle bilgi ve 
fikirlerini paylaşmaz 

10 

Diğer grup 
üyelerini 
dinlemek 

Ekibin fikir ve önerilerini 
her zaman dinler 

Bazen ekibin fikir ve 
önerilerini dinler 

Ekibin fikir ve 
önerilerini dinlemez 

10 

Bir ekiple 
işbirliği 

Ekip üyeleriyle asla 
tartışmaz, ancak her 
zaman fikirler hakkında 
konuşur ve herkesin fikrini 
alır 

Bazen ekip üyeleriyle 
tartışır ve fikirleri her 
zaman tartışmaz ve 
herkesin fikrini almaz 

Ekip üyeleriyle sık sık 
tartışır ve fikirleri 
nadiren tartışır veya 
herkesin görüşlerini 
dinler 

10 

  

Pedagojik yaklaşım 
 

Ana içerik Detaylı içerik 
Önerilen didaktik 

yaklaşım 

3D nedir? 

İlk 3D fikirler 
Ortaçağ mekanik aygıtları (insansı otomatlar, 
mekanik kuşlar, vb.) 
Sanayi Devrimi 
Elektronik, mekanik ve 3D geliştirme. 

-rapor, açıklama 
- konuşma 

Endüstride 3D 3D kullanan ana sektörlere giriş 
-rapor, açıklama 
- konuşma 
-Ekip yaklaşımları 



Çevremizdeki 3D 
Endüstriyel olmayan alanların 3D kullanılarak 
sunumu 

-rapor, açıklama 
- konuşma 
-Ekip yaklaşımları 

3D'nin geleceği 
3D'de görüntü tanıma ve yapay zeka gibi 
yenilikçi teknolojilerin sunumu 

-rapor, açıklama 
- konuşma 
- tartışmalar 

3D yazıcının 
mantıksal/işlevsel yapısı 

Endüstriyel 3D yazıcı tasarımı 
Mekanik sistem 
Kontrol ve işletim sistemi 

-rapor, açıklama 
- konuşma 
- rehberli gözlem, 
egzersiz 

 

Kaynaklar 
Ölçekli modeller veya multimedya sunumları da dahil olmak üzere dinamik sunuma uygun içerik. 
Kullanılacak kaynaklar arasında internet erişimi olan bir bilgisayar ve bir video projektör bulunmalıdır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ünite 3: Mekanik ve Mekanik Parçalar 
 
Süre: min. 8 Saat 
 

Öğrenme çıktıları 
 Pratik Beceriler 
 Matematiksel Beceriler 

 

Genel beceriler 
A. Mekaniğin temel tanımları hakkında bilgi 
B. Bir robotun mekanik parçaları ve bunların nasıl birleştirileceği hakkında bilgi 

C. Farklı türdeki mekanik parçaların rolünü ve önemini tanımlamak 
D. İstenilen sonuca ulaşmak için bunları nasıl birleştireceğinizi öğrenin  

E. Mekanik kullanarak bir deney düzenlemek için bilgilerini ve sağlanan ekipmanı kullanmak 
 

Temel beceriler 
 Takım Çalışması 
 Liderlik 
 İletişim  
 Problem çözme 
 Karar verme 
 Zaman yönetimi 
 Yaratıcılık 

İçindekiler 
Ana İçerik Öğrenme hedefleri 

Mekaniğe Giriş 
A1. Mekaniğin Temel Kavramlarını Kapsamak ve Kinematik 
Hakkında Konuşmak 

Newton Yasaları ve Momentum 
A2. Bu iki konunun nasıl ilişkili olduğu ve gerçek hayatta nasıl 
kullanıldıkları fikri  

İş, Enerji, Güç ve Verimlilik A3.Tüm farklı Enerji türlerini ve Korunmasını öğrenmek 

İleri Mekaniğe Giriş 
B1. Dairesel harekete giriş 
B2. Dairesel hareket mekanizması ve bileşenlerinin tanımlanması. 

Dairesel hareket 
C1. Dairesel hareketi derinlemesine tartışır ve farklı durumları 
analiz etme 



Dişliler 
C2. Dişlilerin nasıl çalıştığını ve farklı türlerini tartışma 
D1. İstenen dönüş hızını elde etmek için dişli oranını belirleme 

Elektromanyetizmanın Gözden 
Geçirilmesi 

E1.Öğrencilere Elektromanyetizmanın temel fikirlerini hatırlatma 
Fleming'in Sol el kuralı, Lenz Yasası ve Faraday Yasası 

Motorlar 
E2.Motorların nasıl çalıştığını ve kullanılan farklı motor türlerini 
tartışma 

Pratik Deney 
E2. Öğrencilerden mümkün olduğunca çok mekanik parça içeren 
bir deney kurmaları istenecektir 

 
 
 
 

Değerlendirme/ Ölçme kriterleri  

Değerlendirme rubriği 

 İyi 
(8-10 puan) 

Tatmin edici 
(7-5 puan) 

Zayıf 
(4-1 puan) 

SKOR 

Deney Fikri 

Öğrenciler sağlanan 
ekipmanların çoğunu 
kullanır ve ele alınan 
teorilerin çoğunu gösteren 
bir deney düzenlerler.  

Öğrenciler verilen 
ekipmanların en az 
yarısını kullanır ve 
müfredatın yarısını 
gösterir  

Öğrenciler 
kullanılan 
ekipmanların çok 
azını kullanır ve 
sadece bir ya da 
iki teoriyi 
gösterirler 

 

Deney 
düzeneğinin 
kurulması 

Deney, yalnızca gerekli 
ekipmanı içeren ve 
mümkün olan en iyi 
sonucu sağlayan mantıklı 
bir düzende kurulur 

Deneye eklenen gereksiz 
ekipmanlar sonucun daha 
az verimli olmasına neden 
olur  

Kötü bir sonuç 
veren yapının 
düzeninde mantık 
yoktur 
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Deneysel 
prosedür 

Kurulum, tabloları 
kullanarak birden fazla 
sonuç sağlayan farklı 
koşullarla deneyin 
maksimum tekrarında 
kullanılır, belirsizlikleri 
doğru bir şekilde 
grafiklendirir ve 
deneylerindeki adımların 
mantıklı bir modelini 
oluşturur. 

Kurulum doğru şekilde 
kullanılmış ve sonuç 
tatmin edici, ancak farklı 
koşullarla tekrar 
etmemişler. Grafikler 
doğru çizilmemiş ve 
ondalık sayılar tablolarda 
tutarlı değil 

Kurgu kötü 
kullanılmış ve 
sonuç, ortaya 
çıkabilecek en iyi 
sonuç değil. 
Tablolar kötü 
sunulmuş ve 
grafik yok 

10 

Sonuçlar 
Sonuçlar tablolar, grafikler 
ve belirsizliklerle iyi bir 

Sonuçlar tablolar ve 
grafiklerle sunulur ancak 

Sonuçlar tablolar 
veya kötü çizilmiş 

10 



 İyi 
(8-10 puan) 

Tatmin edici 
(7-5 puan) 

Zayıf 
(4-1 puan) 

SKOR 

şekilde sunulmuştur. 
Ayrıca, mümkünse, 
değerler verilen değerlerle 
karşılaştırılır 

belirsizlikler veya gerçek 
hayattaki değerlerle 
herhangi bir karşılaştırma 
yapılmaz 

grafikler olmadan 
zayıf bir şekilde 
sunulmuştur 

Sunum 

Öğrencilerin sunumu 
deneyin önemli kısımlarını 
gösteriyordu. Tüm 
öğrenciler sunuma katıldı 
ve her biri deneyin bir 
bölümünü sundu. 
Öğrenciler denetçilerle 
iletişim kurmuş ve sorulan 
sorulara tatmin edici 
cevaplar vermişlerdir. 

Öğrenciler deneyi önemli 
kısımları atlayarak ya da 
sonuçlara nasıl 
ulaştıklarını yetersiz bir 
şekilde açıklayarak 
sunmuşlardır. Notlarından 
veya slaytlardan okudular 
ancak soruları tatmin edici 
bir şekilde yanıtlamayı 
başardılar 

Zayıf sunum. 
Sadece birkaç 
öğrenci katıldı. 
Sorulara cevap 
veremedi. 
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Pedagojik yaklaşım 
Ana konsept Detay İçindekiler Önerilen didaktik 

yöntem 

Mekaniğe giriş 
Mesafe, yer değiştirme, ivme gibi temel tanımlar, 
formülleri ve grafikleri hakkında özet bilgi. 

-Öğretmen tarafından 
yönetilen tartışma 
-Bunların gerçek 
hayatta nasıl 
uygulandığına dair 
öğrenciler tarafından 
verilen gerçek hayat 
örnekleri 
-Gerekirse ders 
anlatımı ve açıklama 

Newton Kanunları ve 
Momentum 

Newton'un üç yasasını ve çarpışmaları kapsar 

-Öğretmen tarafından 
yönetilen tartışma 
-Çarpışmaların 
sonuçlarının yanı sıra 
kanunlar arasındaki 
farkı keşfetmek için 
gruplar halinde 
yapılan deneyler 
-Gerekirse ders 
anlatımı ve açıklama 
-Soruları Çözmek 

İş, Enerji, Güç ve 
Verimlilik 

Yapılan işin tanımı ve formülü, yapılan iş ile 
kinetik enerjideki değişim arasındaki ilişki. K.E 
GPE, Güç ve verimlilik formülleri ve kavramı. 
Mekanik Enerji Kavramı ve Korunumu 

-Lektür  
-Tartışma  
-Öğrencilerden gerçek 
hayattan örnekler 
-Soruları Çözmek  

İleri Mekaniğe Giriş 
Doğrusal olmayan harekete giriş ve farklı hareket 
yolları ile mesafe ve yer değiştirmenin nasıl 

-Tartışma  



Ana konsept Detay İçindekiler 
Önerilen didaktik 

yöntem 
değiştiği. Bir nesne bir daire içinde hareket 
ederken açısal hıza giriş. 

Dairesel hareket 

Merkezcil kuvvet ve merkezcil ivme kavramları 
tartışılmalıdır. Cismin neden dairesel hareket 
halinde olduğu, açısal hız, hız ve sarkaç ve dikey 
dairesel hareketin açıklanması. Nesne dikey bir 
daire içinde hareket ederken K.E ve GPE'deki 
değişim kavramı ve kuvvet etki çizgisinin 
nesnenin konumuna bağlı olarak değiştiği 
gerçeği. 

-Lektür 
-Öğretmen tarafından 
gösteri 

Dişliler, bağlantılar ve 
birleştirmeler 

-Farklı dişli türlerini öğrenin ve 
en i̇yi̇si̇ nasil seçi̇li̇r 
uygun olanı (Düz dişliler, konik dişliler 
dişliler, taç dişliler, sonsuz dişliler, 
helisel dişliler,...) 
-Çarklar, Kasnaklar ve Kayışlar 
-Dişlileri bağlamak için birleştirmelerin 
kullanılması  

-Lektür 
- Öğretmen tarafından 
gösteri 
- Öğrenciler tarafından 
dişlilerin kullanıldığı 
gerçek hayat vakaları 

Elektromanyetizmanın 
Gözden Geçirilmesi 

Elektrik ve manyetik alanlar hakkında tartışma. 
Manyetik alan içinde akan bir akım teli olduğunda 
motorların nasıl çalıştığı ve bir iletken manyetik 
alan içinde hareket ederken elektriğin nasıl 
indüklendiği. Fleming'in Sol el kuralı, Lenz ve 
Faraday Kanunları tartışılmalıdır. 

-Lektür  

Motorlar 

Elektromanyetizmanın motorlarda nasıl 
uygulandığının açıklanması. Elektrik motoru ile 
jeneratör arasındaki farkın ve motorun yapısının 
elektrik üretmek için nasıl kullanılabileceğinin 
açıklanması. 

-Lektür 
-Farklılıkları 
gözlemlemek için 
deneyler  

Pratik Deney 

Öğrenci takımlarına kütleler, arabalar, farklı 
kaçaklar, dişliler teller piller, mıknatıslar verilecek 
ve öğretilen tüm teorileri test eden bir deney 
kurmaları istenecektir. Sonunda sonuçlarını 
öğretmenlere ve diğer öğrencilere sunmaları 
istenecek ve notlandırılacaklardır. 

-Öğretmenlerin 
gözetimi 

 
 
 

Kaynaklar 
İçerik, ölçekli modeller veya multimedya sunumları da dahil olmak üzere dinamik bir sunuma 

elverişlidir. Kullanılacak kaynaklar arasında internet erişimi olan bir bilgisayar ve bir video projektör 
bulunmalıdır. 

 
 



Ünite 4: Elektronik 
 
Süre: min. 10 saat 

Öğrenme çıktıları 
 Konunun çalışılmasıyla hedeflenen ana beceriler şunlardır: 
 Dijital beceriler  
 Matematiksel beceriler ve bilim ve teknolojide temel beceriler 

 

Temel beceriler 
A. Temel bilgi Ohm yasası. 
B. Elektronik bileşenler hakkında bilgi. 
C. Elektronik bileşenlerin genel özelliklerini tanımlayabilme 
D. Kodları işaretleyerek dirençlerin ve kapasitörlerin nominal değerlerini belirleme. 
E. İlgili sembolleri kullanarak elektronik bileşenleri tanımlama. 
F. Yarı iletken bir bileşenin çalışma durumunu kontrol etme. 
G. Yazılım kullanarak ve kullanmadan robotlar için baskılı devreler tasarlayabilme. 
H. Elektronik bileşenleri devrede kullanabilme bilgi ve becerisinin kazanılması. 
İ. Kaynak işleminde kullanılan malzemeleri, araçları ve aksesuarları tanımlama ve kullanma. 
J. Analog ve dijital sinyalleri tanımlama ve analiz etme. 
K. Devreyi test eder ve doğru çalışması için gerekli ayarlamaları yapabilme. 

Genel Beceriler 
 Problem çözme yeteneğinin geliştirilmesi 
 Pratik düşünme 
 İyi zaman yönetimi 
 Takım çalışması yeteneği 
 Disiplinler arası geçiş 
 Bilgi kaynaklarının kullanımı 

 
 
 

İçindekiler 
Ana içerik Öğrenme hedefleri 

Elektronik temeller 
A.1. Tanımlama gerilimi, yoğunluğu ve direnci.  
A.2. Farklı devreler için voltaj, yoğunluk ve direnci hesaplar. 
C.1. VCC ve GND arasında ayrım yapabilir. 

Elektronik bileşenler 

B.1. Elektronik bileşenlerin türünün tanımlar. 
C.1. Elektronik bileşenlerin özelliklerini kontrol eder. 
C.2. Elektronik bileşenlerin nasıl çalıştığını açıklar. 
D.1. Dirençlerin ve kondansatörlerin nominal değerlerinin işaretleme 
kodlarına göre hesaplanması. 
E.1. Elektronik bileşenlerin ilgili sembollerle tanımlanır. 
E.2. Devredeki elektronik bileşenleri kullanır. 
F.1. Yarı iletken bir bileşenin tanımlama çalışma durumu; 



Ana içerik Öğrenme hedefleri 

Analog ve Dijital 
elektronik 

A.1. Robotik sistem için uygun voltaj ve akım yoğunluğunu hesaplar. 
C.2. Farklı tipteki güç kaynakları hakkında bilgi sahibi olur; 
H.1. Farklı dijital analog ve analog dijital dönüşümler için mantık kapılarını 
kullanır. 
J.1. Analog ve dijital sinyallerin tanımlanması ve analizi; 

Elektrikli sürücüler 

A.1. Farklı bir elektronik bileşen için voltaj ve yoğunluk türünü bilme. 
B.1. Motor sürücüleri için H köprüsü kullanır. 
C.1. Güç elektroniği bileşenlerinin özelliklerini kontrol eder. 
C.2. Her bir elektronik bileşenin enerji tüketimini özelliklerine göre kontrol 
eder. 
H.1. Anahtarlama ve pwm stratejisini kullanma bilgi ve becerisini kazanır; 

Geliştirilmiş baskılı 
devreler 

A.1. Farklı bir elektronik bileşen için voltaj, yoğunluk ve direnç türünü bilir. 
G.1. Robotlar için Arduino entegrasyonlu temel devre tasarımı. 
G.2. Robotlar için baskılı devre tasarımının temelleri. 
I.1. Kaynak aletlerinin nasıl kullanılacağını bilir. 
K.1. Hataların nasıl test edileceğini ve düzeltileceğini bilirk; 

 
Örnekler: 
1) Bir potansiyometre ve IC 555 zamanlayıcı aracılığıyla bir servo motoru kontrol edin. 
2) Arduino motorlarını kontrol etmek için bir kalkan geliştirin. 
 

Değerlendirme/ Ölçme kriterleri 
Değerlendirme rubriği 

 İyi 
(8-10 puan) 

Tatmin edici 
(7-5 puan) 

Zayıf 
(4-1 puan) 

SKOR 

 
Ohm yasası ile 
çalışır  

Voltaj, yoğunluk ve 
direnci hesaplamak için 
Ohm Yasasını doğru 
şekilde uygular.  

Voltaj, yoğunluk ve 
direnci hesaplamak 
için Ohm Yasasını 
biraz zorlanarak 
uygular; 

Ohm yasası 
uygulamıyor. 
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Elektronik 
bileşenlerin 
türlerini ve nereye 
uygulanacağı. 

Birçok elektronik bileşen 
türü hakkında bilgi sahibi 
olur ve nereye 
başvuracağını bilir 

Sadece birkaç 
elektronik bileşen 
türünü bilir. 

Farklı elektronik 
bileşenleri ayırt 
edemez. 
Uygulayamaz. 
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Mantık kapıları 
uygulayarak dijital-
analog ve analog-
dijital dönüşümler. 

Lojik kapılar aracılığıyla 
dijitalden analoğa ve 
analogdan dijitale 
dönüşümleri sorunsuz bir 
şekilde yapar ve farklı 
sinyalleri birbirinden 
ayırır. 

Mantık kapıları 
aracılığıyla dijitalden 
analoğa ve 
analogdan dijitale 
dönüşümler yapar 
ancak sinyalleri ayırt 
edemez  

Dijital veya analog 
sinyalleri 
dönüştürmez veya 
birbirinden 
ayıramaz 
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Robotta kullanmak 
için doğru 
sürücüleri seçin. 

Robotun ihtiyaç duyduğu 
güce göre gerekli 
sürücüleri belirler. 

Robotun ihtiyaç 
duyduğu gücü göz 
ardı ederek ihtiyaç 
duyulan sürücüleri 
belirler. 

Robot ihtiyaçlarına 
bağlı olarak 
sürücüler 
uygulayamaz. 

10 



 İyi 
(8-10 puan) 

Tatmin edici 
(7-5 puan) 

Zayıf 
(4-1 puan) 

SKOR 

Devre geliştirme, 
analiz ve test 

Geliştirdiği devreyi 
uygulayabilir ve test 
edebilir. 

Devreyi geliştirmez 
ancak test etmeyi 
başarır 

Devre yapamaz 
veya test edemez 
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Pedagojik yaklaşım 
Ana içerik Detaylı içerik 

Önerilen didaktik 
yöntem 

Elektronik temeller 

Elektroniğin tanımı. 
Gerilim, yoğunluk ve direnci hesaplamak için Ohm 
yasasını anlamak. 
VCC ve GND arasındaki farkı ayırt etmek 

- Ders, açıklama; 
- Soru ve cevap; 
- Uygulama 
alıştırmaları; 

Elektronik bileşenler 

Çok çeşitli elektronik bileşenlere yaklaşım; 
Pasif bileşenler ve aktif elektronik bileşenler; 
Farklı elektronik bileşen türleri; 
İşaretleme kodlarına göre dirençlerin ve 
kapasitörlerin nominal değeri. 
Elektronik bileşen sembolleri; 
Yarı iletken bileşenler; 

- Anlatım, açıklama 
- Soru ve cevap 
-Uygulama 
alıştırmaları; 

Analog ve Dijital 
elektronik 

Farklı tip güç kaynakları; 
Mantık kapıları; 
Dijital ve analog sinyaller; 
Analogdan Dijitale dönüştürme; 

- Anlatım, açıklama 
- Soru ve cevap 
-Uygulama 
alıştırmaları; 

Elektrikli sürücüler 
Motor sürücüleri için H köprüsü; 
Güç elektroniği bileşenleri; 
PWM kontrolörü; 

- Anlatım, açıklama 
- Soru ve cevap 
-Uygulama 
-Ekip etkinliği 
yöntemleri 

Geliştirilmiş baskılı 
devreler 

Temel devre tasarımı; 
Baskılı devre tasarımı; 
Kaynak aletleri; 

- Anlatım, açıklama 
- Soru ve cevap 
-Uygulama 
-Ekip etkinliği 
yöntemleri 

 

Kaynaklar 
İçerik, ölçekli modeller veya multimedya sunumları da dahil olmak üzere dinamik bir sunuma elverişlidir. 
Kullanılabilecek kaynaklar arasında internet erişimi olan bir bilgisayar ve bir video projektör bulunmalıdır. 
 
 
 
 
 
 
 



 Ünite 5: Kontroller ve mikro denetleyiciler 
 
Süre: min. 10 saat 

Öğrenme çıktıları 
 Dijital beceriler  
 Matematiksel beceriler ve bilim ve teknolojide temel beceriler 

 

Genel beceriler 
A. Bir Robotik sistemin ana parçaları hakkında bilgi ve kontrolörün tanımlanması 
B. Mikrodenetleyicilerin yapısı hakkında bilgi 
C. Robotik dilleri bilgisi  
D. Arduino programlama bilgisi  
E. atmega2560 kartını sensörler ve aktüatörler ile arayüzleyebilmek 
F. Arduino'yu belirli uygulamalar için programlayabilme ve mevcut uygun kütüphaneleri 
belirleyebilme 

 
Temel Beceriler 

 Hesaplama ve düşünme yeteneği 
 Problem çözme yeteneği 
 Laboratuvar becerileri ve deneysel yetenek 
 Pratik yetenek 
 Disiplinler arası yetenekler (matematik, fizik, elektronik, grafik tasarım, İngilizce) 
 Takım çalışması yeteneği 
 İçsel ve dışsal motivasyon  
 Yaşam boyu öğrenme arzusu 
 Özerklik 

 
 

   İçindekiler 
Ana içerik Öğrenme hedefleri 

Giriş 
A. Robotik bir sistemin ana parçaları hakkında bilgi ve 
kontrolörün tanımlanması. 

Mikroişlemci ve mikrodenetleyiciler & 
Hesap makinesi yapısı 

B1. bir hesap makinesinin genel yapısı hakkında bilgi 
B2. bir mikroişlemcinin yapısı hakkında bilgi 
B3. mikrodenetleyicilerin yapısı hakkında bilgi ve 
mikroişlemci karşılaştırması. 



ATmega2560 mimarisi ve Arduino 
geliştirme kartı  

B4. Arduino Mega geliştirme kartı ve ATMega2560 yapısı 
hakkında bilgi 
E. ATmega2560 kartını sensörler ve aktüatörler ile 
arayüzleyebilmek. 

Robotik odaklı programlama  

C. robotik dilleri bilgisi  
D. arduino programlama bilgisi 
F. Arduino'yu belirli uygulamalar için programlayabilme ve 
mevcut uygun kütüphaneleri tanımlayabilme 

 
Örnekler: 

N.1  Mesafe sensörü arayüzü  

N.2  Limit anahtarı arayüzü, Analog giriş (potansiyometre) - Step Motor sürüşü 

 

Değerlendirme/ Ölçme kriterleri 
Değerlendirme rubriği donanım projesi 

 İyi 
(8-10 puan) 

Tatmin edici 
(7-5 puan) 

Zayıf 
(4-1 puan) SKOR 

Devre projesi 

Devre, verilen 
spesifikasyonlara 
göre tasarlanmış ve 
raporda mükemmel 
bir şekilde 
açıklanmıştır. 
Öğrenci beklenen 
çıktıyı açıklayabilir  

Devre, verilen 
özelliklere göre 
tasarlanmış ve raporda 
düzgün bir şekilde 
açıklanmamıştır. 
Öğrenci beklenen 
çıktıyı tam olarak 
açıklayamıyor 

Devre, verilen özelliklere 
göre doğru şekilde 
tasarlanmamıştır ve 
öğrenci beklenen çıktıyı 
açıklayamamaktadır 

10 

Donanım 
gerçekleştirme 

Devre tam 
bağımsızlık içinde 
mükemmel bir 
şekilde 
gerçekleştirildi 

devre küçük kusurlarla 
gerçekleştirilmiştir ve 
her zaman otonom 
değildir  

devre kusurlu olarak 
gerçekleştirilmiş veya hiç 
gerçekleştirilmemiştir 

10 

Sonuçlar ve 
tartışma 

sonuçlar analiz edilir 
ve hesaplanan 
parametrelerle 
birlikte grafik 
sayfalarında iyi bir 
şekilde sunulur. 

sonuçlar kısmen analiz 
edilmiş ve parametreler 
hesaplanmadan grafik 
sayfalarında 
sunulmuştur. 

sonuçlar analiz 
edilmemiştir 

10 

 
 



 
 

Değerlendirme rubriği yazılım projesi 

 İyi 
(8-10 puan) 

Tatmin edici 
(7-5 puan) 

Zayıf 
(4-1 puan) 

SKOR 

Çözüm 

Tamamlanmış bir 
çözüm hatasız çalışır. 
Tüm teknik özellikleri 
karşılar. 

Tamamlanmış bir çözüm 
küçük hatalarla çalışır 
ancak tüm özellikleri 
karşılamaz. 

Tamamlanmamış bir 
çözüm uygulanmaktadır. 
Derlenmiyor ve/veya 
çalıştırılmıyor 

10 

Program 
tasarımı 

Program tasarımı 
uygun bir yapı kullanır. 

Seçilen tüm yapılar 
tahsis edilmemiştir.  

Seçilen yapılardan birkaçı 
uygundur. 

10 

 

Değerlendirme rubriği sosyal beceriler 

 İyi 
(8-10 puan) 

Tatmin edici 
(7-5 puan) 

Zayıf 
(4-1 puan) SKOR 

Araştırma ve 
bilgi toplama 

Öğrenci, kitaplar, 
internet, teknik kılavuz 
vb. gibi çeşitli yerlerden 
çok sayıda bilgi toplar. 

Öğrenci az sayıda 
yerden çok sayıda bilgi 
toplar 

Öğrenciler biraz bilgi 
toplar 

10 

Paylaşım 
Bilgi ve fikirlerini her 
zaman ekip üyeleriyle 
paylaşır. 

Bazen bilgi ve fikirlerini 
ekip üyeleriyle paylaşır  

Bilgileri ve fikirleri ekip 
üyeleriyle paylaşmaz 

10 

Diğer grup 
üyelerini 
dinlemek 

Ekipten gelen fikir ve 
önerileri her zaman 
dinler 

Bazen ekipten gelen 
fikir ve önerileri dinler 

Ekipten gelen fikir ve 
önerileri dinlemez 

10 

Ekip ile 
işbirliği 
yapmak 

Ekip üyeleriyle asla 
tartışmaz, her zaman 
fikirler hakkında 
konuşur ve herkesin 
fikrini alır. 

Bazen ekip üyeleriyle 
tartışır ve fikirler 
hakkında her zaman 
tartışmaz ve herkesin 
fikrini alır 

Ekip üyeleriyle sık sık 
tartışır ve fikirler 
hakkında nadiren tartışır 
veya herkesin fikrini 
dinler 

10 

Biçimlendirici değerlendirme dersin herhangi bir noktasında yapılabilir ve ince ayar işlevine 
sahiptir. Ana uygulama yöntemi diyalog olmalıdır. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Pedagojik yaklaşım 
Ana içerik Detaylı içerik 

Önerilen didaktik 
yöntem 

Giriş 

Otomatik Sistemde Robot 
Robotik sistemin bir parçası olarak 
kontrolöre odaklanır. 
Otomasyon ve robotik için kontrolörlerin 
sınıflandırır. 

- Anlatım, Açıklama 
 
- Konuşma 

Mikroişlemci ve 
mikrodenetleyiciler & Hesap 
makinesi yapısı 

Bir hesap makinesinin yapısı, blok 
diyagramı, tanımlanması, fonksiyonları ve 
özellikleri. 
Mikroişlemci yapısı, ALU, veri yolu, 
yazmaçlar. 
Mikrodenetleyici yapısı ve MPU ile 
karşılaştırılması.  

-Lektür, Açıklama 
 
-TEAL (Teknoloji 
Destekli Aktif 
Öğrenme)  
 
-Ekip etkinliği 
yöntemleri 

ATmega2560 mimarisi ve 
Arduino geliştirme kartı  

Arduino MEGA geliştirme kartı 
ATmega 2560 Blok Diyagramı 
Port yapısı (konfigürasyon ve kullanım).  
I/O bağlantısı. 
(Örnek N1, örnek N2) 

- Anlatım, Açıklama 
- İşbirlikçi öğrenme 
- Problem tabanlı 
öğrenme 

Robotik odaklı programlama  

Robotik dilleri sınıflandırması. Gcode, 
endüstriyel tescilli diller, düşük seviyeli 
programlama. 
Arduino IDE için C++ programlama - 
fonksiyonlar, kütüphaneler, sınıflar, vb. 
(Örnek N1, örnek N2) 

- TEAL (Teknoloji 
Destekli Aktif 
Öğrenme) 
- İşbirlikçi öğrenme 
- Problem tabanlı 
öğrenme 
- Egzersiz 
- Proje çalışması 

 

Kaynaklar 

İçerik, ölçekli modeller veya multimedya sunumları da dahil olmak üzere dinamik bir sunuma elverişlidir. 
Kullanılacak kaynaklar arasında internet erişimi olan bir bilgisayar ve bir video projektör bulunmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 



Ünite 6: Sensörler 
 
Süre: min. 8 saat 

Öğrenme çıktıları 
 Dijital beceriler  
 Matematiksel beceriler ve bilim ve teknolojide temel beceriler 

Genel beceriler 
A. Sensörler hakkında bilgi 
B. Sensör ve transdüser kavramlarının özelliklerini bilir 
C. Sensörlerin çalışma prensibini açıklar 
D. Çeşitli sensörler kullanarak robotik sistem geliştirme 
E. Sensörlerin kullanım alanlarını açıklayabilme 
F. Devrede sensör kullanma bilgi ve becerisinin kazanılması 
 

Temel Beceriler 
 Problem çözme yeteneğinin geliştirilmesi 
 Pratik düşünme 
 İyi zaman planlaması 
 Takım çalışması yeteneği 
 Disiplinler arası geçiş 
 Bilgi kaynaklarının kullanımı 

 

İçindekiler 
Ana içerik Öğrenme hedefleri 

Sensörlere Giriş 

A.1. Sensörlerin ve dönüştürücülerin tanımlanması  
A.2.  Özellikler hakkında bilgi 
B.1. Sensörler ve transdüserler arasında ayrım yapabilme 
E.1. Sensör tipini öğrenme 

Mesafe Sensörleri 

A.1. Mesafe sensörlerinin türü hakkında bilgi 
C.1. Mesafe sensörünün çalışma prensibini açıklar 
D1. Devredeki mesafe sensörünü kullanır 
F.1. Mesafe sensörü kullanarak arduino ile devre tasarımı 

Nem Sensörleri 
A.1. Nem sensörlerinin türü hakkında bilgi 
C.1. Nem sensörünün çalışma prensibini açıklar 
D1. Devredeki nem sensörünü kullanır 

Gerilim Sensörleri 
A.1. Gerilim sensörlerinin türü hakkında bilgi 
C.1. Gerilim sensörünün çalışma prensibini açıklar 
D1. Devredeki voltaj sensörünü kullanır 

Akım Sensörleri 

A.1. Akım sensörlerinin türü hakkında bilgi 
C.1. Akım sensörünün çalışma prensibini açıklar 
D1. Devredeki akım sensörünü kullanır 
F.1. Akım sensörü kullanarak arduino ile devre tasarımı 



Ana içerik Öğrenme hedefleri 

Basınç Sensörleri 
A.1. Basınç sensörlerinin türü hakkında bilgi 
C.1. Basınç sensörünün çalışma prensibini açıklar 
D1. Devredeki basınç sensörünü kullanır 

Sıcaklık Sensörleri 

A.1. Sıcaklık sensörlerinin türü hakkında bilgi 
C.1. Sıcaklık sensörünün çalışma prensibini açıklar 
D1. Devredeki sıcaklık sensörünü kullanır 
F.1. Sıcaklık sensörü kullanarak arduino ile devre tasarımı 

Cayro Sensörleri 
A.1. Cayro sensörlerinin türü hakkında bilgi 
C.1. Cayro sensörünün çalışma prensibini açıklar 
D1. Devredeki gyro sensörünü kullanır 

Işık Sensörleri 
A.1. Işık sensörlerinin türü hakkında bilgi 
C.1. Işık sensörünün çalışma prensibini açıklar 
D1. Devredeki ışık sensörünü kullanır 

Hava Kalitesi Sensörleri 
A.1. Hava kalitesi sensörlerinin türü hakkında bilgi 
C.1. Hava kalitesi sensörünün çalışma prensibini açıklar 
D1. Devredeki hava kalitesi sensörünü kullanır 

Streight / Ağırlık Sensörleri 
A.1. Streight-weight sensör sensörlerinin türü hakkında bilgi 
C.1. Streight - ağırlık sensörünün çalışma prensibini açıklar 
D1. Devrede streight - ağırlık sensörünü kullanır 

Hız / Konum Sensörleri 
A.1. Hız-pozisyon sensörlerinin türü hakkında bilgi 
C.1. Hız - konum sensörlerinin çalışma prensibini açıklar 
D1. Devredeki hız-pozisyon sensörünü kullanır 

 
Örnekler: 

 Sıcaklık sensörlü fan devresi 
 Arduino ile basit park sensörü devresi 

 

Değerlendirme/ Ölçme kriterleri 
Değerlendirme rubriği 

 İyi 
(8-10 puan) 

Tatmin edici 
(7-5 puan) 

Zayıf 
(4-1 puan) 

SKOR 

 
Sensörleri tanıma  

Sensörleri kullanım 
yerlerine göre ayırt 
edebilir 

Bazı sensörleri 
kullanım yerlerine 
göre ayırt edebilir 

Sensörleri ayırt 
edemez, karıştırır 

10 

Sensör çeşitlerinin 
ve çalışma 
prensiplerinin 
bilinmesi 

Sensör tipleri hakkında 
bilgi sahibi olur, 
sensörlerin yapısına 
göre çalışma mantığını 
açıklar 

Bazı sensör 
tiplerinin çalışma 
prensibini açıklar 

Her türlü sensörü 
bilmez, bazı sensörlerin 
çalışma mantığını 
açıklayamaz 

10 

Devre için uygun 
sensörün seçilmesi 

Verilen uygulama 
devresindeki işlevi için 
uygun sensörü seçer 

Devrede 
kullanılacak 
sensörü bilir, 
ancak yanlış 
seçer 

Devrede kullanması 
gereken sensörü 
seçemez 

10 

Robot tasarımında 
kullanılacak 

Robot için uygun 
sensörleri belirler ve 

Bağlantı 
şemasına göre 

Bağlantı şemasına göre 
devre tamamlayamaz 

10 



 İyi 
(8-10 puan) 

Tatmin edici 
(7-5 puan) 

Zayıf 
(4-1 puan) 

SKOR 

sensörlerin 
bağlanması 

bağlantı şemasına göre 
devreyi oluşturur 

devrenin yarısını 
oluşturur 

 

Pedagojik yaklaşım 
Ana içerik Detaylı içerik 

Önerilen didaktik 
yöntem 

Sensörlere Giriş Sensör ve transdüserlerin tanımı ve kullanım alanları 
- Anlatım, açıklama 
- Soru ve cevap 

Mesafe Sensörleri 
 Mesafe sensörlerinin tanımı, tipi ve kullanım alanları, 
çalışma prensibi  
Seçim yaparken dikkat edilmesi gereken noktalar 

- Anlatım, açıklama 
- Soru ve cevap 
-Uygulama 
-Ekip etkinliği 
yöntemleri 

Nem Sensörleri 
Nem sensörlerinin tanımı, tipi ve kullanım alanları, 
çalışma prensibi  
Seçim yaparken dikkat edilmesi gereken noktalar 

- Anlatım, açıklama 
- Soru ve cevap 
-Uygulama 
-Ekip etkinliği 
yöntemleri 

Gerilim Sensörleri 
Gerilim sensörlerinin tanımı, tipi ve kullanım alanları, 
çalışma prensibi  
Seçim yaparken dikkat edilmesi gereken noktalar 

- Anlatım, açıklama 
- Soru ve cevap 
-Uygulama 
-Ekip etkinliği 
yöntemleri 

Akım Sensörleri 
Akım sensörlerinin tanımı, tipi ve kullanım alanları, 
çalışma prensibi  
Seçim yaparken dikkat edilmesi gereken noktalar 

- Anlatım, açıklama 
- Soru ve cevap 
-Uygulama 
-Ekip etkinliği 
yöntemleri 

Basınç Sensörleri 
Basınç sensörlerinin tanımı, tipi ve kullanım alanları, 
çalışma prensibi  
Seçim yaparken dikkat edilmesi gereken noktalar 

- Anlatım, açıklama 
- Soru ve cevap 
-Uygulama 
-Ekip etkinliği 
yöntemleri 

Sıcaklık Sensörleri 
Sıcaklık sensörlerinin tanımı, tipi ve kullanım alanları, 
çalışma prensibi  
Seçim yaparken dikkat edilmesi gereken noktalar 

- Anlatım, açıklama 
- Soru ve cevap 
-Uygulama 
-Ekip etkinliği 
yöntemleri 

Cayro Sensörleri 
Gyro sensörlerin tanımı, tipi ve kullanım alanları, 
çalışma prensibi  
Seçim yaparken dikkat edilmesi gereken noktalar 

- Anlatım, açıklama 
- Soru ve cevap 
-Uygulama 
-Ekip etkinliği 
yöntemleri 

Işık Sensörleri 
Işık sensörlerinin tanımı, çeşitleri ve kullanım alanları, 
çalışma prensibi  
Seçim yaparken dikkat edilmesi gereken noktalar 

- Anlatım, açıklama 
- Soru ve cevap 
-Uygulama 



Ana içerik Detaylı içerik 
Önerilen didaktik 

yöntem 
-Ekip etkinliği 
yöntemleri 

Hava Kalitesi 
Sensörleri 

Hava Kalitesi sensörlerinin tanımı, tipi ve kullanım 
alanları, çalışma prensibi  
Seçim yaparken dikkat edilmesi gereken noktalar 

- Anlatım, açıklama 
- Soru ve cevap 
-Uygulama 
-Ekip etkinliği 
yöntemleri 

Güç / Ağırlık 
Sensörleri 

Güç-ağırlık sensörlerinin tanımı, tipi ve kullanım 
alanları, çalışma prensibi  
Seçim yaparken dikkat edilmesi gereken noktalar 

- Anlatım, açıklama 
- Soru ve cevap 
-Uygulama 
-Ekip etkinliği 
yöntemleri 

Hız / Konum 
Sensörleri 

Hız - pozisyon sensörlerinin tanımı, tipi ve kullanım 
alanları, çalışma prensibi  
Seçim yaparken dikkat edilmesi gereken noktalar 

- Anlatım, açıklama 
- Soru ve cevap 
-Uygulama 
-Ekip etkinliği 
yöntemleri 

 

Kaynaklar 

İçerik, ölçekli modeller veya multimedya sunumları da dahil olmak üzere dinamik bir sunuma elverişlidir. 
Kullanılacak kaynaklar arasında internet erişimi olan bir bilgisayar ve bir video projektör bulunmalıdır. 
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