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Feragat  

Bu proje Avrupa Komisyonu’nun deste!iyle finanse edilmi"tir. Bu yayın sadece yazarın 
görü"lerini yansıtmaktadır ve Komisyon burada yer alan bilgilerin herhangi bir "ekilde 
kullanılmasından sorumlu tutulamaz. 



Tema – Akıllı bir "ehirde Sokak Aydınlatması 

$ehrinizin belediyesi, belediye meclisinde danı"manların dijital dönü"üm ve akıllı "ehir 
geli"imi konusunu görü"tüklerini halka duyurdu. Oybirli!iyle akıllı bir "ehir olma yolunda 
ilerlemeye karar verdiler. Strateji Geli"tirme Departmanına ba!lı Ara"tırma ve Geli"tirme 
Müdürlü!ü (DRDI), akıllı "ehir tasarım sürecine yardımcı olmanın ve kentsel deneyimleri 
yeniden "ekillendirmenin yollarını arıyor. $ehirle ilgili çe"itli ara"tırma raporlarını incelediler 
ve sakinlerin güncel sorunlarını ve ihtiyaçlarını belirlemek için birçok kamuoyu anketi 
gerçekle"tirdiler. Anketlerin sonuçları, sakinlerin endi"elerinin ço!unlukla sokak 
aydınlatması, ula"ım sistemi, atık yönetimi, trafik ve park etme ile ilgili oldu!unu ortaya 
koydu. 

DRDI, daha iyi bir çevre ve enerji verimlili!i adına "ehrinizin dijital dönü"ümü için 
sürdürülebilir etkili çözüm stratejilerini ara"tırdı. Akıllı $ehir Uzman Planı (SCMP), sakinlerin 
yorumları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak geli"tirildi. 

SCMP’nin ilk adımı, "ehrinizin sokaklarını çevre ve karanlık gökyüzü için daha güvenli ve 
uygun hale getirmek için sokak lambalarını, sensörleri ve sokak aydınlatmasını optimize 
etmektir. $u anda DRDI, yeni "ehir aydınlatma sürecini tasarlamak ve genelle"tirilebilir bir 
sokak aydınlatma sistemi geli"tirmek için SCMP’yi geli"tirmek üzere uzmanların görü" ve 
deneyimlerini alarak onlarla i"birli!i yapıyor. $ehircilik uzmanları ve belediye yetkilileri, 
uluslararası ve ulusal "ehircilik kurulu"larının yayınladı!ı kılavuzlar ve ı"ık kirlili!inin 
azaltılmasına yönelik yönetmelikler dikkate alınarak sokak aydınlatma çözümleri sunacaktır. 
Bu yönergeler, teknik standartlar, çevresel ve ekonomik maliyetler ve gelecekteki ihtiyaçlar 
için uyarlanabilir aydınlatma çözümleri hakkında ayrıntılı incelemeler sa!layarak dı" mekan 
aydınlatma politikasını tanımlar. 

Elektrik ile üretilen ı"ık birçok fayda sa!lasa da plastikler gibi kirletici olabilir. Hava, toprak 
ve su kirlili!i gibi ı"ık kirlili!i de insanlar, yaban hayatı davranı"ları, çevre ve gök cisimlerinin 
gözlemlenmesi üzerinde birçok olumsuz etkiye neden olan küresel bir çevre sorunudur. 
Uluslararası Karanlık Gökyüzü Derne!i’ne [the International Dark-Sky Association] (IDA) göre 
ı"ık kirlili!i, yani yapay ı"ı!ın a"ırı veya uygunsuz kullanımı dört bile"enden olu"uyor: 

Parlama – görsel rahatsızlı!a neden olan a"ırı parlaklık 

Gökyüzü parlaması - yerle"im bölgeleri üzerinde gece gökyüzünün parlaması 

I"ık ihlali - amaçlanmayan veya gerekli olmayan yere dü"en ı"ık 

Da!ınıklık – parlak, kafa karı"tırıcı ve a"ırı ı"ık kaynak grupları 

Bina aydınlatması, ticari mülkler, reklamlar, aydınlatılmı" ofisler ve fabrikalar gibi sokak 
lambaları da verimsizlikleri, a"ırı parlaklıkları, uygun olmayan ekranlama ve korumaları, zayıf 
hedeflemeleri ve bazen tamamen gereksiz olmaları nedeniyle ı"ık kirlili!i kaynakları olabilir. 
Bu nedenle, ı"ı!ın bu tür uygunsuz kullanımı, önemli ekonomik ve çevresel etkilerle birlikte 
çok fazla elektrik ve enerji israfına neden olur. Sonuç olarak, IDA, gökyüzü aydınlı!ını, 
parlamayı ve ı"ı!ın izinsiz giri"ini azaltarak ı"ık kirlili!inin zararlı etkilerini en aza indirecek 
aydınlatma sistemlerini desteklemekte ve aydınlatmayı te"vik etmektedir: 

"! Sadece gerekti!inde açık olmalı 
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"! Sadece ihtiyaç olan alanı aydınlatmalı 

"! Gerekti!inden daha parlak olmamalı 

"! Mavi ı"ık emisyonlarını en aza indirmeli 

"! Tam koruma sa!lamalı (az ı"ı!ı göstermeli) 

Geceleri sokak aydınlatması bulunan yollarda ve kaldırımlarda iyi ve do!ru görü", araç 
ve yaya trafi!i için önemlidir. #nsanlar genellikle sokaklar, parklar veya di!er alanlardaki a"ırı 
ı"ı!ın özellikle güvenlik açısından iyi oldu!unu dü"ünürler, ancak aslında a"ırı ı"ık zayıf 
aydınlatma kadar kötü de olabilir. Peki, ne kadar aydınlatma yeterlidir? Temel odak noktası, 
aydınlatmayı belirli bir ilgi alanının gece i"levleriyle ili"kilendirmektir. 

Verimli ve yüksek kaliteli sokak aydınlatması, ı"ık kaynakları, ı"ık rengi ve sıcaklı!ı, renk 
geriverimi, ı"ık da!ılımı veya parlama gibi birçok faktöre ve ı"ı!ın kalite kriterlerine ba!lıdır. 
Örne!in sokak aydınlatma armatürlerinde kullanılan ı"ık kaynaklarına (lambalara) göre 
ı"ı!ın kalitesi de!i"ebilmektedir. $ehir sokak aydınlatmasında yaygın olarak kullanılan bir ı"ık 
kayna!ı olarak yüksek basınçlı sodyum (HPS) lambaları, zayıf renk sunumu üreten sarımsı-
turuncu renkli bir ı"ık yayar. Öte yandan, metal halide ve ı"ık yayan diyotlar (LED’ler), rengi 
do!ru bir "ekilde olu"turan, daha iyi görsel netlik sa!layan ve aynı algılanan görünürlük için 
daha az watt tüketen beyaz bir parıltı yayan iki yaygın ı"ık kayna!ıdır. LED oldukça yüksek 
parlaklık seviyeleri sunabilir, bu nedenle sarımsı, nötr ve mavimsi beyaz ı"ık renkleri (2500 ila 
5000 Kelvin arasındaki renk sıcaklıkları) genellikle gece saatlerinde caddeyi aydınlatmak için 
kullanılır. 

I"ı!ın kalitesi, ı"ı!ın yo!unlu!u ile ı"ık kayna!ına olan uzaklık (ı"ık miktarı) arasındaki 
ili"kiden de etkilenir. Bu nedenle yerle"im, yükseklik, tip ve güç, bir soka!ın parlaklı!ını etkiler. 
I"ık kaynaktan uzakla"tıkça karardı!ı için, armatürün yüksekli!i belirli bir parlaklı!a ve 
istenen ı"ık kalitesine göre ayarlanmalıdır. Watt miktarı da yeterli sokak aydınlatmasından 
sorumlu olan önemli bir faktördür. 

 

!  
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Senaryo 1: Etkisiz Sokak Aydınlatmasını Saptama 
 

Açıklama: Yetersiz aydınlatmaya sahip alanları belirleyecek bir cihaz tasarlama. 

Tema: Akıllı bir $ehirde Sokak Aydınlatması 

Seviye: Ortaokul (10 - 14 ya") 

Süre:  2 ders saati 

 
Gerçek Ya#amdan Senaryo Ortamı 

$ehirde geli"en bir sokak aydınlatma sisteminin tasarımını ve kullanımını etkileyen 
faktörleri göz önünde bulunduran DRDI, yeni aydınlatma projesiyle ilgili SCMP’nin ilk adımının, 
verilen alanda kötü (çok fazla veya az) aydınlatmaya sahip alanların kararlarını içermesi 
gerekti!ini dü"ünür ve caddelerdeki aydınlatma miktarını etkileyebilecek faktörleri belirler. 
Bu süreç, sokak aydınlatmasındaki sorunları belirlemenize ve "ehrinizin dijital dönü"ümü için 
sürdürülebilir ve etkili çözümler geli"tirmenize yardımcı olacaktır. 

DRDI ofisinde bir ekip üyesi olaca!ınızı ve yeni bir aydınlatma projesiyle "ehrinizi akıllı bir 
"ehre dönü"türmekten sorumlu olaca!ınızı varsayalım. Ekibiniz, uyarlanabilir bir aydınlatma 
planı geli"tirerek ve aydınlatma çözümünüzü robotik simülasyon programında uygulayarak 
"ehirde akıllı sokak aydınlatmasına yönelik çe"itli görevler üstlenecektir. 

Görev 
Bu etkinlikte, her bir takım a"a!ıdaki görevleri yapmalıdır: 

a.! Simülasyon ortamında verilen sokaklardaki aydınlatmayı gözlemleyiniz. 

b.! I"ık sensörlerini kullanarak uygun olmayan aydınlatma noktalarını belirleyiniz. 

c.! I"ık seviyelerini sayısal de!erlerle bildiriniz. Sokaklarınızdaki ı"ık seviyelerini kabul 
edilebilir ı"ık seviyeleri ile kar"ıla"tırabilirsiniz (teknik kısımda bilgi verilmi"tir). 

d.! Bir rapor hazırlayarak DRDI’nin di!er ekiplerine sununuz. 

Teknik Bilgiler 
Kötü aydınlatılmı", çok karanlık veya çok aydınlık, bir sokakta yürüdünüz mü? #nsanlar 

için sokakta güvenli bir "ekilde yürümek ve çevre için ı"ık kirlili!ini en aza indirmek için ı"ık 
seviyelerini uygun "ekilde ayarlamak önemlidir. I"ık direkleri tasarlarken, direk yüksekli!i, 
lambanın "ekli vb. gibi uzmanların dikkat etti!i birçok faktör vardır. Fizik açısından, 
aydınlatmayı anlamak için bilmemiz gereken birkaç terim vardır: 

I"ık akısı: Bir ı"ık kayna!ından birim zamanda yayılan ı"ı!ın oranını ifade eder. Lümen 
(lm) cinsinden ölçülür ve ! ile gösterilir. 

I"ık "iddeti: I"ık kaynakları, farklı yönlerde farklı miktarlarda ı"ık yayar. I"ık "iddeti, ı"ık 
akısını ifade eder, ancak belirli bir yönde. Kandela (cd) cinsinden ölçülür ve I ile temsil edilir. 
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Aydınlık: Bir yüzeye ula"an ı"ık miktarını ifade eder. Bu terim, bir yüzeyin yürümek, 
binmek, araba kullanmak vb. için uygun "ekilde aydınlatılıp aydınlatılmadı!ını gösterir. Lüks 
(lx) olarak ölçülür ve E ile gösterilir. 

Görüldü!ü gibi bir ı"ık dire!i tasarlamak veya ara"tırmak için ı"ık düzeyi açısından 
uygun olup olmadı!ı konusunda aydınlatmayı dikkate almamız gerekir. Yayalar ve 
bisikletliler de dahil olmak üzere orta yo!unluklu sokaklar için aydınlatma en az 7,5lx 
olmalıdır. Bu de!er cadde kullanım yo!unlu!una göre artabilmektedir. Örne!in 50lx, yo!un 
trafik ko"ullarına sahip yollar için uygun olabilir. 

Önko#ul Beceriler 
"! Uygun dı" aydınlatma ko"ullarını ara"tırma 
"! I"ı!ın her yöne do!ru düz yollardan geçti!ini anlama 

STEAM Ö$renme Çıktıları 
Fen Bilimleri 

"! Aydınlatmayı açıklarken ı"ık akısı, ı"ıklılık ve aydınlı!ı kullanma. 
"! I"ık kirlili!ini belirleme. 

Teknoloji 
"! Bir ı"ık sensörü kullanma 
"! Led veya buzzer modülünü kullanma 
"! Dallanma modülünü kullanma 
"! Simülasyon ortamında akı" "emaları olu"turma 
"! Bir algoritma çalı"tırma 

Mühendislik 
"! Sokak aydınlatma direkleri ve armatürleri için tasarımlar yapma 

Sanat 
"! I"ık kirlili!i konusunda farkındalık kazanma 
"! Enerji tüketimi konusunda farkındalık kazanma 
"! Çevre bilinci kazanma 

Matematik 
"! Oran ve orantı kullanma 

Etkinlik süreci 
Ö!retmenlerin a"a!ıdaki adımları izlemeleri önerilir: 

"! Ö!rencileri görev açıklamasını dikkatlice okumaya ve mahallelerindeki 
aydınlatma ko"ulları hakkında beyin fırtınası yapmaya te"vik ediniz. Bunun için 
ö!rencilere sorulacak sorular: 
-! Sokaklardaki aydınlatma ko"ullarını hiç dü"ündünüz mü? Yetersiz veya a"ırı 

aydınlatma ko"ullarına sahip sokaklarla mı kar"ıla"ıyorsunuz? 
-! Bu yetersiz veya a"ırı aydınlatma ko"ulları sorunlara neden oluyor mu? Hem 

yayalar hem de sürücüler için ne gibi sorunlar yaratabilir? 
-! I"ık seviyelerini etkileyebilecek faktörler nelerdir? 
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"! Haritanın çe"itli yerlerindeki ı"ık seviyelerini ölçmek için kullanılabilecek bir 
sensör kurmaları için ö!rencilere rehberlik ediniz. 

"! Ö!rencilerden harita üzerinde verimsiz aydınlatma alanlarını kullanmalarını ve 
belirlemelerini isteyiniz. 

"! Ö!rencilerden sensörü bir ı"ık dire!i etrafında hareket ettirdiklerinde ı"ık 
seviyesini etkileyen faktörleri belirlemelerini isteyiniz. 

De$erlendirme 
A"a!ıdaki sorular biçimlendirici de!erlendirme amacıyla dü"ünülebilir. 

"! I"ık akısı, ı"ık "iddeti ve aydınlık tanımları nelerdir? 
"! Bu terimlerin birimleri nelerdir? 
"! Bu birimlerin tanımları nelerdir? 
"! I"ık seviyesi için kullanılan terim nedir? 

Ö!rencilerden a"a!ıdakiler beklenir: 

"! Simülasyon ortamında haritadaki birkaç noktanın aydınlı!ını ölçebilecek bir 
sensör geli"tirme. 

"! Teknik terminolojiye uygun olarak harita üzerinde aydınlatma sorunları ile ilgili 
bir rapor yazma ve payla"ma.  

Kariyer Ba$lantıları 
$ehir ve Bölge Planlama, Elektrik ve Elektronik Mühendisli!i, Dünya ve Uzay Bilimleri, 

Çevre Mühendisli!i 

Materyaller 
Sokak haritası ve ı"ık sensörleri içeren Simülasyon ortamı 

!lgili Kaynaklar 
Project for Public Spaces. (2008). Lighting Use & Design. 

https://www.pps.org/article/streetlights.  

Römhild, T. (2017). (rep.). Dynamic Light Handbook about Interpretation of En 13201. 
European Union. Retrieved from https://www.interreg-
central.eu/Content.Node/Dynamic-Light/04-DL-Handbook-about-
interpretation-of-EN-13201.pdf  

Kaynakça 
Schreuder, D. (2008). Outdoor lighting: Physics, vision, and perception. Springer.  

 

!  
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Senaryo 2: Bir Aydınlatma Dire$i Tasarlama 
 

Açıklama: Uygun sokak aydınlatması için yüksekli!ini, ampul tipini, ampulün ı"ık 
verimini ve aydınlatma kafasının e!im açısını dikkate alarak bir 
aydınlatma dire!i tasarlama. 

Tema: Akıllı bir $ehirde Sokak Aydınlatması 

Seviye: Ortaokul (10 – 14 ya") 

Süre:  2 ders saati 

 

Gerçek Ya#amdan Senaryo Ortamı  
DRDI, sokak aydınlatma sistemini akıllı bir tasarıma dönü"türmeye karar verdi!ince 

mevcut aydınlatma direklerinin modası geçmi" oldu!u görüldü. Bu nedenle mevcut 
aydınlatma direklerinin tamamı yeni bir aydınlatma dire!i tasarımı ile de!i"tirilecektir. 
Verimli ve kaliteli bir akıllı aydınlatma sistemi için yeni aydınlatma direkleri belirlenirken 
yüksekli!i, lambanın cinsi, lambanın parlaklık watt de!eri, lambanın aydınlatma kafasının 
e!im açısı gibi birçok kriter göz önünde bulundurulur.  

Aydınlatma direklerinin olmazsa olmaz bile"enlerinden biri de yükseklikleridir. Direk 
yüksekli!i aydınlatma terminolojisinde “montaj yüksekli!i” olarak adlandırılır ve montaj 
yüksekli!i “yol yüzeyi ile armatürün görünen ı"ık kayna!ının merkezi arasındaki dikey 
mesafe” olarak tanımlanabilir. Ba"ka bir deyi"le, montaj yüksekli!i yol yüzeyine göre direk 
yüksekli!idir. Aydınlatmanın yo!unlu!u, parlaklı!ın homojenli!i, kapladı!ı alan ve lambanın 
nispi parlaması aydınlatma dire!inin yüksekli!inden etkilenir. Daha yükse!e monte edilmi" 
lambalar, parlamayı daha iyi da!ıtmaya yardımcı olabilir. Yani, daha fazla tekdüzelik 
(zemine homojen olarak da!ılmı" ı"ık), daha fazla kapsama alanı (zemin üzerinde daha 
fazla alan aydınlatılır) ve kama"mada azalma (yerden yansıyan ı"ık miktarında azalma) 
sa!layabilir. Öte yandan, sokak aydınlatma direklerinin yüksekli!inin arttırılması, aydınlatma 
seviyesinin daha dü"ük olmasına neden olabilir. Bir lambanın aydınlatma seviyesi, lambaya 
olan uzaklı!ın karesiyle ters orantılı oldu!undan, mesafenin iki katına çıkarılması, 
aydınlatma seviyesinin orijinal de!erinin dörtte birine dü"mesine neden olur. Ayrıca 
aydınlatma dire!inin yüksekli!i yol geni"li!inden daha büyük seçilmi"tir. Aydınlatma dire!i 
yüksekli!i trafik yo!unlu!unun fazla oldu!u caddelerde 10-12 metre, trafik yo!unlu!unun az 
oldu!u caddelerde 6-8 metre olarak alınabilir. 

Sokak aydınlatma direklerinin tasarım sürecindeki di!er önemli unsurlar ise kullanılan 
ampul tipi ve ampullerin ı"ık verimidir. Geleneksel akkor ampuller, dü"ük ı"ık akıları ve kısa 
ömürleri nedeniyle sokak aydınlatmasında fazla kullanılmamaktadır. Genel olarak, son 
yıllarda ço!u sokak/yol aydınlatma tasarımında ve tesisatında üç tip yüksek yo!unluklu 
de"arj (HID) ampulü kullanılır. Bu ampuller, yüksek basınçlı sodyum (HPS), metal halid (MH) 
ve cıva buharlı (MV) lambalardır. Ayrıca, ı"ık yayan diyotlar (LED), daha uygun fiyatlı ve daha 
enerji verimli oldukları için son zamanlarda sokak aydınlatmasında daha yaygın hale geldi. 

Sokak aydınlatma direklerinin tasarım sürecinde dikkat edilmesi gereken bir di!er unsur 
da aydınlatma kafasının e!im açısıdır. E!im açısı, aydınlatma dire!inin kolu ile zemin 
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arasındaki açı olarak tanımlanabilir. Aydınlatma kafası daha fazla yatırıldı!ında, yoldaki 
daha fazla alana daha fazla ı"ık da!ılır. Aydınlatma kafası daha az e!ildi!inde ı"ık, 
aydınlatma dire!inin önündeki alanı kaplar. E!im açısı nedeniyle yayalar ve sürücüler yo!un 
ı"ı!a ve rahatsız edici parlamaya maruz kalabilir. 

Görev 
Bir aydınlatma dire!i tasarlarken her takımın görevi "udur:  

"! Aydınlatma direkleri için uygun bir yükseklik belirleyiniz. 

"! I"ık verimlili!ine göre uygun bir ampul tipine karar veriniz. 

"! Uygun aydınlatma için aydınlatma kafasını uygun bir e!im açısına ayarlayınız. 

"! I"ık sensörlerinden yaptı!ınız ölçümlere göre karar veriniz. Farklı seçenekleri 
gözlemlemek, ölçmek ve bir karar vermeden önce bunları kaydediniz. 
Aydınlatma dire!i tasarımının tüm bile"enlerini optimize ederek belirleyiniz. 

"! Kararlarınızı savunan bir rapor yazınız ve payla"ınız.  

Teknik Bilgiler 
I"ık etkinli!i: Bir ı"ık kayna!ının verimlili!i, kayna!ın ne kadar güce ihtiyaç duydu!una ve 

ne kadar ı"ık üretti!ine ba!lıdır. Ampul kutularına bakarsanız üzerlerinde Watt ve lümen 
bilgisi oldu!unu görürsünüz. 

Örne!in 7W’lık bir LED ampul 850 lm’ye sahipken, aynı güce sahip ba"ka bir LED ampul 
1200lm ı"ık akısına sahiptir. Yakla"ık olarak birincisi 121 lm/W, ikincisi 92lm/W’dir. Bu, ilk LED 
ampulün aynı miktarda güçle daha fazla ı"ık verdi!i anlamına gelir. Tablo 2, farklı ampullerin 
verimlili!ine ili"kin örnekleri göstermektedir. 

Tablo 1. Ampul kıyaslamaları 

 Enerji (W) I"ık akısı (lm) I"ık etkilili!i (lm/W) 

LED 27 2500 92.6 

Fluoresan  36 2500 69.4 

Akkor 40 415 10.4 

 

Aydınlık üç faktöre ba!lıdır: ı"ık kayna!ının yo!unlu!u (I), ı"ık ile yüzey arasındaki 
mesafe (d) ve yüzeyin açısı ("). Matematiksel olarak, formülle ili"kilerini gösterebiliriz: 
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Önko#ul Beceriler 
"! Aydınlı!ı açıklama 
"! Aydınlı!ı etkileyen faktörleri açıklama  

STEAM Ö$renme Çıktıları 
Fen Bilimleri 

"! Sokak lambalarının tasarımından kaynaklanan ı"ık kirlili!ini en aza indirmek için 
aydınlatmayı belirleme. 

"! I"ık kayna!ının yo!unlu!unu, ı"ık ile yüzey arasındaki mesafeyi ve yüzeyin 
açısını dikkate alarak aydınlık düzeyini belirleme. 

Teknoloji 
"! Bir ı"ık sensörü kullanma 
"! Önceden olu"turulmu" aydınlatma dire!i bile"enlerini kullanma 
"! Simülasyon ortamını kullanma. 
"! Bir elektronik tablo uygulaması aracılı!ıyla verileri kaydetme ve analiz etme 

Mühendislik 
"! I"ık sensörlerinden alınan ölçümlere dayalı tasarım ve karar verme süreçlerini 

kullanma.  

Sanat 
"! Aydınlatma dire!i bile"en seçimleri hakkında kararlar verme 
"! Aydınlatma direklerinin tasarım süreci hakkında farkındalık kazanma 

Matematik:  
"! Oranlar ve orantılarla ilgili problemleri çözme 

Etkinlik süreci 
Ö!retmenlere "u adımları izlemeleri tavsiye edilir: 

"! Ö!rencileri, görev açıklamasını dikkatlice okumaya ve mahallelerindeki 
aydınlatma direklerinin tasarımı hakkında beyin fırtınası yapmaya te"vik ediniz. 
Ö!rencilere a"a!ıdaki soruları sorabilirsiniz: 

o Aydınlatma direklerinin tasarımını hiç dü"ündünüz mü? 
o Endüstriyel tasarımcılar ve mühendisler direkleri nasıl tasarlayabilir? 
o Aydınlatma direklerinin tasarımlarını etkileyen faktörler neler olabilir? 
o Aydınlatma direklerini tüm sokaklara aynı "ekilde yerle"tiriyorlar mı? 
"! Ö!rencileri, aydınlatma direklerinin bile"enleri olan yükseklik, lamba tipi, 

ampulün ı"ık verimlili!i ve aydınlatma kafasının e!im açısı gibi konularda 
simülasyon ortamında denemeler yapmaları için yönlendiriniz. 

"! Ö!rencilere, denemeleri ve bile"enlerin/de!i"kenlerin birbirlerine göre mevcut 
durumlarını gözlemlemeleri için rehberlik ediniz. Ö!rencilerden verileri 
kaydetmelerini ve tablola"tırmalarını isteyiniz. 

"! Ö!rencilerden aydınlatma direklerinin de!i"kenlerini optimize etme ve en uygun 
tasarım hakkında fikir geli"tirmelerini isteyiniz. 

"! Ö!rencileri stratejilerini payla"maya ve aydınlatma direklerinin tasarımına ili"kin 
stratejilerini ve sonuçlarını savunmak için bir rapor yazmaya te"vik ediniz. 
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De$erlendirme 
A"a!ıdaki soru biçimlendirici de!erlendirme amacıyla dü"ünülebilir. 

"! Aydınlatma direklerinin tasarımını etkileyen bile"enleri nelerdir? 
"! Aydınlı!ı etkileyen faktörler nelerdir? 

Ö!rencilerden a"a!ıdakiler beklenir: 

"! Aydınlatma dire!i bile"enlerini enerji tüketimi, verimlilik ve maliyetleri dikkate 
alarak optimize ediniz. 

"! Makul ve savunulabilir bir sokak aydınlatma dire!i tasarımına karar veriniz. 

Kariyer Ba$lantıları 
Endüstriyel Tasarım, $ehir ve Bölge Planlama, Elektrik ve Elektronik Mühendisli!i, Çevre 

Mühendisli!i 

Materyaller 
Simülasyon ortamında sokak aydınlatma dire!i bile"enleri 

Kaynakça 
Austrian Energy Agency. (2017). (rep.). LED Street Lighting: Procurement & Design 

Guidelines. Retrieved from 
https://ec.europa.eu/research/participants/documents/downloadPublic?docu
mentIds=080166e5b6d1cf07&appId=PPGMS  

Energex and Ergon Energy. (n.d.). Public Lighting Design Manual. Retrieved from 
https://www.ergon.com.au/__data/assets/pdf_file/0005/216950/Public-
lighting-design-manual.pdf  

International Institute for Energy Conservation (IIEC). (2015). (tech.). Energy Efficiency 
Guidelines for Street Lighting in the Pacific. Retrieved from 
http://prdrse4all.spc.int/system/files/energy_efficiency_guidelines_for_street_l
ighting_in_the_pacific.pdf  

The University of Iowa. (n.d.). Statewide Urban Design and Specifications (SUDAS). 
Statewide Urban Design and Specifications (SUDAS) | RIO Iowa Project. 
https://rio.urban.uiowa.edu/smart-planning-toolbox/statewide-urban-design-
and-specifications-sudas.  
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Senaryo 3: Aydınlatma Direklerinin Yerle#tirilmesi 
 

Açıklama: Aydınlatma direklerinin uygun aydınlatma sa!layacak aralıkta 
yerle"tirme. 

Tema: Akıllı bir $ehirde Sokak Aydınlatması 

Seviye: Ortaokul (10 - 14 ya") 

Süre:  2 ders saati 

 
Gerçek Ya#amdan Senaryo Ortamı  
DRDI, verimli ve iyi tasarlanmı" bir aydınlatma sistemi için yeni aydınlatma direklerini 
yerle"tirirken çe"itli kriterleri göz önünde bulundurmaya karar verdi. Ardı"ık aydınlatma 
direkleri arasındaki mesafe, aydınlatma dire!inin tabanı, kullanılan ampulün tipi ve ı"ık 
etkinli!i, yaya kapasitesi, ortalama trafik yo!unlu!u, caddenin yapısı, cadde çevresindeki 
binalar ve güvenlik bunlardan bazılarıdır. dü"ünceler. 

Ardı"ık aydınlatma direkleri arasındaki mesafeye, yani iki aydınlatma dire!inin göreli 
konumlandırılmasına aydınlatma terminolojisinde “aralık” denir. Yolun merkez hattı boyunca 
ölçülür. Aydınlatma direklerinin konumlandırılması, çevrenin yeterli aydınlatmaya sahip 
olmasını sa!lar. Ancak caddede daha fazla aydınlatma seviyesi, daha fazla kama"ma 
nedeniyle görü"ü olumsuz etkileyebilir ve kav"ak alanlarında a"ırı aydınlatma nedeniyle ı"ık 
kirlili!ine neden olabilir. Öte yandan aydınlatma direklerinin birbirinden uza!a yerle"tirilmesi, 
bazı alanlarda yayalar ve sürücüler için daha az aydınlatmaya neden olur. 

Alternatif aydınlatma dire!i düzenlemeleri vardır: (i) tek taraflı yerle"tirme, (ii) kar"ılıklı 
yerle"tirme, (iii) kademeli yerle"tirme ve (iv) ikiz merkezi yerle"tirme ($ekil 1).

 
$ekil 1. Aydınlatma Dire!i Yerle"im Tipleri 

Genellikle trafik yo!unlu!unun az oldu!u ve geni"li!i 12 metreden az olan caddelerde tek 
taraflı yerle"im kullanılmaktadır. Ancak daha geni" ve kalabalık caddelerde aydınlatma 
direkleri yolların iki yanına yerle"tirilir. Hatta yolların ortasında aydınlatma direklerinin 
üçüncü bir tarafı bile olabilir. Ayrıca sokakların kö"eleri, kav"akları ve kavisli bölümleri 
aydınlatma direklerinin yerle"tirilmesinde ek hususlara ihtiyaç duyar. 

#$%!&'(')*+!,$(*$-&.(/$! 0'(-+&!,$(*$-&.(/$!

0'1$/$*.!,$(*$-&.(/$!
2%.3!4$(%$3.!,$(*$-&.(/$!
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Görev 
Her takımın görevi "unlardır: 

• Enerji verimlili!ini, ı"ık kirlili!ini en aza indirgemeyi ve güvenli!i göz önünde bulundurarak 
ardı"ık aydınlatma direkleri arasında uygun mesafeye karar veriniz. I"ık sensörlerinden 
yaptı!ınız ölçümlere göre kararlarınızı veriniz. Farklı seçenekleri gözlemleyerek ölçünüz ve bir 
karar vermeden önce bunları kaydediniz. 

• Kararlarınızı savunan bir rapor yazıp payla"ınız. 

Teknik Bilgiler 
Aydınlık üç faktöre ba!lıdır: ı"ık kayna!ının yo!unlu!u (I), ı"ık ile yüzey arasındaki 

mesafe (d) ve yüzeyin açısı ("). Matematiksel olarak, formülle ili"kilerini gösterebiliriz: 

 

Yani aydınlatma direklerinin montaj yüksekli!i artarsa aydınlatma azalır. Ardı"ık 
aydınlatma direkleri arasındaki mesafe artarsa, aydınlatma azalır. 

Önko#ul Beceriler 
"! Aydınlı!ın temel anlayı"ı 
"! Aydınlı!ı etkileyen faktörlerin temel anlayı"ı 
"! Simülasyon ortamını kullanmada temel beceriler 

STEAM Ö$renme Çıktıları:  
Fen Bilimleri 

"! Aydınlatma direkleri arasındaki bo"luktan kaynaklanan ı"ık kirlili!ini en aza 
indirmek için aydınlatmayı belirleme 

Teknoloji 
"! Bir ı"ık sensörü kullanma 
"! Simülasyon ortamını kullanma 
"! Bir elektronik tablo uygulaması aracılı!ıyla verileri kaydetme ve analiz etme 

Mühendislik 
"! Uygun sokak aydınlatması için aydınlatma direklerinin yerle"imine yönelik 

tasarımlar yapma 

Sanat 
"! Aydınlatma dire!i yerle"imi hakkında karar verme 
"! Aydınlatma dire!i yerle"tirme stratejisini payla"ımı 
"! I"ık kirlili!i konusunda farkındalık kazanma 
"! Enerji tüketimi konusunda farkındalık kazanma 
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Matematik:  
"! Açıların ve dairelerin özelliklerini kullanma 
"! Açılar ve çemberlerle ilgili problemleri çözme 

Etkinlik süreci 
Ö!retmenlere, "u adımları izlemeleri tavsiye edilir: 

"! Ö!rencileri görev açıklamasını dikkatlice okumaya ve mahallelerine aydınlatma 
direklerinin yerle"tirilmesi hakkında beyin fırtınası yapmaya te"vik ediniz. 
Ö!rencilere a"a!ıdaki soruları sorabilirsiniz: 

o Aydınlatma direklerinin yerle"imini hiç dü"ündünüz mü? 
o Teknisyenler ve mühendisler direkleri nereye yerle"tireceklerine nasıl karar 

verebilir? 
o Aydınlatma direklerinin yerle"tirilmesi konusunda mühendislerin kararlarını 

etkileyen faktörler neler olabilir? 
o Aydınlatma direklerini tüm sokaklara aynı "ekilde yerle"tiriyorlar mı? 
"! Bu senaryoda ö!renciler simülasyon ortamında önceden tasarlanmı" 

aydınlatma direklerini kullanacaklardır. Ö!rencilerden sokaklarda bu alanları 
aydınlatmaya çalı"arak aydınlatma dire!inin yolların kö"e, kav"ak ve kavisli 
bölümlerine yerle"tirilmesi hakkında fikir geli"tirmelerini isteyiniz. 

"! Ö!rencileri denemelerini ölçmeye, verileri kaydetmeye ve sokaklara ı"ık dire!i 
yerle"tirmek için kurallar bulmaya te"vik ediniz. 

"! Ö!rencilerden stratejilerini payla"malarını ve yerle"tirme kurallarını açıklayan ve 
stratejilerini savunan bir rapor yazmalarını isteyiniz. 

De$erlendirme 
A"a!ıdaki sorular biçimlendirici de!erlendirme amaçlı olarak de!erlendirilebilir. 

"! Ardı"ık aydınlatma direkleri arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır? Nedenini 
açıklayınız. 

"! Mesafeyi (ardı"ık aydınlatma direkleri arasındaki mesafe) etkileyen faktörler 
nelerdir? 

"! Verilen haritada aydınlatma direklerini yerle"tirmeye nereden ba"lıyorsunuz? 

"! Aydınlatma direklerini yolların kö"e, kav"ak ve kavisli kısımlarına nasıl 
yerle"tiriyorsunuz? 

Ö!rencilerden a"a!ıdakiler beklenir: 

"! Aydınlatma direklerinin yerle"tirilmesi için bir strateji geli"tirilmesi 

"! Akıl yürütmelerini ve planlarını payla"mak 

Kariyer Ba$lantıları 
$ehir ve Bölge Planlama, Elektrik ve Elektronik Mühendisli!i, Çevre Mühendisli!i 

Materyaller 
Simülasyon ortamında önceden tasarlanmı" aydınlatma direkleri 

Simülasyon ortamında bir sokak planı 
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Kaynakça 
International Institute for Energy Conservation (IIEC). (2015). (tech.). Energy Efficiency 

Guidelines for Street Lighting in the Pacific. Retrieved from 
http://prdrse4all.spc.int/system/files/energy_efficiency_guidelines_for_street_l
ighting_in_the_pacific.pdf  

The City of Calgary. (2016). (rep.). Design Guidelines for Street Lighting. Retrieved from 
https://www.calgary.ca/content/dam/www/transportation/roads/documents/tr
affic/traffic-signals-and-streetlights/design-guidelines-for-street-lighting.pdf  

The University of Iowa. (n.d.). Statewide Urban Design and Specifications (SUDAS). 
Statewide Urban Design and Specifications (SUDAS) | RIO Iowa Project. 
https://rio.urban.uiowa.edu/smart-planning-toolbox/statewide-urban-design-
and-specifications-sudas.  

 

!  
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Senaryo 4: Gün I#ı$ı Hasat Sisteminin Tasarımı 
 

Açıklama: Geceleri otomatik olarak açılacak bir aydınlatma sistemi tasarlama 

Tema: Akıllı bir $ehirde Sokak Aydınlatması 

Seviye: Ortaokul (10 - 14 ya") 

Süre:  2 ders saati 

 

Gerçek Ya#amdan Senaryo Ortamı  
Akıllı "ehirler, çevre sorunlarına olan duyarlılıkları nedeniyle enerji tasarruflu sistemler 

kullanmaktadır. Böylece DRDI, "ehirde kullanılan sokak aydınlatma sisteminin enerji 
tüketimini azaltmayı hedefliyor. Kasaba için bir gün ı"ı!ı hasadı aydınlatma sistemi kurmaya 
karar verdiler. Bu sistemler, do!al olarak mevcut ı"ıktan yararlanan özellikleri ve enerji 
tüketimini azaltmaya yönelik faydaları ile bilinir. Temel olarak, gün ı"ı!ı hasat aydınlatma 
sistemleri, gün ı"ı!ı mevcudiyetine göre elektrik aydınlatmasını açar veya azaltır. Sokak 
aydınlatmasında böyle bir sistemin kullanılması elektrik maliyetlerinde önemli bir tasarruf 
sa!layabilir. Ayrıca böyle bir sistem, ı"ıkları açmaya veya kısmaya gerek olmadı!ı için eski 
moda geleneksel aydınlatma sistemine göre daha uygundur. Tam otomatiktirler. 

Gün ı"ı!ı toplama sistemi, ortamdaki do!al olarak mevcut aydınlatmayı ölçmek için ı"ık 
sensörleri kullanır. I"ık sensöründen gelen verilere dayanarak, sistem ı"ı!ı açmaya, 
kapatmaya veya kısmaya otomatik olarak karar verir. 

Görev 
Ekibinizle birlikte "ehrin sokakları için gün ı"ı!ından faydalanan aydınlatma özelli!ine 

sahip bir sistem tasarlayınız. Tasarlayaca!ınız sistemin 

• sokaklarda güvenli bir "ekilde hareket etmek için gün ı"ı!ı seviyesi yeterli olmadı!ında 
– yani geceleri aydınlatmayı açınız, 

• gerekti!inde aydınlatma seviyesini kısınız. 

Tablo 1, bir gün içindeki saatlere kar"ılık gelen aydınlatma yüzdelerini göstermektedir. 
Aydınlatma yüzdesi her saat %100 olmalı ve dire!in aydınlatma seviyesini buna göre 
ayarlamalısınız. Unutmayın, eski aydınlatma sistemi 20.00 ile 6.00 saatleri arasında ı"ı!ı 
(%100 olarak) açar. 
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Tablo 1. Günlük aydınlatma seviyeleri 

Saat Aydınlatma 
yüzdesi 

19.00 100% 

20.00 80% 

21.00 40% 

22.00 20% 

23.00 0% 

00.00 0% 

01.00 0% 

02.00 0% 

03.00 20% 

04.00 40% 

05.00 80% 

06.00 100% 

Not. Saatler ve aydınlatma yüzdeleri lokasyona ve mevsime göre de!i"mektedir. 

Teknik Bilgiler 
Bir "e!er / ise ifadesi" (ko"ullu bir ifade olarak da bilinir) bir hipotez ve bir sonuç içerir. 

“Bu olursa, o zaman "u olur” ko"ullu bir ifadedir. Ko"ullu ifadede bir hipotez ilk kısımdır ve 
“e!er” ile ba"lar. #kinci bölüm, sonuç olan “o zaman” ile ba"lar. Sonuç bir hipotezin 
sonucudur. 

Önko#ul Beceriler 
"! Enerji tasarrufuna ili"kin temel anlayı" 
"! Enerji tasarrufunu etkileyebilecek faktörleri bilme 
"! Simülasyon ortamını ve sensörleri kullanma 

STEAM Ö$renme Çıktıları:  
Fen Bilimleri 

"! Gün ı"ı!ından yararlanma sistemi aracılı!ıyla enerji verimlili!ini anlama 

Teknoloji 
"! I"ık sensörü kullanma 
"! Led kullanma 
"! Dallanma modülünü kullanma 
"! Simülasyon ortamında akı" "eması olu"turma 
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"! Bir algoritma geli"tirme ve çalı"tırma  

Mühendislik 
"! Gün ı"ı!ı toplama sistemi tasarlama 

Sanat 
"! Aydınlatma seçimleri hakkında kararlar verme 
"! Enerji tüketimi konusunda farkındalık kazanma 
"! Çevre bilinci kazanma 

Matematik:  
"! Mantıkta ko"ullu ifadeler kullanma (e!er / ise ifadesi/ko"ullu ifade) 
"! Yüzdelere göre artı" ve azalı" hesaplama 

Etkinlik süreci 
Ö!retmenlere "u adımları izlemeleri tavsiye edilir: 

"! Ö!rencileri görev açıklamasını dikkatlice okumaya ve olası çözümler hakkında 
beyin fırtınası yapmaya te"vik ediniz. Ö!rencilerin dü"üncelerini ara"tırmak için 
göz önünde bulundurulması gereken sorular "u "ekilde gösterilebilir: 

o! Hiç günı"ı!ı hasat aydınlatma sistemi gördünüz mü? $ehrin sokaklarına 
ek olarak nerelerde kullanılabilir? 

o! Bir günı"ı!ı hasat aydınlatma sistemi tasarlamak için nasıl bir algoritma 
geli"tirebiliriz? Hangi kodlama yapısı ve donanımı kullanılmalıdır? (e!er / 
ise deyimi/ko"ullu deyim) 

"! Simülasyon ortamında akı" "emasını kullanarak ö!rencilerin algoritmalarını 
olu"turmalarına rehberlik ediniz. Bu a"amada, önemli noktalar a"a!ıdaki gibi 
dikkate alınmalıdır. 

o! Aydınlatma seviyesini açmaya veya kısmaya gerek olup olmadı!ına 
karar vermek için ı"ık seviyesini belirlemek için ı"ık sensörlerini kullanınız. 

o! Aydınlatma seviyesinin %25’in altında olup olmadı!ına karar veren bir 
algoritma yazınız, bir ı"ık seviyesini açınız aksi takdirde ı"ık seviyesini 
kısınız. 

o! Algoritma geli"tirdikten sonra önemli noktalara dikkat edilmelidir. 
o! Algoritmayı uygulayınız. 
o! Kodun düzgün çalı"ıp çalı"madı!ını gözlemleyiniz. Çalı"mıyorsa revize 

etmek ve yeniden çalı"tırmak için simülasyon ortamındaki akı" "eması 
modülüne geri dönünüz. 

o! Ö!rencilerden algoritmalarını payla"malarını isteyiniz. 

De$erlendirme 
Biçimlendirici bir de!erlendirme sa!lamak için a"a!ıdaki sorular sorulabilir: 

"! Aydınlatma direklerinin çalı"ma saatleri ne kadar olmalıdır? Nedenini açıklayınız. 
"! Günı"ı!ı hasadı aydınlatma sistemini etkileyen faktörler nelerdir? 
"! Simülasyon ortamında “e!er / ise” ifadesi nasıl çalı"ır? 

Ö!rencilerden a"a!ıdakiler beklenir: 

"! Bir günı"ı!ı hasadı aydınlatma sistemi tasarlamak için bir strateji geli"tirmek 
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"! Akıl yürütmelerini ve planlarını payla"mak 

Kariyer Ba$lantıları 
$ehir ve Bölge Planlama, Elektrik ve Elektronik Mühendisli!i, Yeryüzü ve Uzay Bilimleri, 

Çevre Mühendisli!i 

Materyaller 
Simülasyon ortamında bir Sokak Planı 

I"ık sensörleri 

!lgili Kaynaklar 
Daylight Harvesting for Commercial Buildings Guide for 2019 Building Energy Efficiency 

Standards. California Lighting Teknoloji Center. (2021, April 13). 
https://cltc.ucdavis.edu/publication/daylight-harvesting-commercial-
buildings-guide-2019-building-energy-efficiency-standards. 

Kaynakça 
Papamichael, K. (2017). Adaptive Lighting for Energy-Efficient Comfort and Wellbeing. 

SID Symposium Digest of Technical Papers. 

 

 

!  
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Senaryo 5: Hareket Saptamalı bir Aydınlatma Sistemi Tasarımı 
 

Açıklama: Hareket algılandı!ında otomatik olarak açılacak bir aydınlatma sistemi 
tasarlama 

Tema: Akıllı bir $ehirde Sokak Aydınlatması 

Seviye: Ortaokul (10 - 14 ya") 

Süre:  2 ders saati 

 

Gerçek Ya#amdan Senaryo Ortamı  
Akıllı "ehirler çevre sorunlarına duyarlıdır ve enerji tasarruflu sistemler kullanma 

e!ilimindedir. Böylece DRDI, enerji tüketimini azaltmak ve çevre ile daha uyumlu hale 
getirmek için "ehirde kullanılan sokak aydınlatma sistemini geli"tirmeyi amaçlar. Bu 
nedenle, bir özellik daha ekleyerek sokak aydınlatma sistemini iyile"tirmeye karar verir. $u 
anda kullanılan günı"ı!ı hasadı aydınlatma sistemi, enerji tüketimini azaltmada iyi çalı"ıyor, 
ancak sistem hala geli"tirilebilir. Günı"ı!ı hasadı aydınlatma sistemleri, gün ı"ı!ı 
mevcudiyetine göre elektrik aydınlatmasını açar veya azaltır, ancak bu özellik ı"ık kirlili!ini 
kontrol etmek ve enerji tasarrufu yapmak için yeterli de!ildir. Açıkçası, sokak lambalarının 
bütün gece açık olması ı"ık kirlili!ine ve gereksiz enerji tüketimine neden oluyor. 

Hareket algılamalı aydınlatma sistemi sayesinde sokakta yürürken sokak lambaları 
açılabilir. Böyle bir sistem kullanılarak ı"ık kirlili!i önlenebilir. Hareket algılamalı aydınlatma 
sistemleri basit bir çalı"ma prensibine sahiptir. Bu sistem, bir hareket algılandı!ında ı"ıkları 
yakar. Bu tür sistemlerde hareket algılama sensörleri kullanılmaktadır. 

Görev 
Ekibinizle birlikte "ehrin sokakları için hareket algılama özellikli bir aydınlatma sistemi 

tasarlayınız. Sistemin "u özelliklere sahip olması gerekir: 

• hareket algılandı!ında ı"ıkları yakmak ve makul bir süre boyunca açık tutmak, 

• etrafta hareket olmadı!ında ı"ıkları kısmak. 

#leri seviyedeki ö!renciler için bu sistemler, gün ı"ı!ından yararlanma sistemi ile 
birle"tirilebilir.  

Teknik Bilgiler 
Bir "e!er / ise ifadesi" (ko"ullu ifade olarak da bilinir) bir hipotez ve bir sonuç içerir. “Bu 

olursa, o zaman "u olur” ko"ullu bir ifadedir. Ko"ullu ifadede bir hipotez ilk kısımdır ve “e!er” 
ile ba"lar. #kinci bölüm, sonuç olan “o zaman” ile ba"lar. Sonuç bir hipotezin sonucudur. 

Önko#ul Beceriler 
"! Enerji tasarrufunu açıklama 
"! Enerji tasarrufunu etkileyen faktörleri açıklama 
"! Simülasyon ortamını ve sensörleri kullanma 
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STEAM Ö$renme Çıktıları 
Fen Bilimleri 

!! Aydınlatma sistemlerinin ekonomik kullanımının önemini tartı"ma 
!! Hareket algılanan aydınlatma sistemini açıklama 
!! Hareket algılama sensörlerinin nasıl çalı"tı!ını anlama 
!! I"ık kirlili!ini açıklama  

Teknoloji 
!! Led kullanma 
!! Dallanma modülünü kullanma 
!! Idea ortamında akı" "eması olu"turma 
!! Algoritmayı çalı"tırma 

Mühendislik 
!! Hareket algılamalı bir aydınlatma sistemi için tasarımlar yapma 

Sanat 
!! Enerji tüketimi konusunda farkındalık kazanma 
!! Çevre bilinci kazanma 

Matematik:  
!! Matematiksel mantık kullanma (e!er / ise ifadesi) 

Etkinlik süreci 
Ö!retmenlere, "u adımları izlemeleri tavsiye edilir: 

!! Ö!rencileri görev açıklamasını dikkatlice okumaya ve olası çözümler hakkında 
beyin fırtınası yapmaya te"vik ediniz. Ö!rencilerin dü"üncelerini sorgulamak için 
dikkate alınması gereken sorular "u "ekilde sıralanabilir: 

o! Hiç hareket algılamalı aydınlatma sistemi gördünüz mü? Bu tür sistemleri "ehrin 
sokaklarına ek olarak nerelerde kullanabiliriz? 

o! Hareket algılamalı aydınlatma sistemini tasarlamak için nasıl bir algoritma 
geli"tirebiliriz? Hangi kodlama yapısı ve donanımı kullanılmalıdır? (e!er / ise 
deyimi/ko"ullu deyim) 

!! Akı" "emasını kullanarak ö!rencileri simülasyon ortamını açmaya ve 
algoritmalarını olu"turmaya yönlendiriniz. Bu a"amada, önemli noktalar 
a"a!ıdaki gibi dikkate alınmalıdır. 

!! I"ıkları açıp kapatmaya karar vermek için hareket olup olmadı!ını belirlemek için 
hareket algılama sensörlerini kullanınız. 

!! Aydınlatma dire!i çevresinde hareket olup olmadı!ına karar veren bir algoritma 
yazınız, bir ı"ı!ı açıp 2 dakika boyunca bekleyiniz. 

!! Akı" "emasını kaydediniz. 
!! Son adım simülasyon ortamıdır. Ö!rencilere simülasyon programını açmaları ve 

simülasyonu çalı"tırmak için problem ifadesinde açıklanan sokak ortamını ve 
akı" "emasını içeren ortamı içe aktarmaları için rehberlik ediniz. Bu a"amada, 
önemli noktalar a"a!ıdaki gibi dikkate alınmalıdır: 

o! Algoritmayı içeren akı" "emasını içe aktarma, 
o! Kodun çalı"tırılması, 
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o! Kodun düzgün çalı"ıp çalı"madı!ının gözlemlenmesi.  

De$erlendirme 
Biçimlendirici bir de!erlendirme sa!lamak için a"a!ıdaki sorular sorulabilir: 

!! Aydınlatma direklerinin çalı"ma saatleri ne kadar olmalıdır? Nedenini 
açıklayınız. 

!! Hareket algılamalı aydınlatma sistemini etkileyen faktörler nelerdir? 
!! Enerji tasarrufu kavramı nedir? Kendi kelimelerinizi kullanarak açıklayınız. 
!! Enerji tasarrufu neden önemlidir? Nedenini açıklayınız. 
!! Enerji tasarrufu için stratejileriniz nelerdir? 
!! Simülasyon ortamındaki e!er / ise ifadeleri nasıl çalı"ır? 

Ö!rencilerden a"a!ıdakiler beklenir: 

!! Hareket algılamalı bir aydınlatma sistemi tasarlamak için bir strateji geli"tirmek 
!! Enerji tasarrufu için bir strateji geli"tirmek 
!! Akıl yürütmelerini ve planlarını payla"mak 

Kariyer Ba$lantıları 
$ehir ve Bölge Planlama, Elektrik ve Elektronik Mühendisli!i, Yeryüzü ve Uzay Bilimleri, 

Çevre Mühendisli!i 

Materyaller 
!! Sokak Haritası 
!! Hareket saptama sensorları 

 

!  
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Senaryo 6: Bir Mısırlı gibi Aydınlanma 
 

Açıklama: Karanlık alanlara ı"ık getirmek için aynaları yönlendirme. 

Tema: Akıllı bir $ehirde Sokak Aydınlatması 

Seviye: K-2 

Süre:  15 – 20 dakika  
(Hedef ya" grubun dikkat süresine ba!lıdır) 

 

Gerçek Ya#amdan Senaryo Ortamı  
Akıllı $ehir belediyesinin yardımınıza ihtiyacı var! $ehir danı"manları, sakinlerini daha 

çok memnun etmenin etkili yollarını tartı"tı ve Akıllı $ehir Uzman Planı (SCMP), onların 
incelemeleri ve sakinlerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak geli"tirildi. Hiç 
aydınlatılmayan bir sokakta yürüdünüz mü, çevrenizi görmeniz gerekenden fazla karanlık 
veya fazla aydınlık mı? Gece saatlerinde "ehir, karanlık alanlara ı"ık getirmek için aynaları 
kullanmak istiyor. 

Eski Mısırlılar, karanlık mezarlardaki i"çilere ı"ık sa!lamak için güne" ı"ı!ını piramitlere 
yönlendiren aynaların bazı bilimsel kullanımlarını ke"fetti. 

Görev 
Karanlık alanları aydınlatmak için ayna kullanın!  

Önko#ul Beceriler 
Simülasyon ortamı kullanabilme. 

STEAM Ö$renme Çıktıları:  
Fen Bilimleri 

"! Aydınlatma cihazlarının ekonomik kullanımının önemini tartı"ma 
"! I"ı!ın aynalara nasıl yansıdı!ını açıklama 
"! Bir ı"ık kayna!ını engelledi!inizde ne oldu!unu inceleyerek gölgeleri ke"fetme 
"! I"ık açısının nesnelerin gölgelerini nasıl de!i"tirdi!ini belirleme 

Teknoloji 
"! Simülasyon ortamı kullanma   

Mühendislik 
"! Ayna ve ayna yerle"imi için tasarım yapma 

Sanat 
"! I"ı!ın yüzeylere nasıl yansıdı!ı konusunda farkındalık kazanma 
"! Gölgeleri gözlemleme 
"! Aynaları kullanarak ı"ı!ı ve gölgeleri de!i"tirme 

Matematik:  
"! Yansımaların geometrisini açıklama. 
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Etkinlik süreci 
Ö!retmenlerin ö!rencilere a"a!ıdaki adımlarda rehberlik etmeleri önerilir: 

"! I"ı!ın karanlık alanlardan birine ula"masını sa!lamak için aynaları de!i"tiriniz. 
"! Gölgeleri ve ı"ık açısının onları nasıl de!i"tirdi!ini gözlemleyiniz (onları uzun veya 

kısa yapabilirsiniz, ayrıca onları güçlendirebilir veya tamamen yok edebilirsiniz). 
"! Haritadaki karanlık alanlara ula"mak için ı"ık huzmesinin engellerin etrafından 

dola"masını sa!layınız. 
"! I"ı!ın, sesli uyarıyı çalmaya yetecek kadar güçlü oldu!undan emin olunuz. 

 

$ekil: Ayna kullanmaya bir örnek.  

De$erlendirme 
"! Ö!retmenler aynaları getirerek ve deneyleri ço!altarak deneyimi gerçek 

hayattaki sınıfa getirebilirler. 
"! Saydam, yarı saydam, mat ve yansıtıcı yüzeyler hazırlayınız ve çocukların hangi 

yüzeylerin ı"ı!ı yansıtıp hangilerinin yansıtmadı!ını denemelerine ve 
tartı"malarına izin veriniz. 

Biçimlendirici bir de!erlendirme sa!lamak için a"a!ıdaki sorular sorulabilir: 

"! I"ı!ı (kayna!ı) engelledi!inizde ne olur? 
"! I"ı!ın yerini de!i"tirdi!inizde gölgelere ne olur? 
"! Buzzer’ı aktif hale getirmek için ne yapabiliriz (ı"ık sensörü + buzzer modülü)? 
"! Sınıfımızdaki bu karanlık kö"eyi nasıl aydınlatabiliriz? 

Kariyer Ba$lantıları 
$ehir ve Bölge Planlama, Elektrik ve Elektronik Mühendisli!i, Yazılım Mühendisli!i, Çevre 

Mühendisli!i 

Materyaller 
"! Simülasyon ortamı  
"! I"ık sensorları 
"! Buzzer modülü 

!lgili Kaynaklar 
Brooklyn Museum. (n.d.). Mirror: Egyptian, Classical, Ancient Near Eastern Art. 

https://www.brooklynmuseum.org/opencollection/objects/4068.  
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Museum, T. T. o. t. B. (2016, November 09). Ancient Egyptian Mirror. World History 
Encyclopaedia. Retrieved from 
https://www.worldhistory.org/image/6036/ancient-egyptian-mirror/ 

Kaynakça 
Mayesky, M. (2011). Creative activities for young children. Nelson Education.  

Worth, K., & S. Grollman. (2003). Worms, shadows, and whirlpools: Fen Bilimleri in the early 
childhood classroom. Portsmouth, NH: Heinemann. 

!  
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Tema – Akıllı bir "ehirde Atık Toplama  

Akıllı $ehir Uzman Planı’nın önemli adımlarından biri de eski atık yönetim sisteminin 
yenilenmesi ve iyile"tirilmesidir. Amaç, teknolojideki ilerleme ile atık yönetimini daha etkili ve 
verimli hale getirmektir. Günde milyonlarca ton atı!ın üretildi!i ve çevreye olan olumsuz 
etkileri dü"ünüldü!ünde atık yönetimi, atıkların ekonomik ve etkin bir "ekilde kontrol edilmesi, 
toplanması, de!erlendirilmesi, i"lenmesi, ta"ınması ve bertaraf edilmesi hayati bir konudur. 
Atık yönetiminin bir parçası olarak belediye, akıllı bir atık toplama stratejisi tasarlamaya ve 
kullanmaya ba"lamak istediklerini belirtti. Bu nedenle, toplama bölgesinin özelliklerine 
(örne!in nüfus yo!unlu!u, bina türleri), toplama sıklı!ına ve ya"am ko"ullarını iyile"tirmek 
ve çevresel sürdürülebilirli!i desteklemek için toplama yöntemleri hakkında kamuoyu 
görü"lerine dayalı bir atık toplama stratejisi önermek amacıyla uzmanlarla i"birli!i yaptılar.  

Mahallenizde, halka açık yerlere ve evlerin önüne yedi çöp kutusu yerle"tirildi. Bu 
bidonlardaki atıklar genellikle ev içi faaliyetlerden, konut ve konut dı"ı binalardan 
kaynaklanan organik veya inorganik katı veya sıvı materyaller içerir. Belediye yetkililerine 
göre bu alanda atık toplama i"lemi genellikle haftada en az iki kez yapılıyor. Ancak her geçen 
gün artan nüfus ve atıklar nedeniyle çöp kutuları a"ırı dolu. Uygun olmayan atık yönetim 
sistemi, ciddi bir sa!lık riski olu"turur ve bula"ıcı hastalıkların yayılmasına yol açar ve çevreyi 
kirletir. Hastalıkların yayılması, sa!lık sorunları ve kirlilik gibi birçok ciddi zarar, uygun 
olmayan atık yönetiminden kaynaklanabilir. Ayrıca çöp kutusu uzun süre temizlenmediyse, 
gıda artıklarının veya atıklarının hızlı bir "ekilde ayrı"ması ve çe"itli organik atık 
kombinasyonları metan (sera gazı) gibi zehirli gazlar üretir. Öte yandan, nüfus 
yo!unlu!unun dü"ük oldu!u bazı bölgelerde, ilçenin di!er kısımlarındaki kadar sık atık 
toplamaya ihtiyaç duyulmamaktadır. 

Buna göre belediye, eski atık toplama i"lemine makul miktarda para harcıyor. Ayrıca 
çöp bidonlarının uzak konumları veya ula"ım zorlu!u nedeniyle düzenli olarak kontrol 
edilmesi de bir sorundur. Böylece toplama maliyetini en aza indirerek ve enerji tasarrufunu 
sürdürerek atıkları zamanında ve ekonomik olarak toplamak temel amaçtır. Bu amaca 
ula"mak için belediye, çöp kutuları doldu!unda önceden uyarı veren ve belediye atık 
yönetim merkezini çöp kutusunu do!ru zamanda temizlemesi, sa!lık ve çevre sorunlarını 
önlemesi için uyaran bir atık yönetim sistemi olu"turmayı ister.  

!  
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Senaryo 7: Temassız Atık Konteyneri Tasarımı 
 

Açıklama: Özel tasarım ve estetik gereksinimleri kar"ılayacak, temassız bir atık kabı 
olu"turma 

Tema: Akıllı bir $ehirde Atık Toplama 

Seviye: Ortaokul (10 - 14 ya") 

Süre:  2 ders saati 

 

Gerçek Ya#amdan Senaryo Ortamı 
Yeni bir atık toplama sisteminin uygulanmasının ilk adımı, ortak alanlar için bir atık 

konteyneri tasarlamaktır. Atık kutuları için önerilen tasarım, temiz bir çevreyi akıllı bir "ekilde 
sürdürmek için organik veya inorganik katı (ve hatta sıvı) materyaller toplayarak kamu 
düzeyinde verimli bir "ekilde çalı"malıdır. Çöp kutusunun görünümü ve tasarımı, yüksek 
kaliteli bir atık yönetimi hizmeti için önemlidir. Çok küçük boyutlar veya ya!ı"lı günlerde 
ya!mur suyunun tutulması gibi atık kaplarının etkisiz tasarımı, büyük sorunlara neden 
olabilir ve atık toplama verimlili!ini azaltabilir. Ayrıca, çöp kutusunun tasarımı, tüm 
vatanda"ların dikkatini çekmek, atıkların do!ru "ekilde i"lenmesi konusunda farkındalık 
yaratmak ve insanların geri dönü"üme yönelik davranı"larını de!i"tirmek için önemlidir. Ek 
olarak, konteynerin açıklıklarının tasarımı, atıkların böceklerden, ya!murdan veya kardan 
korunması için i"levsel olmalıdır. Bu nedenle atık kaplarının otomatik açılıp kapanan 
kapaklarının olması iyi olabilir. 

$ehir belediyesi, bir veya iki ay süreyle atık konteynerlerinin ön tasarımını pilot kullanıma 
sokmayı planlıyor. Çöp kutunuzu tasarlarken, kullanıcı faydası, talep, istek ve ihtiyaçlarının 
yanı sıra pratik, fonksiyonel ve estetik özellikleri açısından çöp kutularının kalitesini en üst 
düzeye çıkarmak gerekir. Sonuç olarak, yeni atık kapları hijyenik, kullanı"lı, çekici, atık içeri!ini 
koruyan, insan sa!lı!ı ve güvenlik ko"ullarına duyarlı, atık yönetim hizmetleri çalı"anları 
tarafından kolaylıkla ta"ınabilecek nitelikte olmalıdır. 

Görev 
Ekibinizle birlikte a"a!ıdaki tasarım ve estetik ilkelere sahip bir atık konteyneri 

tasarlamanız beklenmektedir.  

"! Atık kaplarının fiziksel özelliklerine a"a!ıdakiler açısından karar veriniz: 
o Kapasite: konteynerin gerekli depolama hacmi, ebatı veya boyutları (yükseklik, 

uzunluk ve geni"lik). Nedenini açıklayınız. 
o $ekil veya form (Simülasyon ortamında mevcut olan herhangi bir geometrik "ekil, 

kullanıcıların boyuna ve itfaiyenin kısıtlamalarına saygı gösterirken taban alanını 
en aza indiriniz). 

o Yapı malzemesi (plastik en yaygın malzemeyi olu"turur ancak alüminyum, metal, 
paslanmaz çelik vb. malzemelerden de yapılabilir) lokasyon bazlı kısıtlamalara 
ve (iç ve dı") reaksiyonların önlenmesi gibi ko"ullara ba!lı olarak 

o Görünüm (gece görü"üne uygun renk, tablolar, eskiz, dil) 
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"! Konteynerin kapa!ını herhangi biri ula"tı!ında otomatik olarak açacak bir 
algoritma geli"tiriniz. 

Önko#ul Beceriler 
Sensor ve simülasyon ortamı temel kullanımı 

STEAM Ö$renme Çıktıları 
Fen Bilimleri 

"! Çevresel sürdürülebilirlik için uygun atık toplamanın önemini açıklama 
"! Atık kaplarındaki kimyasal de!i"imleri açıklama 

Teknoloji 
"! Mesafe sensörünü kullanma 
"! Simülasyon ortamında akı" "eması olu"turma 
"! Simülasyon ortamında bir algoritma olu"turma ve çalı"tırma  

Mühendislik 
"! Çöp kutusuna yakla"tı!ınızda kapa!ı otomatik olarak açılan bir atık kabı 

tasarlama 

Sanat 
"! $ehirlerde atık yönetiminin önemi konusunda farkındalık geli"tirme 
"! Bir çöp kutusu tasarlamak için sanatsal becerileri kullanma 

Matematik 
"! Bir kabın boyutunu yükseklik, uzunluk ve geni"lik açısından tanımlama 
"! Geometrik bir katının hacmini hesaplama 

Etkinlik süreci 
Ö!retmenlere "u adımları izlemeleri tavsiye edilir: 

"! Ö!rencileri görev açıklamasını okumaya ve olası çözümler hakkında dikkatlice 
beyin fırtınası yapmaya te"vik ediniz. Ö!rencilerin dü"üncelerini sorgulamak için 
dikkate alınması gereken sorular "u "ekilde sıralanabilir: 

o Hiç temassız çöp kutuları kullandınız mı? Örne!in, hiç dokunmadan ayak pedallı 
çöp kutuları kullandınız mı? Temassız çöp kutuları kullanmanın artıları ve eksileri 
nelerdir? 

o Teknoloji kullanarak çöp kutusu tasarımını nasıl geli"tirebiliriz? Bu tasarım için 
hangi sensörler kullanılabilir? 

"! Öncelikle ö!rencilerin simülasyon ortamında alternatif seçenekleri kullanarak 
atık konteynerlerinin fiziksel özelliklerine karar vermeleri gerekmektedir. 

"! Bir çöp kutusu tasarladıktan sonra, ö!rencileri mesafe sensörlerinden gelen 
girdileri okuyan ve atık kabının kapa!ını açan bir algoritma yazmaları için 
simülasyon ortamını kullanma konusunda yönlendiriniz. 

"! Ö!renciler kodu çalı"tırarak simülasyonu çalı"tırmalı ve kodun düzgün çalı"ıp 
çalı"madı!ını gözlemlemelidir. Çalı"mıyorsa, revize etmek için geri dönerek 
yeniden çalı"tırınız. 

"! Ö!rencilerin akıl yürütmelerini ve çözüm stratejilerini payla"malarını sa!layınız. 
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De$erlendirme 
Biçimlendirici bir de!erlendirme sa!lamak için a"a!ıdaki sorular sorulabilir: 

"! Dı" mekan kullanımında uygun bir atık konteyneri tasarımı için hangi kriterler 
önemli olabilir? Neden? 

"! Bir çöp kutusunun kapasitesi neden önemlidir? 
"! Çöp kutusunun "ekli neden önemlidir? 
"! Bir çöp kutusunun yapı malzemesi neden önemlidir? 

Ö!rencilerden a"a!ıdakiler beklenir: 

"! Belirtilen pratik ve estetik de!i"kenlere veya parametrelere dayalı olarak bir atık 
kabı tasarlayınız 

"! Biri yakla"tı!ında kapa!ı otomatik olarak açılan, temassız bir çöp kutusu 
geli"tiriniz. 

"! Ekiplerin tasarımını ba"kalarıyla etkili ve net bir "ekilde payla"ınız. 

Kariyer Ba$lantıları 
Elektrik ve Elektronik Mühendisli!i, Çevre Mühendisli!i, Kimya Mühendisli!i 

Materyaller 
Sokak haritası, Mesafe sensorları 

Kaynakça 

Burguillos, J. D., & Caldona, E. B. (2020). Design and development of a novel waste 
container from HDPE-layered bins. Journal of King Saud University-Mühendislik 
Fen Bilimleris, 32(1), 85-90. https://doi.org/10.1016/j.jksues.2018.06.002  

Keramitsoglou, K., & Tsagarakis, K. (2018). Public Participation in Designing the Recycling 
Bins to Encourage Recycling. Sustainability, 10(4), 1240. 
https://doi.org/10.3390/su10041240  

!  
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Senaryo 8: Mevcut Doluluk Seviyesinin Saptanması   
 

Açıklama: #çindeki atık miktarını ölçecek ve atık seviyesi e"ik sınırına ula"tı!ında 
uyarı verecek akıllı bir çöp kutusu tasarlama. 

Tema: Akıllı bir $ehirde Atık Toplama 

Seviye: Ortaokul (10 - 14 ya") 

Süre:  2 ders saati 

 
Gerçek Ya#amdan Senaryo Ortamı 

Eski çöp bidonları, içindeki atıkları doluluk oranlarına göre izlemiyor. Atıkların çok geç 
toplanması, çöp bidonlarının ta"masına, a"ırı yüklenme nedeniyle devrilmesine, yanmasına, 
akmasına, sa!lık ve çevre sorunlarına neden olur. Ayrıca atıkların çok geç toplanması 
belediyeler için ekonomik zorluklar yaratmaktadır çünkü ta"an çöp kutuları, çevredeki alanın 
toplanması ve temizlenmesi ile ilgili ek maliyetlere yol açmaktadır. Öte yandan, atıklar çok 
erken toplanırsa zamandan, i" gücünden, kaynaktan ve paradan tasarruf sa!lanır. Bu 
nedenle atıkların çok geç veya çok erken toplanması durumunda atıkların zamanında 
toplanması sa!lık, ekonomik ve çevre sorunlarının önlenmesi açısından belediyeler için kritik 
öneme sahiptir. 

Atık toplama ve eski çöp bidonlarının kullanılmasıyla ilgili bu olası sorunlar nedeniyle 
belediye, bidonların doluluk düzeyiyle ilgili sorunları önleyen bir sistem geli"tirmeye karar 
verdi. Bidonların içine atık seviyesini ölçen sensörler yerle"tirmek ve atık seviyesinin e"ik 
sınırına ula"ıp ula"madı!ını bildirmeyi ister. Bu izleme sistemi ile atık toplama programlarını 
buna göre optimize edebilir, para, zaman ve kaynak tasarrufu sa!layabilir.  

Görev 
Ekibiniz; 

• dolum seviyesini ölçen, 

• doluluk seviyesi belirli bir e"i!in üzerindeyse bir bildirim veren (örne!in, bir ses çalan 
veya bir led açan) bir çöp kutusu tasarlayacaktır. 

Önko#ul Beceriler 
Simülasyon ortamında sensor ve kodlama kullanma temel becerileri. 

STEAM Ö$renme Çıktıları 
Fen Bilimleri 

Atıklarla ilgili sa!lık ve çevre hastalıklarını açıklama 

Teknoloji 
"! Ultrasonik sensör kullanma 
"! Led veya buzzer modülünü kullanma 
"! Dallanma modülünü kullanma 
"! Motor modülünü kullanma 
"! Simülasyon ortamında bir algoritma olu"turma ve çalı"tırma. 
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Mühendislik 
"! Dolum seviyesinin e"ik de!erinin üzerinde olup olmadı!ını görmek için bir kontrol 

sistemi tasarlama 

Sanat 
"! $ehirlerde atık yönetiminin önemi konusunda farkındalık geli"tirme 
"! Atıkların çevre, halk sa!lı!ı ve ekonomi üzerindeki etkisini açıklama 

Matematik 
"! Algoritmalarda e"itsizlik kullanma 

Etkinlik süreci 
Ö!retmenlere "u adımları izlemeleri tavsiye edilir: 

"! Ö!rencileri görev açıklamasını okumaya ve olası çözümler hakkında beyin 
fırtınası yapmaya te"vik ediniz. Ö!rencilerin dü"üncelerini ara"tırmak için 
Dikkate alınması gereken sorular "unlar olabilir: 

o Çöp bidonlarının kötü koktu!unu veya bidonlardan sızıntı suyunun yayıldı!ını hiç 
fark ettiniz mi? Bu sorunun nedeni ne olabilir? Bu sorunun sonuçları ne olabilir? 

o Mahallenizde hiç çöp kamyonu gördünüz mü? Rotalarına nasıl karar veriliyor? 
Atıkları ne zaman toplanıyor? Atıklar çok geç toplanırsa sonuçları ne olabilir? 
Atıkları çok erken toplanırsa sonuçları ne olabilir? 

o Çöp kutusunun içindeki atık miktarını ölçmek için nasıl bir algoritma geli"tirebiliriz? 
o Çöp kutusundaki atık seviyesi (dolum seviyesi) %75’e ula"tı!ında uyarı verecek bu 

algoritmayı nasıl geli"tirebiliriz? 
"! Ö!rencilere böyle bir çöp kutusu olu"turmaları için rehberlik ediniz. Dolum 

seviyesi belirli bir seviyeye ula"tı!ında (ör. %75) bildirim veren bir algoritma 
yazmaları gerekir. 

"! Bu etkinlik, ö!rencilerin önceki adımlarda yapılmı" olan görevlerin tekrarını 
dü"ünmelerini sa!lamak için iyi bir fırsat olabilir. Dolayısıyla burada tekrar 
kodları yani döngü yapıları üzerinde durulabilir. 

"! Ö!rencilerden akıl yürütme ve çözüm stratejilerini payla"malarını isteyiniz. 

De$erlendirme 
Biçimlendirici bir de!erlendirme sa!lamak için a"a!ıdaki sorular sorulabilir: 

"! Bir çöp kutusunun doluluk seviyesi neden önemlidir? 
"! Bir uyarı sistemi için hangi kriterleri kullanırdınız? Gerekçenizi ayrıntılı olarak 

açıklayınız. 

Ö!rencilerden a"a!ıdaki sonuçlar beklenir: 

"! Bir çöp kutusu için dolum seviyesi açısından bir kontrol sistemi geli"tiriniz. 
"! Tek bir çöp kutusu için bir çöp kutusu uyarı sistemi geli"tiriniz. 
"! Planını ve modelini etkili ve net bir "ekilde payla"ınız. 

Kariyer Ba$lantıları 
Elektrik ve Elektronik Mühendisli!i, Çevre Mühendisli!i, Kimya Mühendisli!i 
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Materyaller 
Simülasyon ortamı  ve modülleri.   

Kaynakça 
Dhinagar, P., Vijey, A., & Ram, S. (2018). Smart garbage bin. International Journal of 

Advanced Research, Ideas, and Innovations in Teknoloji, 4(5), 693-695.  

 

!  
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Senaryo 9: Çöp Kovalarının Hareketini !zleme 
 

Açıklama: Hareketini izleyecek ve herhangi bir hareket algıladı!ında uyarı verecek 
akıllı bir çöp kovası tasarlama.  

Tema: Akıllı bir $ehirde Atık Toplama 

Seviye: Ortaokul (10 - 14 ya") 

Süre:  2 ders saati 

 

Gerçek Ya#amdan Senaryo Ortamı 
Etkin olmayan atık toplama ve imha etmeden kaynaklanan çevre sorunlarının 

üstesinden gelmek için yeni atık toplama sisteminin ilk adımı, halka açık yerlerde kullanılan 
atık konteyner ve bidonlarının akıllı hale getirilmesidir. Atık bidonlarının doluluk seviyesini ve 
sıcaklık de!i"ikliklerini gösteren izleme sistemine ek olarak akıllı bidon, muhtemelen atık 
bidonunun herhangi bir hareketini algılayabilir. Vandalizm, hayvanlar, kazalar veya rüzgar 
nedeniyle devrik çöp kutusu veya konteyner ile kar"ıla"ılabilir. Bu, bazı çevre sorunlarına, 
sa!lık sorunlarına ve halka açık yollarda kazalara neden olabilir. 

Atık bidonlarının ve konteynerlerin sayısını ve yerle"imini korumak için belediye, 
konteynerin belirli bir konum ve yerle"imdeki hareketini tespit etmeyi planlamaktadır. E!im 
ve hızlanma sensörlerini kullanarak, konteynerin ne zaman hareket ettirildi!ini veya 
devrildi!ini bilmek mümkündür. 

Görev 
Ekibiniz; 

"! hem yatay hem de dikey herhangi bir hareketi hisseden, 
"! hareketi veya çöp kutusunun dü"üp dü"medi!ini algıladı!ında bir alarm veya 

bildirim veren bir akıllı çöp kovası tasarlayacaktır. 

Teknik Bilgiler 
!vmeölçerler, bir nesne üzerindeki ivme kuvvetlerini ölçen araçlardır. #vme, bir cismin 

hızındaki de!i"im oranıdır. Hızlanma kuvvetleri, sabit yerçekimi kuvveti gibi statik veya 
ivmeölçerin hareket etmesine veya titre"mesine neden olan dinamik olabilir. #vmeölçerler 
metre bölü saniye kare (m/s2) veya G-kuvvetleri (g) cinsinden ölçülür. Dünya 
gezegenindeki ortalama tek G kuvveti 9.8 m/s2’ye e"ittir, ancak bunun di!er gezegenlerde 
farklı bir de!eri vardır. #vmeölçerler, sistemlerdeki titre"imleri algılamak veya yönlendirme 
uygulamaları için kullanı"lıdır. #vmeölçerler, ivmeyi bir, iki veya üç eksende ölçebilir. Analog 
veya dijital çıkı"lar üretebilir. Analog tarzdaki ivmeölçerler, hızlanma ile orantılı olan sürekli 
bir voltaj verir. Örne!in 0g için 2,5V, 0,5g için 2,6V, 1g için 2,7V. Dijital ivmeölçerler, çıktıları için 
genellikle darbe geni"lik modülasyonu (PWM) kullanır. Bu, belirli bir frekansta bir kare dalga 
olaca!ı ve voltajın yüksek oldu!u sürenin, hızlanma miktarıyla orantılı olaca!ı anlamına 
gelir. 
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Önko#ul Beceriler 
Sensörlerin temel kullanımı ve temel kodlama becerileri  

STEAM Ö$renme Çıktıları 
Fen Bilimleri 

"! Çevresel sürdürülebilirlik için uygun atık toplamanın önemini açıklama 
"! Hareket kavramını açıklama 
"! Yer de!i"tirme, mesafe, hız ve ivme terimlerini açıklama. 
"! Yerçekimi kuvvetlerini açıklama. 

Teknoloji 
"! E!im veya ivmeölçer sensörünü kullanma 
"! Bir algoritma olu"turma ve çalı"tırma  

Mühendislik 
"! Çöp kutusunun hareketini izleyecek akıllı bir atık konteyneri olu"turmak için 

Mühendislik tasarım süreçlerini kullanma 

Sanat 
"! $ehirlerde atık yönetiminin önemi konusunda farkındalık geli"tirme 
"! Atıkların çevre, halk sa!lı!ı ve ekonomi üzerindeki etkisini açıklama  

Matematik 
"! Kartezyen koordinat sistemini tanımlama 
"! • Kartezyen koordinatlarını kullanarak herhangi bir noktanın konumunu 

belirleme   

Etkinlik süreci 
Ö!retmenlere "u adımları izlemeleri tavsiye edilir: 

"! Ö!rencileri görev açıklamasını okumaya ve olası çözümler hakkında beyin 
fırtınası yapmaya te"vik ediniz. Ö!rencilerin dü"üncelerini ara"tırmak için dikkate 
alınması gereken sorular "unlar olabilir: 

o Çöp bidonlarının kapatıldı!ını, çöplerin etrafa ya da yola saçıldı!ını gördünüz mü? 
Bu sorunun nedeni ne olabilir? Bu sorunun sonuçları ne olabilir? 

o Çöp kovalarının hareketini nasıl tespit edebiliriz? 
o Çö! kovası veya konteyner hareket etti!inde veya dü"tü!ünde bunu tespit etmek 

ve bildirmek için nasıl bir algoritma geli"tirebiliriz? 
"! Ö!rencilere, çöp kutusunun hareketini izleyen ve hareket etti!inde bildirimde 

bulunan bir algoritma yazmaları için rehberlik ediniz (örne!in, bir ses çalınız, bir 
metin gösteriniz veya bir led’i açınız). 

"! Bu etkinlik algoritmalardaki döngü yapılarından bahsetmek için uygundur. 
Gerekirse bu konuyu ö!rencilerle tartı"ınız. 

"! Ö!rencilerin çözüm stratejilerini payla"malarını sa!layınız. 

De$erlendirme 
Biçimlendirici de!erlendirme için a"a!ıdaki sorular sorulabilir: 

"! Bir çöp kutusunun hareketini izlemek gerekli midir? Neden? Ya da neden 
olmasın? 
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"! Bir çöp kutusunun hareketini nasıl tespit edebilirsiniz? 
"! Bir uyarı sistemi için hangi kriterleri kullanırdınız? Gerekçenizi ayrıntılı olarak 

açıklayınız. 

Ö!rencilerden a"a!ıdakiler beklenir: 

"! Hareket algılama sistemine sahip bir çöp kutusu geli"tirme. 
"! Seçimlerindeki gerekçelerini açıklayarak ekibinin cihazını ba"kalarıyla etkili ve 

net bir "ekilde payla"ma. 

Kariyer Ba$lantıları 
Elektrik ve Elektronik Mühendisli!i, Çevre Mühendisli!i, Kimya Mühendisli!i 

Materyaller 
Simülasyon ortamı  ve ivme ölçer sensorlar 

!lgili Kaynaklar 
Singh T., Mahajan R., & Bagai D. (2016). Smart Waste Management using Wireless Sensor 

Network, International Journal of Innovative Research in Computer and 
Communication Mühendislik, 4(6), pp. 10343–10347.  

Kaynakça 
Ecube Labs. (2018, June 4). Fullness Monitoring for Waste: How Do the Technologies 

Compare? https://www.ecubelabs.com/fullness-monitoring-for-waste-how-
do-the-technologies-compare/.  

OMEGA Mühendislik. (2021). Accelerometer: Introduction to Accelerometers. 
https://www.omega.co.uk/prodinfo/accelerometers.html.  

Papalambrou, A., Karadimas, D., Gialelis, J., & Voyiatzis, A. G. (2015, September). A 
versatile scalable smart waste-bin system based on resource-limited 
embedded devices. In 2015 IEEE 20th Conference on Emerging Technologies & 
Factory Automation (ETFA) (pp. 1-8). IEEE. 

SparkFun Electronics. (2021). Accelerometer Basics. 
https://learn.sparkfun.com/tutorials/accelerometer-basics/all.  

WasteHero. (2020). Smart Waste Management Driven by IoT. 
https://www.wastehero.io/en/.  

Zhao, Y., Yao, S., Li, S., Hu, S., Shao, H., & Abdelzaher, T. F. (2017). VibeBin: A vibration-based 
waste bin level detection system. Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, 
Wearable and Ubiquitous Technologies, 1(3), 1-22. 
https://dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/3132027 

!  
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Senaryo 10: Akıllı Atık !zleme Sisteminin Optimizasyonu  
 

Açıklama: Belirli bir sokaktaki çöp kutularının dolum seviyesini, sıcaklı!ını ve 
hareketini izleyeme ve atık toplama i"lemlerini programlayacak bir 
sistem tasarlama. 

Tema: Akıllı bir $ehirde Atık Toplama 

Seviye: Ortaokul (10 - 14 ya") 

Süre:  2 ders saati 

 

Gerçek Ya#amdan Senaryo Ortamı 
$ehir yetkilileri, atık yönetimi/toplama süreçlerini çevre dostu, güvenli ve ekonomik hale 

getirmek için akıllı bir toplama sistemi geli"tirmek için çe"itli özelliklere sahip çöp kutularına 
zaten sahipler. Ayrıntılı olarak, sisteme üç yenilikçi özellik dahil edilmi"tir. Birincisi, vandalizm, 
hayvanlar veya rüzgar nedeniyle dü"me veya yerinden çıkma riskine kar"ı çöp bidonlarının 
hareketlerini kontrol eden bir özellikti. #kincisi, çöp bidonlarının doluluk seviyesini kontrol eden 
ve bidonlar doldu!unda uyarı veren bir özellikti. Üçüncü özellik, çöp bidonlarının sıcaklıklarını 
izlemek ve sıcaklık e"i!i a"tı!ında uyarmak için tasarlandı. 

Bu üç ba!ımsız sistem etkin bir "ekilde çalı"ıyor olsa da bunların atık toplamayı 
yönetmelerine sahip olmak yeterince akıllı de!il. Memurların atık toplama merkezindeki 
çalı"maları giderek daha fazla zaman alıcı ve elveri"siz hale geldi. Bu nedenle, akıllı atık 
yönetim sisteminin son adımı olarak belediye, bu üç özelli!i bir arada toplayan kapsamlı bir 
sistem olu"turmaya karar verdi. 

Görev 
Ekibinizle birlikte; 

"! mahalledeki tüm çöp bidonlarını izleyen (Simülasyon ortamında haritayı 
kullanın) 

"! atık toplamanın optimize edilmesine yardımcı olmak için tüm atık kutularından 
üç özelli!in (doldurma seviyesi, sıcaklık ve hareket) girdilerini okuyan 

"! çöp bidonlarına dikkat etmek için ne zaman alarm veya bildirim yapılaca!ına 
(örn: ses çalma/led açma) karar veren bir algoritma geli"tiriniz. 

Önko#ul Beceriler 
Temel kodlama becerileri  

STEAM Ö$renme Çıktıları 
Fen Bilimleri 

"! Atıklarla ilgili sa!lık ve çevre hastalıklarını açıklama 

Teknoloji 
"! Döngü yapılarını ve Boolean ifadelerini kullanan bir algoritma olu"turma ve 

çalı"tırma.  
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Mühendislik 
"! Birbirinden ba!ımsız çalı"an üç atık yönetim sistemini izlemek için bir sistem 

tasarlama 
"! Kullanıcı dostu yazılım tasarımının önemini açıklama 

Sanat 
"! $ehirlerde atık yönetiminin önemi konusunda farkındalık geli"tirme 
"! Atıkların çevre, halk sa!lı!ı ve ekonomi üzerindeki etkisini açıklama 

Matematik 
"! Sorunları çözmek için kararlar almak için e"itsizlikleri ve mantıksal i"lemleri 

kullanma 
"! Verileri toplama ve analiz etme  

Etkinlik süreci 
Ö!retmenlere "u adımları izlemeleri tavsiye edilir: 

"! Ö!rencileri görev açıklamasını okumaya ve olası çözümler hakkında beyin 
fırtınası yapmaya te"vik ediniz. Ö!rencilerin dü"üncelerini ara"tırmak için dikkate 
alınması gereken sorular "unlar olabilir: 

o Üç ba!ımsız çalı"an sistemden gelen girdileri aynı anda kontrol etmek için nasıl 
bir algoritma geli"tirebiliriz? Hangi kod yapısı kullanılabilir? 

o Kullanıcı dostu yazılım tasarımını hiç duydunuz mu? 
o Hiç Boolean ifadeleri kullandınız mı? Herhangi bir Boole ifadesine örnek verebilir 

misiniz? 
o E!er hiç / ise yapı/dallanma ifadesini kullandınız mı? Bu durumda bu ifadeyi nasıl 

kullanabiliriz? 
o Döngü (tekrar) yapısını hiç kullandınız mı? Mahallede birden fazla çöp kutusu 

oldu!unu dü"ünürsek bu durumda bu ifadeyi nasıl kullanabiliriz? 
"! Ö!rencilere, her atık kutusunun sensörlerinden gelen girdileri okuyan ve dikkat 

etmeleri gerekti!inde bildiren bir algoritma yazmaları için rehberlik ediniz. 
"! Ö!rencilerin çözüm stratejilerini ve akıl yürütmelerini payla"malarını sa!layınız. 

De$erlendirme 
Biçimlendirici de!erlendirme için a"a!ıdaki sorular sorulabilir:. 

Tekrarlayan görevler için hangi kodlama yapıları kullanılabilir? 

"! Birden fazla e!er ko"ulu oldu!unda hangi kodlama yapıları kullanılabilir? 
"! Kullanıcı dostu arayüzü olmayan bir sistem örne!i verebilir misiniz? 

Ö!rencilerden a"a!ıdaki sonuçlar beklenir: 

"! Boole mantı!ı ve döngü yapılarını kullanarak bir izleme sistemi geli"tirmek. 
"! Algoritmasını etkili ve net bir "ekilde payla"mak. 

Kariyer Ba$lantıları 
Yazılım geli"tirme, Veri bilimci, Çevre Mühendisli!i 

Materyaller 
Simülasyon ortamı  
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Tema – Görevimiz Mars 

Bilim adamları uzun yıllardır di!er gezegenlerde ya"amın olup olmadı!ını anlamaya ve 
açıklamaya çalı"ıyor. Ara"tırmalarından sonra, birçok bilim insanı, Dünya’nın ötesindeki 
ya"amla ilgili temel sorularını yanıtlamak için Kızıl Gezegen olan Mars’ı ke"fetme konusunda 
bir fikir birli!i olu"turdu. Mars’ı ke"fetme konusundaki bu fikir birli!inin arkasında bilimsel, 
ekonomik ve teknolojik birkaç neden var. Mars, Dünya’ya oldukça benzemesi, bilim 
adamlarının haritalama ile ilgili bilgi ve verilere sahip olması ve neredeyse altı ayda 
ula"ılabilmesi nedeniyle ke"if için de!erli bir gezegendir. Örne!in, Avrupa Uzay Ajansı [The 
European Space Agency] (ESA), bilimsel nedenleri (i) ya"am arayı"ı, (ii) yüzeyi ve gezegenin 
evrimini anlama ve (iii) gelecekteki insan ke"iflerine hazırlanma olarak tanımladı. 

Ayrıca bilimsel ara"tırmalar, "uanda Mars’ın kuru, so!uk ve "u anda ince bir atmosfere sahip 
olmasına ra!men, geçmi"te tam tersi özelliklere, yani sulu, sıcak ve daha kalın bir atmosfere 
sahip oldu!unu ele aldı. Bilim adamları, Mars’ın geçmi"te ya"anabilir olabilece!ini 
savundular, bu yüzden onu ara"tırmak istiyorlar. 

!  
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Senaryo 11: Bir Mars Ke#if Aracı Tasarlamak 
 

Açıklama: Mars yüzeyini otonom olarak gezebilen bir Mars ka"if aracı tasarlama. 

Tema: Görevimiz Mars 

Seviye: Ortaokul (10 - 14 ya") 

Süre:  2 ders saati 

 

Gerçek Ya#amdan Senaryo Ortamı 
Yıllardır bilim adamları, kızıl gezegeni ke"fetmek için farklı amaçlarla farklı türlerde uzay 

araçları tasarlamakta ve kullanmaktadır. Örne!in, yörüngeciler Mars çevresinde foto!raflar 
çekerken, ini" yapanlar ini" alanlarından önemli bilgiler ve foto!raflar topladı. Öte yandan 
bilim adamları, gezegenin farklı bölümleri hakkında daha fazla bilgi edinmek ve Mars’taki 
her bir kayadaki farklı türdeki kayaları ve kimyasalları incelemek için Mars yüzeyindeki farklı 
alanlara zorlanmadan ula"an tekerlekli ke"if aracı tasarladılar. Mars’ı ke"fetmek için Ulusal 
Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) "imdiye kadar be" ke"if aracı gönderdi: Sojourner, Spirit and 
Opportunity, Curiosity ve Perseverance. 

Mars Görevi, Mars’ın jeolojik evrimini anlamayı ve kırmızı gezegendeki kayaların ve di!er 
materyallerin renkli görüntüleri, bile"imleri, kimyasal özellikleri ve manyetik özellikleri 
hakkında bilimsel bilgiler toplamayı amaçlıyor. Böylece, Mars yüzeyini ke"fetmek ve numune 
toplamak için tasarlanmı" özel bir uzay aracı olan Mars ke"if aracı, bu amaca ula"mak için 
kullanılıyor. Ke"if aracı, Mars yüzeyinde otonom olarak gezinebilmelidir. Ancak bu basit bir 
görev de!ildir. Önceki Mars görevlerinden, Mars gezegeninin birkaç kaya, hendek ve krater 
içeren pürüzlü bir yüzeye sahip oldu!u biliniyor. Bu nedenle ke"if aracı, büyük kayalar, 
hendekler veya kum tepeleri gibi tehlikeli arazileri algılayan ve önleyen geli"mi" bir 
navigasyon sistemine ihtiyaç duyar.  

 

Mars Ke"if Aracı 
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Görev 
Bu görev için bir ke"if aracı tasarlamak üzere Mars Görev Programında bir Mühendislik 

ekibi üyesi olarak çalı"aca!ınızı varsayalım. Sizin sorumlulu!unuz, otonom bir navigasyon 
sistemi geli"tirmek ve engel algılama ve kaçınma özellikleriyle ke"if aracını sabit tutmaktır. 

Göreviniz, ke"if aracının yakla"ık 80 santimetre mesafeden kayaları algılamasını ve 
aracı 45 derece döndürerek bunlardan kaçınmasını sa!layan bir algoritma olu"turmaktır. 

Teknik Bilgiler 
Bir araç hareket halindeyken ileri/geri hareket edebilir veya sa!a/sola dönebilir. Aracın 

hareketi, hareket etmek için açılara göre çalı"an tekerlek ve direksiyon mekanizmasına 
ba!lıdır. Açı, geometride ortak bir noktada birbirine ba!lanan iki ı"ın arasında olu"an bo"luk 
olarak tanımlanabilir. Açılar derece olarak ölçülür ve ° sembolü ile gösterilir. Derecelerin 
miktarı açının ne kadar açık veya kapalı oldu!unu gösterir. 

Ölçüsü 0°’den büyük, 90°’den küçük olan açılara dar açı denir. Ölçüsü 90° olan açıya dik 
açı denir. Ölçüsü 90°’den büyük 180°’den küçük olan açılara geni" açı denir. Ölçüsü 180° olan 
açıya do!ru açı denir. Ölçüsü 180°’den büyük, 360°’den küçük olan açılara refleks açı denir. 
Ölçüsü 360° olan açıya tam dönü" denir. 

 

 Açı tipleri 

Önko#ul Beceriler 
Basit sensor kullanımı ve kodlama becerileri.  

STEAM Ö$renme Çıktıları:  
Fen Bilimleri 

"! Teknolojideki ilerlemeler ile uzay ara"tırmaları fen bilimleri arasındaki ili"kiyi 
açıklama. 

Mühendislik 
"! Bir algoritma geli"tirmek için mühendislik tasarım sürecini kullanma.  
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Teknoloji 
"! Engel dedektörü kullanma 
"! Karar/dallanma algoritmalarını kullanma 
"! Bir algoritma olu"turma ve çalı"tırma 
"! Engel sensörlerinin nasıl çalı"tı!ını anlama 

Sanat 
"! Mars görevleriyle ilgili payla"ım için materyal (video/sunu/poster/ka!ıt) 

hazırlama 

Matematik 
"! Açı ile ilgili problemleri çözebilme  
"! Daireler ile ilgili problemleri çözebilme 

Etkinlik süreci 
Ö!retmenlere "u adımları izlemeleri tavsiye edilir: 

"! Ö!rencileri problem ifadesini okumaya ve olası çözümler hakkında beyin fırtınası 
yapmaya te"vik ediniz. Ö!rencilerin dü"üncelerini ara"tırmak için dikkate 
alınması gereken sorular "unlar olabilir: 

o Ke"if aracının sert bir Mars yüzeyinde ezilmeden ve devrilmeden nasıl gezece!ini 
dü"ününüz ve tartı"ınız. Bu durumdan kurtulmak için hangi sensörler 
kullanılabilir? 

o Engel sensörleri nasıl çalı"ıyor? Engel sensörlerini kullanımı üzerine günlük 
ya"amınızdan (örne!in temizlik robotları) bir örnek verir misiniz? 

o Bu tür yüzeylerde güvenli sürü" için kaç sensörün gerekli oldu!unu ve bunların 
nereye yerle"tirilmesi gerekti!ini tartı"ınız. 

"! Ö!rencileri simülasyon ortamını açmaya yönlendiriniz ve akı" "emasını 
kullanarak algoritmalarını olu"turunuz. Bu a"amada, önemli noktalar a"a!ıdaki 
gibi dikkate alınmalıdır: 

o Yüzeyde ke"if aracınızı yönlendirmek için motor modülünü kullanınız. 
o Engellerin konumlarını belirlemek için engel sensörlerini kullanınız. 
o Engel ile ke"if aracı arasındaki mesafenin 5 metrenin altında olup olmadı!ına 

karar veren bir algoritma yazınız, ke"if aracını 45 derece ba"ka bir yöne çeviriniz. 
"! Simülatör üzerindeki son adım, algoritmalarını çalı"tırmaktır. Bu a"amada 

ö!renciler, kodun düzgün çalı"ıp çalı"madı!ını gözlemlemeye te"vik edilmelidir. 
De!ilse, geri dönerek gözden geçiriniz ve yeniden çalı"tırınız. 

• Hangi noktalarda engel olup hangi noktalarda bulunmadı!ına dair bir rapor 
yazınız. 

De$erlendirme 
Ö!rencilerden a"a!ıdaki sonuçlar beklenir: 

"! Engelleri algılayabilen bir algoritma geli"tiriniz  
"! Algoritmalar, bir engel durumunda ke"if aracını ba"ka bir yöne yakla"ık 45 

derece döndürebilir.  

Kariyer Ba$lantıları 
Yeryüzü ve Uzay Bilimleri, Jeoloji, Astronomi 
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Materyaller  
Simülasyon ortamı  ve çalı"mak için Mars yüzeyinin bir haritası.  

Kaynakça 
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Senaryo 12: Kaya numuneleri toplama 
 

Açıklama: Mars yüzeyinden kaya numuneleri toplayacak bir cihaz tasarlama. 

Tema: Görevimiz Mars 

Sınıf seviyesi: Ortaokul (10 - 14 ya") 

Süre:  2 ders saati 

 
Gerçek Ya#amdan Senaryo Ortamı   

Görevimiz Mars Programı, Mars’ın jeolojik evrimini anlamayı ve kızıl gezegendeki 
kayaların ve di!er materyallerin renkli görüntüleri, bile"imleri, kimyasal özellikleri ve 
manyetik özellikleri hakkında bilimsel bilgiler toplamayı amaçlamaktadır. Bu amaca 
ula"mak için ara"tırmanın ilk adımı, Mars yüzeyinden kaya numuneleri toplama ve bunları 
analiz ederek Mars’ın erken tarihine dair önemli kanıtlar bulmaktır. Bu tür kanıtlar ço!unlukla 
nem, suyun varlı!ı, kayalarda bulunan kimyasal elementler, kayalardaki mikrobiyal bulgular 
ile ilgilidir. 

Gözlemlerden ve kanıtlardan elde edilen bulgular, Mars’taki ya"amın kayalarda veya 
toprakta bazı de!i"ikliklere yol açaca!ı fikrini karakterize etti. Bilim adamları, kaya örneklerini 
incelediler ve neyden yapıldıkları, nasıl ve ne zaman olu"tukları hakkında bilgi edindiler. Üç 
tür Dünya kayası vardır: magmatik (örne!in meteoritler), tortul ve metamorfik kayaçlar. Bilim 
adamları hala Mars’ta bu kaya türleri hakkında bilgi edinmeye çalı"ıyorlar. Kayaların 
özellikleri, bile"imlerini ve görünümlerini somutla"tırır. 

Magmatik kayaçların Mars’taki biyolojik faaliyetle ilgili bir kanıt sa!laması sınırlıdır. Öte 
yandan, bilim adamları özellikle di!er kaya türlerinin küçük çakıllarından olu"an bir tür tortul 
kaya, çakılta"ı, üzerinde çalı"ıyorlar. Çakılta"larının içindeki katmanların ve materyallerin 
analizi, Mars’ın tarihi hakkında, suyun bir zamanlar a"ındı!ını veya geçmi"te sular altında 
kaldı!ını gösteren bir ipucu verebilir. Sonuç olarak, suyun varlı!ında olu"an kaya 
katmanlarının kanıtlarını ararlar. Bilimsel kanıtlar, bir zamanlar su olsaydı, Mars’ta ya"am 
olabilece!ine i"aret ediyor. Görevimiz Mars Programı, kızıl gezegende geçmi" mikrobiyal 
ya"am olasılı!ını ara"tırmak için çakılta"ı gibi tortul kayaçları ke"fetmeyi ve bu tür kaya 
örneklerini analiz için toplamayı amaçlamaktadır. 
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Görüntüler, Mars’taki (solda) kayaların yüzeyini, Dünya’da (sa!da) 
görülen benzer kayaçlarla kar"ıla"tırıyor. NASA’nın Curiosity ke"if 
aracı tarafından elde edilen görüntüler, kaya çıkıntısı içinde birkaç 
santimetreye kadar yuvarlak çakıl parçaları veya kırıntıları gösteriyor 
(alıntı: NASA/JPL-Caltech/MSSS and PSI) 

 

Aynı zamanda kayaların ve toprakların özelliklerinin incelenmesi Mars’taki ya"amla 
ba!lantılı olabilecek kimyasal elementlerin izotopik bollu!undaki ani de!i"iklikler veya 
zaman içinde Mars atmosferindeki de!i"iklikler gibi biyolojik göstergeler için de kanıt sa!lar. 
Örne!in, gezegende bulunan karbon gibi elementlerin izotoplarının biçimini ve miktarını 
belirlemek, gezegenin ya"amı sürdürmek için çevresel ko"ulları hakkında zorlayıcı kanıtlar 
sunar. Genel olarak biyolojik form, iki veya daha fazla kararlı izotoplu elementleri içerir, ancak 
birçok izotopun varlı!ı, çevresel ko"ullar, volkanik patlamalar veya a"ırı ultraviyole 
radyasyon gibi çe"itli durumlardan etkilenebilir. 

Önceki mühendislik ekibi, bu hedefe ula"mak için Mars yüzeyinde otonom olarak 
gezinen ke"if aracını ba"arıyla geli"tirdi. $imdi, yüzeyden numune toplamak için ke"if aracını 
güncelleme zamanı.  

Görev 
Bu görev için ke"if aracını tasarlamak üzere Mars Görev Programında bir Mühendislik ekibi 
üyesi olarak çalı"aca!ınızı varsayalım. Sizin sorumlulu!unuz, uzay aracının robotik kolunu 
kullanarak Mars yüzeyinden örnekler toplayan bir algoritma geli"tirmektir. Göreviniz "unları 
yapabilecek bir algoritma geli"tirmektir: 

"! Mars yüzeyinden ke"if aracının deposuna kaya örnekleri toplamak için robotik 
bir kolun hareketini kullanın, 

"! Benzer kaya örneklerinden kaçınınız (toplanan kaya örneklerinin çe"itlili!ini 
artırmak için, renklerle temsil edilen kaya tipini kontrol etmek ve kopyalardan 
kaçınmak önemlidir), 

"! Toplanan kaya örneklerinin rengini ve a!ırlı!ını belirleyiniz. 
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Teknik Bilgiler 

Ba#langıçtaki ö$renciler için: 

Kütle ve a!ırlık arasındaki farkı söyleyebilir misiniz? Yoksa aynılar mı? 

Kütle maddenin miktarıdır ve konuma göre de!i"mez. Örne!in elinizde 1 kg kaya varsa 
ve onu Mars’a götürürseniz kütlesi yine 1 kg olacaktır çünkü Dünya’da ve Mars’ta aynı 
miktarda kaya olacaktır. 

Ancak, a!ırlı!ı Mars’ta farklı olacaktır. A!ırlık, yerçekiminin neden oldu!u kuvvettir. 
Gezegenin kayaya ne kadar kuvvet uyguladı!ını söyleyebiliriz -kendisine do!ru kayanın 
a!ırlı!ını gösterir. Yani bu ta"ın a!ırlı!ı Mars’ta Dünya’dakinden farklı olacak. 

Aynı kayanın Dünya ve Mars’taki a!ırlıklarını a"a!ıdaki oranla kar"ıla"tırıyoruz: 

!"#$%&"'()"*+#,+'
-./0"1"'()"*+#,+'

2 )
345
647 

$imdi, 1 kg kayanın Mars’taki a!ırlı!ını bulabilirsiniz! 

 

!leri düzey ö$renciler için: 
Kütle ve a!ırlık arasındaki farkı söyleyebilir misiniz? Yoksa aynılar mı? 

Kütle madde miktarıdır ve hiçbir yerde de!i"mez. Örne!in Mars’a gitti!inizde yanınızda 
1 kg kaya varsa kütlesi yine orada 1 kg olacaktır çünkü Dünya’da ve Mars’ta aynı miktarda 
kaya olacaktır. Ancak, a!ırlı!ı Mars’ta farklı olacaktır. Önce a!ırlı!ın ne oldu!unu tartı"alım. 
Kütle ve ba"ka bir kavramı, kütle ile a!ırlık arasındaki farkı yaratan evrensel yerçekimi 
yasasını içerir. 

Newton ve di!er birçok bilim insanı sayesinde günümüzde herhangi iki cismin basit bir 
denklemle birbirini çekti!ini biliyoruz. 

8 2 9
:;<:=

1=  

G, sabit bir sayı olan evrensel yerçekimi sabitidir ve 1 m mesafeli 1 kg iki kütle arasındaki 
kuvvete e"ittir. Dünya’nın G (6.67x10^(-11) Nm^2/ kg ^2) büyüklü!ünü, kütlesini ve 
yarıçapını biliyoruz, böylece 1 kg’lık kaya ile Dünya arasındaki çekimi hesaplayabiliriz. Aynı 
"ekilde Mars’ın kütlesini ve yarıçapını da biliyoruz, dolayısıyla 1 kg’lık kaya ile Mars arasındaki 
çekimi de hesaplayabiliriz. Tahmin edebilece!iniz gibi bu cazibe merkezleri farklıdır, bu da 
bu gezegenlerde 1 kg’lık kayanın a!ırlı!ının farklı olaca!ını gösterir. 

Kayanın Dünya ve Mars yüzeyindeki a!ırlı!ını hesaplayalım. 

:>?@? 2 A)'B 

:C.D@? 2 )E<AF=G'B 

1C.D@? 2 )E4H<AFI: 

:J?KL 2 )E4H<AF=M'B 

1J?KL 2 )34H<AFI: 
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8 2 9
:;<:=

1=  

1 kg kayanın Dünyadaki a!ırlı!ı: 

8 2 E4E5<AFN;; A)<)E<AF=G

OE4H<AFIP= 

8 2 )647)Q 

1 kg kayanın Mars’taki a!ırlı!ı: 

8 2 E4E5<AFN;; A)<)E4H<AF=M

O34H<AFIP=  

8 2 )345)Q 

$imdi kütle ve a!ırlık arasındaki farkı görebilirsiniz! 

Önko#ul Beceriler 
"! Temel kodlama becerileri 
"! Güne" sistemindeki gezegenlerin temel özelliklerini anlama  

STEAM Ö$renme Çıktıları:  
Fen Bilimleri 

"! Bir jeolojik sistem olarak Mars’ın kökenini ve evrimini tanıma. 
"! A!ırlı!ı bir cisme yerçekimi tarafından uygulanan kuvvet olarak kabul etme 
"! Kütle ve a!ırlık kavramlarını kar"ıla"tırma. 
"! Yerçekimini yerçekimi kuvveti veya gök cisimleri arasındaki etkile"im olarak 

açıklama. 

Teknoloji 
"! Döngü yapılarını ve Boolean ifadelerini kullanan bir algoritma olu"turma ve 

çalı"tırma.  

Mühendislik 
"! Bir robot kolun etrafındaki nesneleri toplaması için bir algoritma geli"tirmek için 

mühendislik tasarım sürecini kullanma. 

Sanat: 
"! Robotlarının özelliklerini ve performansını gösteren bir sunum veya video 

hazırlama 

Matematik: 
"! Birimlerin dönü"türülmesiyle ilgili sorunları çözme 

Etkinlik süreci 
Ö!retmenlere "u adımları izlemeleri tavsiye edilir: 

"! Ö!rencileri problem ifadesini okumaya ve olası çözümler hakkında beyin fırtınası 
yapmaya te"vik ediniz. Ö!rencilerin dü"üncelerini ara"tırmak için dikkate 
alınması gereken sorular "unlar olabilir: 

o Mars yüzeyinden kaya örneklerinin nasıl toplanaca!ını dü"ünüp tartı"ınız. 
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o Kaya örneklerine ula"mak için hangi yollar kullanılabilir? 
o Kayaları toplamak için robotik kol hangi noktada ileri hareket ettirilmelidir? 
"! Akı" "emasını kullanarak algoritmalarını olu"turmaları için ö!rencileri 

simülasyon ortamı üzerinde çalı"maya yönlendiriniz. Bu a"amada önemli 
noktalar a"a!ıdaki gibi dikkate alınmalıdır: 

o Verilen haritada ke"if aracınızla kayalara gitmek için motor modülünü kullanınız. 
o Kayaların fiziksel özelliklerini elde etmek için bir a!ırlık ve renk sensörü kullanınız. 
o Kayanın fiziksel özellikleri (sadece rengini dikkate alarak) açısından benzersiz olup 

olmadı!ına karar veren bir algoritma yazınız. 
o Kayaları toplamak için robotik kollar kullanınız. 
"! Simülasyon ortamında ö!rencilere Mars yüzey ortamını açmaları için rehberlik 

ediniz ve simülasyonu çalı"tırınız. Kodun düzgün çalı"ıp çalı"madı!ını 
gözlemleyiniz. Çalı"mıyorsa geri dönüp gözden geçiriniz ve yeniden çalı"tırınız. 

"! Toplanan kaya numunelerinin özelliklerini Dünya ölçümü ile dönü"türerek rapor 
yazınız.  

De$erlendirme 
Ö!rencilerden beklenilenler a"a!ıda verilmi"tir: 

"! kaya örneklerini tespit edebilen, 
"! rengini belirleyebilen, 
"! o renk henüz alınmamı"sa, kaya örne!ini kolla toplayabilen, 
"! a!ırlı!ını ölçebilen ve onu Dünya ölçümüne dönü"türebilen bir algoritma 

geli"tiriniz. 
 

Kariyer Ba$lantıları 
Yeryüzü ve Uzay Bilimleri, Bilgisayar B#limleri, Jeoloji, Astronomi 

Materyaller  
Simülasyon ortamı , robot kolu, renk sensoru 

Kaynakça 

Grady, M. M. (2020). Exploring Mars with returned samples. Space Fen Bilimleri 
Reviews, 216(4), 1-21. 

Lumen. (2021). The Jeoloji of Mars. Earthlike Planets: Venus and Mars. 
https://courses.lumenlearning.com/Astronomi/chapter/the-Jeoloji-of-mars/.  

NASA. (2019, September 12). Mars Curiosity Rover: Goals. Mars Exploration Program. 
https://mars.nasa.gov/msl/mission/Fen Bilimleri/goals/.  

The European Space Agency. (2021). Why go to Mars? https://www.esa.int/Fen 
Bilimleri_Exploration/Human_and_Robotic_Exploration/Exploration/Why_go_to
_Mars.  

!  
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Senaryo 13: Mars için Hazırız 
 

Açıklama: EUROver ile Mars’ı #nsan Yerle"imi için Hazırlama  

Tema: Görevimiz Mars 

Seviye: K-2 

Süre:  30 – 45 Dakika 

 

Gerçek Ya#amdan Senaryo Ortamı 
Yıl 2033! Avrupa Uzay Ajansı (ESA), suyun buz olarak mevcut oldu!u Mars Kuzey Kutup 

bölgesine EUROver adlı çok geli"mi" bir Mars ke"if aracını ba"arıyla indirdi. 

Görev 
Göreviniz: EUROver kullanarak Mars’ı #nsan yerle"imine hazırlayınız. Gelen yerle"imler için 

yüzey alanını kayalardan temizleyiniz. Farklı ortaklardan sipari" almanız ve talimatları ke"if 
aracına yüklemeniz gerekiyor. 

• A Tipi Görev: Yerle"im modüllerinde düz alanlar olu"turmak için kayaları temizleyiniz. 

• B Tipi Görev: Yüksek teknolojili "i"irilebilir yerle"im modüllerini "i"iriniz. 

• C Tipi Görev: Yerle"im modüllerini dekore ediniz (Kullanıcılar yerle"im modüllerini 
dekore edebilecekler). 

• D Tipi Görev: Su yapmak için buzu eritiniz; daha sonra, her yerle"im modülü için su 
depolayınız. 

Önko#ul Beceriler 
Simülasyon ortamı kullanma becerisi. 

STEAM Ö$renme Çıktıları 
Fen Bilimleri 

"! Uzay ara"tırmalarının önemini tartı"ma. 
"! Di!er gezegenlerde insanın hayatta kalması için gereksinimleri tartı"ma. 
"! Maddenin hallerini sınıflandırma; buzun erimesini deneme. 

Teknoloji 
"! EUROver’ı hareket ettirmek ve manipüle etmek için motor modülünü kullanma. 
"! Bir algoritma geli"tirme ve çalı"tırma. 

Mühendislik 
"! Mars yüzeyinde ya"anabilir alanları tasarlama. 

Sanat 
"! Mars yüzeyinin renklerini ke"fetme 
"! Mars gezgini ve yerle"im modüllerini tasarlayıp süsleme. 
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Matematik:  
"! Problemleri çözmek için toplama ve çıkarma i"lemlerini kullanma. 
"! Yerle"ecek insan sayısına göre yerle"im modüllerinin alanını ölçme. 
"! Yerle"tirilecek insan sayısına göre her bir yerle"im modülü için gereken su 

miktarını belirleme.  

Etkinlik süreci 
"! EUROver tasarımını ki"iselle"tiriniz (Kullanıcılar ke"if aracı süslemek için farklı 

çıkartmalar seçebilecekler). 
"! Farklı ülke uzay ajanslarından talimatlar alınız (Ortak ülkeler çeviri modülünde 

tercüme edilmesi gereken talimatları gönderecektir - talimatlar her ülkenin 
dilinde kaydedilecektir). 

"! EUROver’ı görev alıntılarına ta"ıyınız. 
"! A Tipi Görev: Yerle"im modüllerinde düz alanlar olu"turmak için kayaları 

temizleyiniz. 
"! B Tipi Görev: Yüksek teknolojili "i"irilebilir yerle"im modüllerini "i"iriniz. 
"! C Tipi Görev: Yerle"im modüllerini dekore ediniz (Kullanıcılar yerle"im modüllerini 

dekore edebilecekler). 
"! D Tipi Görev: Su yapmak için buzu eritip ardından her yerle"im modülü için su 

depolayınız. 
 

 

Mars yüzeyi harita ızgarası örne!i 

De$erlendirme 
Ö!retmenler, farklı yüzey ö!elerine sahip bir ortam yaratarak ve çocukların kendi 

tasarladıkları araçlarla bu yüzeylerde gezinmelerine yardımcı olarak deneyimi gerçek 
ya"am sınıflarına aktarabilirler. 

Çocukların Mars yüzeyinde ya"ayarak canlandırdı!ı drama etkinlikleriyle çocukların 
merakını destekleyiniz. 

Biçimlendirici bir de!erlendirme sa!lamak için a"a!ıdaki sorular sorulabilir: 

"! Mars yüzeyinde ya"ayabilmek için ne yapmalıyız? 
"! Buzu nasıl eritebiliriz? 
"! x adet astronot için ne kadar suya ihtiyacımız var? 
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"! x adet astronot için ne kadar alana ihtiyacımız var? 

Kariyer Ba$lantıları 
Uzay Mühendisli!i, Elektrik ve Elektronik Mühendisli!i, Yazılım Mühendisli!i, Robotik, 

Makine Ö!renimi ve Yapay Zeka 

Materyaller 
Simülasyon ortamı , renk sensorları 

!lgili Kaynaklar 
STEM Engagement at NASA: https://www.nasa.gov/stem/about.html 

Avrupa Uzay Ajansı: http://www.esa.int/  

Kaynakça 
Kupersmith, S., Kopack, M., & Johnson, R. (2016). STEM Outreach Activities to Inspire Future 

Engineers and Scientists. 

Ng, C. H., & Adnan, M. (2018). Integrating STEM education through Project-Based Inquiry 
Learning (PIL) in topic space among year one pupils. In IOP Conference Series: 
Materyaller Fen Bilimleri and Mühendislik (Vol. 296, No. 1, p. 012020). IOP Publishing. 

!  
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!lkokul Seviyesi için Çe#itli Temalar 

Senaryo 14: Okyanus I#ıltısı 
 

Açıklama: Temiz nehir yüzeyi ve zemini 

Tema: Çevre koruma 

Seviye: K-2 

Süre:  20 – 30 Dakika  
(Hedef ya" grubunun dikkat süresi dahilinde) 

 

Gerçek Ya#amdan Senaryo Ortamı 
Belediye Meclis Üyeleri, "ehrin içinden geçen büyük bir su yolu olan Pearl River’da artan 

kirlili!i görü"mek üzere bir araya geldi. Her yıl milyonlarca ton plastik nehirler yoluyla 
okyanuslara giriyor ve bu plasti!in bir kısmı okyanuslara do!ru ilerleyerek devasa yı!ınlar 
olu"turarak deniz ya"amını yok ediyor. Herhangi bir önlem alınmazsa, plastik "ehrin 
ekosistemlerini giderek daha fazla etkileyecek, bu da ekonomiyi ve vatanda"ların sa!lı!ını 
olumsuz yönde etkileyecektir.  

Görev 
Göreviniz, "ehrin nehirlerini plastik parçalardan temiz tutmak için su temizleme cihazları 

tasarlamak ve çalı"tırmaktır. 

Önko#ul Beceriler 
Simülasyon ortamı kullanma becerisi. 
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Basit nehir haritası 

 

STEAM Ö$renme Çıktıları 
Fen Bilimleri 

"! Do!a olaylarının a"amalı olarak daha karma"ık açıklamalarını geli"tirme. 
"! Canlıların çe"itli do!al ortamlarda ya"adı!ını ve bu ortamlardaki de!i"imin 

orada ya"ayan organizmaları etkiledi!ini kabul etme. 
"! Su kirlili!inin nasıl olu"tu!unu ve nehirlerde plastik birikti!inde ne oldu!unu 

inceleme. 

Teknoloji 
"! Yakınlık sensörü kullanma. 
"! Çe"itli cihazları hareket ettirmek ve manipüle etmek için motor/hareket 

modülünü kullanma. 
"! Bir algoritma kodlama ve çalı"tırma.  

Mühendislik 
"! Toplumsal talepleri kar"ılamak için mevcut teknolojileri iyile"tirmek veya 

faydalarını artırmak ve bilinen riskleri azaltmak için yenilerini geli"tirme. 
"! Bir ihtiyacı yansıtan basit bir tasarım problemi tanımlama. 

!
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Art 
"! Okyanus / nehirlerin renklerini tanımlama. 

Matematik:  
"! Uzunluk veya a!ırlık gibi nesnelerin ölçülebilir özelliklerini tanımlama. 
"! Aynı birimlerde verilen uzunlukları içeren kelime problemlerini çözmek için 100 

içinde toplama ve çıkarma kullanma. 

Etkinlik süreci 
"! Yakınlık sensörlü tekneleri nehre yerle"tirme 
"! Nehirde yüzen plastik parçalar için yakınlık sensörü uyarılarından haberdar olma 
"! Kirli alanların yakınında temizlik teknesini yönlendirme, 
"! Kirlenmi" alanları temizleme 

De$erlendirme 
Ö!retmenler, su tablaları (veya büyük kaplar), süzgeçler, süzgeçli oyuncak 

tekneler/gemiler ve farklı tekstil/kuma" ve parıltı türlerini kullanarak deneyimi gerçek ya"am 
sınıflarına ta"ıyabilir. Çocuklar bu materyalleri kullanarak kaplardaki/su tablasındaki suyu 
temizlemek için etkili yollar geli"tirebilirler. 

Biçimlendirici bir de!erlendirme sa!lamak için a"a!ıdaki sorular sorulabilir: 

"! Buzzer/ledin sönmesi ne anlama gelir? 
"! Sesli uyarı/led nehirden a"a!ı inen yüzen bir plastik parçayı gösterdi!inde ne 

yaparsınız? 
"! Temizlemezsek nehirdeki tüm plasti!e ne olur? 
"! Evde/okulda plastik kullanımını sınırlamak için ne yapabiliriz?  

Kariyer Ba$lantıları 
$ehir ve Bölge Planlama, Yazılım Mühendisli!i, Çevre Mühendisli!i 

Materyaller 
Simülasyon ortamı , yakınlık sensoru modülü, Buzzer modülü, led modülü 

!lgili Kaynaklar 
PBS Saving the Oceans: https://www.pbs.org/show/saving-the-ocean/   

Smithsonian Museum Oceans: https://ocean.si.edu/museum  

Cancun Underwater Museum: https://musamexico.org/    

Kaynakça 
Mayesky, M. (2011). Creative activities for young children. Nelson Education. 

National Research Council 2012. A Framework for K-12 Fen Bilimleri Education: Practices, 
Crosscutting Concepts, and Core Ideas. Washington, DC: The National 
Academies Press. https://doi.org/10.17226/13165. 

Worth, K., & Grollman, S. (2003). Worms, shadows, and whirlpools: Fen Bilimleri in the early 
childhood classroom. Portsmouth, NH: Heinemann. 
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Senaryo 15: Hayvan dostlarımız 
 

Açıklama: Hayvanları besleyelim, koruyalım 

Tema: Çevre koruma 

Seviye: K-3 

Süre:  30 – 45 Dakika 

 

Gerçek Ya#amdan Senaryo Ortamı 
Akıllı $ehir gönüllülerinin yardıma ihtiyacı var! Köpekler ve kediler için iki hayvan barına!ı, 

hayvanları besleyecek ve onlara bakacak gönüllü bulmakta zorlanıyor. Görevin gerektirdi!i 
çok fazla gönüllü olmadan bu hayvanları beslemenin verimli bir yoluna ihtiyaç vardır.   

Görev 
Göreviniz, tüylü dostları doyurmak ve mutlu etmek için robotik hayvan besleme cihazları 

tasarlamak ve çalı"tırmaktır. 

Önko#ul Beceriler 
Simülasyon ortamı kullanma becerisi. 

STEAM Ö$renme Çıktıları  
Fen Bilimleri 

"! Canlıların çe"itli do!al ortamlarda ya"adı!ını ve bu do!al ortamlardaki 
de!i"imin orada ya"ayan organizmaları etkiledi!ini kabul etme. 

"! Bitkilerin ve hayvanların (insanlar dahil) hayatta kalmak için ihtiyaç duydu!u 
kalıpları tanımlamak için gözlemleri kullanma. 

"! Hayvanların (insanlar dahil) ve bitkilerin hayatta kalmak için yiyece!e, suya ve 
havaya ihtiyacı oldu!unu tartı"ma. 

Teknoloji 
"! Çe"itli cihazları hareket ettirmek ve manipüle etmek için motor/hareket 

modülünü kullanma. 
"! Bir algoritma kodlama ve çalı"tırma.  

Mühendislik 
"! Bir sorunu tanımlama ve insanların çevreleriyle etkile"imlerini geli"tiren 

çözüm(ler) tasarlama. 
"! Belirli bir tasarım sorununa birkaç olası çözüm üretme 

Art 
"! Barınak hayvanlarının resmini yapma / boyama. 
"! Farklı hayvanlar gibi giyinme, korunan/evlat edinilen hayvanlar ile ilgili tiyatral 

etkinlikler düzenleme. 

Matematik:  
"! Uzunluk veya a!ırlık gibi nesnelerin ölçülebilir özelliklerini tanımlama. 
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Toplama ve çıkarma içeren problemleri anlama ve çözme. 
"! 20 sayıda toplama ve çıkarma. 

Etkinlik süreci 
"! Otomatik yemleme istasyonları hakkında çıkan uyarılara dikkat ediniz. 
"! Otomatik yemleme makinelerini doldurmak için besleme istasyonundan 

robotlar gönderiniz. 
"! Otomatik besleme makinelerini do!ru miktarda yiyecekle doldurunuz. 
"! Yiyecekleri doldurmak için robotları doldurma istasyonuna ça!ırınız. 
"! 5/10/15 dakika boyunca yem bitmeden besleme etkinli!ini sürdürünüz.  

 
Örnek harita 

De$erlendirme 
Ö!retmenler, hayvan barınaklarına saha gezileri düzenleyerek deneyimi gerçek ya"am 

sınıflarına ta"ıyabilir. Alternatif olarak, birçok yerel hayvan barına!ının, farkındalı!ı artırmak 
için hayvanlarla okulları ziyaret ettikleri programları vardır. 

Biçimlendirici bir de!erlendirme sa!lamak için a"a!ıdaki sorular sorulabilir: 

"! Bitki ve hayvanların hayatta kalabilmeleri ve büyüyebilmeleri için ihtiyaçlarını 
kar"ılama yolları nelerdir? 

"! Sokak hayvanlarının mutlu ve beslenmi" oldu!undan nasıl emin olabiliriz? 
"! Neden bazı hayvanlar barınaklarda ya"amak zorunda? 
"! Bir hayvan barına!ı i"letseniz ne yapardınız?  

Kariyer Ba$lantıları 
$ehir ve Bölge Planlama, Yazılım Mühendisli!i, Çevre Mühendisli!i 
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Materyaller 
Simülasyon ortamı, Buzzer modülü, led modülleri 

!lgili Kaynaklar 
PETA (People for Ethical Treatment of Animals) – Animal shelters: 

https://www.peta.org/issues/animal-companion-issues/animal-shelters/  

RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) – Education: 
https://education.rspca.org.uk/   

Kaynakça 
Hendrick, J. (1998). Total learning: Developmental curriculum for the young child. 

Prentice-Hall. 

National Research Council (2012). A Framework for K-12 Fen Bilimleri Education: 
Practices, Crosscutting Concepts, and Core Ideas. Washington, DC: The National 
Academies Press. https://doi.org/10.17226/13165. 

 

!  
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Senaryo 16: Harikalar Diyarı 
 

Açıklama: Çe"itli organik bitkiler yeti"tirme  

Tema: Sürdürülebilirlik 

Seviye: K-4 

Süre:  45 – 60 Dakika 

 

Gerçek Ya#amdan Senaryo Ortamı 
Akıllı $ehir Parkları ve Rekreasyon Ofisi, "ehrin dört bir yanına topluluk bahçelerini 

tanıtmak için Harikalar Diyarı Projesi’ni ba"lattı. Topluluk bahçeleri yalnızca “daha iyi 
beslenme ve artan fiziksel aktivite yoluyla toplum sa!lı!ını iyile"tirmekle kalmaz”, aynı 
zamanda “gıda yolculuklarını azaltarak ve gıdaların karbon ayak izini en aza indirerek iklim 
de!i"ikli!inde yardımcı olur” (SSSA). 

Görev 
Ekibinize farklı meyve ve sebzeler yeti"tirmek için üç farklı toprak tipine sahip bir alan 

verildi. Bu toprak türleri "unlardır: 

Kumlu toprak: Havuç yeti"tirmek için en iyisi. Çok suya ihtiyaç duyar. 

Kil Toprak: Brüksel lahanası yeti"tirmek için en iyisi. Daha az suya ihtiyaç duyar. 

Turbalı Toprak: Yaban mersini yeti"tirmek için en iyisi. Düzenli miktarda suya ihtiyaç 
duyar. 

Göreviniz, topluluk bahçesinde meyve ve sebze dikimi ve hasatında verimlili!i artırmak 
için robotik bahçe uygulamaları tasarlamak ve i"letmektir. 

Önko#ul Beceriler 
Simülasyon ortamı kullanma becerisi. 

STEAM Ö$renme Çıktıları 
Fen Bilimleri 

"! Gözlemlerden tahmin ve çıkarım yapma. 
"! Bitkilerin ve hayvanların (insanlar dahil) hayatta kalmak için ihtiyaç duydu!u 

kalıpları tanımlamak için gözlemleri kullanma. 
"! Uygun birimleri kullanarak uzunluk, sıcaklık, hacim ve a!ırlı!ı ölçmek için aletler 

kullanma. 
"! Çevredeki de!i"ikliklerin (örn. sıcaklık, ı"ık, nem) canlı organizma üzerindeki 

etkilerini tahmin etme 
"! Suyu korumanın yollarını ke"fetme. 

Teknoloji 
"! Çe"itli cihazları hareket ettirmek ve manipüle etmek için motor/hareket 

modülünü kullanma. 
"! Bir algoritma kodlama ve çalı"tırma. 
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Mühendislik 
"! Bir sorunu tanımlama ve insanların çevreleriyle etkile"imlerini geli"tiren 

çözüm(ler) tasarlama. 
"! Belirli bir tasarım sorununa birkaç olası çözüm üretme. 

Art 
"! Sanat yapımına yönelik çe"itli medya ve yakla"ımlarda beceriler geli"tirme, 

sanat materyalleri, araç ve gereçleri güvenli bir "ekilde kullanma ve do!al veya 
in"a edilmi" bir çevre hakkında bir hikaye anlatma. 

"! Bahçe robotlarınız için çe"itli süslemeler yapma. 

Matematik:  
"! Uzunluk veya a!ırlık gibi nesnelerin ölçülebilir özelliklerini tanımlama. 
"! Toplama ve çıkarma içeren problemleri anlama ve çözme. 
"! Geri kalanların yorumlanması gereken problemler de dahil olmak üzere, dört 

i"lemi kullanarak tamsayılar ve tamsayı cevapları olan çok adımlı kelime 
problemlerini çözme 

Etkinlik süreci 
"! Toprak tipine uygun tohumları seçme. 
"! Tohum ekmek için bahçe robotları gönderme. 
"! Su seviyeleri için nem göstergelerini izleme. 
"! Bitkileri sulamak için bahçe robotları gönderme. 
"! Bitkiler tamamen büyüyene kadar topluluk bahçesini koruma. 

 
Örnek harita 

De$erlendirme 
Ö!retmenler, farklı toprak türlerini kaplara getirerek ve ö!rencilerin toprak örneklerine 

dokunmalarına izin vererek, ö!rencilerin gerçek ya"am problemlerini deneyimlemelerini 
sa!layabilir. Ö!retmenler, farklı kavanozlara e"it miktarda toprak örne!i koyarak, su 
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ekleyerek, kavanozu sallayarak ve farklı malzemeyi toprakta suyun ayırmasını sa!layarak 
farklı toprak türlerini gösterebilirler. 

Biçimlendirici bir de!erlendirme sa!lamak için a"a!ıdaki sorular sorulabilir: 

"! Bitki ve hayvanların hayatta kalabilmeleri ve büyüyebilmeleri için ihtiyaçlarını 
kar"ılama yolları nelerdir? 

"! Aynı anda hem bitkileri büyütüp hem de suyu nasıl koruyabiliriz? 
"! Bir bahçeniz olsaydı hangi bitki ve sebzeleri yeti"tirirdiniz? 

Kariyer Ba$lantıları 
$ehir ve Bölge Planlama, Yazılım Mühendisli!i, Çevre Mühendisli!i. 

Materyaller 
Simülasyon ortamı, nem modülü, buzzer modülü, led modülü. 

!lgili Kaynaklar 
SSSA (Soil Fen Bilimleri society of America) – Community Gardens:   

https://www.soils.org/about-soils/community-gardens/  

PBS – In the Garden with Bryce Lane:  
https://www.pbsnc.org/watch/unctv-originals/in-the-garden-with-bryce-
lane/  

Kaynakça 
Egli, V., Oliver, M., & Tautolo, E. S. (2016). The development of a model of community 

garden benefits to well-being. Preventive medicine reports, 3, 348-352. 

Grard, B., Bel, N., Marchal, N., Madre, N., Castell, J. F., Cambier, P., ... & Aubry, C. (2015). 
Recycling urban waste as possible use for rooftop vegetable garden. Future of 
Food: Journal on Food, Agriculture and Society, 3(1), 21-34. 

National Research Council 2012. A Framework for K-12 Fen Bilimleri Education: Practices, 
Crosscutting Concepts, and Core Ideas. Washington, DC: The National 
Academies Press. https://doi.org/10.17226/13165. 

!  
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Tema – Covid-19 Salgını 

11 Mart 2020'de Dünya Sa!lık Örgütü (WHO) tarafından ilan edilen küresel COVID-19 
salgını, virüsün mevsimsel davranı"ının ve yayılmasını sınırlama ko"ullarının daha iyi 
anla"ılması ihtiyacı ile kar"ı kar"ıyadır. Bu nedenle, STEM meslekleri için, COVID-19 a"ılarının 
ve tedavilerinin geli"tirilmesi gibi çözümler aranırken birçok STEM disiplininin birbirine 
yakla"ması esastır. Benzer "ekilde, K-12 ö!rencileri için, hem ki"isel alanlarda (örn., maske 
takmak, elleri iyice ve sık yıkamak) hem de sosyal alanlarda (örn. sosyal mesafeyi koru ve 
evde kal) bilinçli kararlar almak ve sorumlu eylemlerde bulunmak için çe"itli STEM 
konularının birbirine yakla"ması gerekli hale gelmelidir [1]. 

Solunum damlacıklarının SARS CoV enfeksiyonunun ana bula"ma yolu oldu!u 
dü"ünülmektedir. Ancak virüs di!er vücut sıvılarında ve dı"kılarında da bulunabilir. Virüsün 
dayanıklılı!ı, pürüzsüz yüzeyin sıcaklı!ına ve nemine ba!lıdır [2]. Bu nedenle, kirli yüzeylerle 
temas da önemli bir rol oynayabilir [3]. Oda sıcaklı!ında (24 °C) virüsün yarı ömrü ba!ıl 
neme ba!lı olarak 6,3 ile 18,6 saat arasında de!i"irken, sıcaklık 35 °C’ye yükseltildi!inde 1.0-
8.9 saate dü"er. 

Salgını durdurmak için sadece bilim adamlarının de!il, toplumun da gayretle çalı"ması 
gerekiyor. Toplumun alabilece!i bir dizi önerilen eylem vardır. COVID-19’un yayılmasını 
önlemenin ana yollarına genellikle “Üç C” denir ($ekil 1): 

• Kalabalık yerler [Crowded places]; 

• Yakın temas ortamları, özellikle insanların birbirine çok yakın sohbet etti!i yerler 
[Close-contact settings]; 

• Yetersiz havalandırmaya sahip kapalı ve dar alanlar [Confined and enclosed spaces 
with poor ventilation]. 
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$ekil 1 Üç C [4] 

Fiziksel mesafe, COVID-19’un yayılmasını sınırlamaya yardımcı olur - bu, birbirimizden 
en az 1-2 m mesafeyi korudu!umuz ve kalabalık yerlerde veya gruplarda zaman 
harcamaktan (en az toplam 15 dakika) kaçındı!ımız anlamına gelir [5]. 

Sabun veya deterjan içeren bir ev temizleyicisi ile temizlik, yüzeylerdeki mikrop sayısını 
ve yüzeylerden enfeksiyon riskini azaltır. Ço!u durumda, tek ba"ına temizlik, virüs 
parçacıklarının ço!unu yüzeylerden temizler. Herhangi bir dezenfektan kullanırken, kapıları 
ve pencereleri açık tutarak ve hava akı"ını iyile"tirmek için fanlar kullanarak yeterli 
havalandırmayı sa!lamak önemlidir [6]. Havalandırmayı iyile"tirmek ve virüs 
parçacıklarının içeride birikmesini önlemek için dı"arıdaki temiz hava gereklidir. Bunu 
yapmak güvenliyse, temiz hava solumak için kapıları ve pencereleri olabildi!ince açınız [7]. 
Normal açık hava seviyesi atmosferdeki milyonda 250-350 parça (ppm) karbondioksittir. Ve 
iyi hava sirkülasyonu olan kalabalık alanlarda bulunan tipik seviye - 350-1.000 ppm [8]. 

Sıcak ve nemli iklimlerde COVID-19’un yayılması daha dü"ük görünse de, sıcaklık ve 
ba!ıl nem tek ba"ına ço!u COVID-19 salgınının de!i"kenli!ini açıklamaz. Sosyal izolasyon 
politikaları, sürü ba!ı"ıklı!ı, göç kalıpları, nüfus yo!unlu!u ve kültürel yönler bu hastalı!ın 
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yayılması üzerinde do!rudan etkiye sahip olabilir [9]. Bunu akılda tutarak, sa!lık sorunlarının 
önlenmesine yardımcı olabiliriz. 

Kaynakça 
1.! Lee, O., & Campbell, T. (2020). What Fen Bilimleri and STEM teachers can learn from 

COVID-19: Harnessing data Fen Bilimleri and Bilgisayar B#limleri through the 
convergence of multiple STEM subjects. Journal of Fen Bilimleri Teacher Education, 
31(8), 932-944.OMEGA Mühendislik. (2021). Accelerometer: Introduction to 
Accelerometers. https://www.omega.co.uk/prodinfo/accelerometers.html.  

2.! Chan, K. H., Peiris, J. M., Lam, S. Y., Poon, L. L. M., Yuen, K. Y., & Seto, W. H. (2011). The 
effects of temperature and relative humidity on the viability of the SARS coronavirus. 
Advances in virology, 2011. 

3.! Biryukov, J., Boydston, J. A., Dunning, R. A., Yeager, J. J., Wood, S., Reese, A. L., ... & 
Altamura, L. A. (2020). Increasing temperature and relative humidity accelerates 
inactivation of SARS-CoV-2 on surfaces. MSphere, 5(4), e00441-20. 

4.! World Health organization. (2020). Coronavirus disease (COVID-19): How is it 
transmitted? https://www.who.int/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-
covid-19-how-is-it-transmitted 

5.! National Center for Immunization and Respiratory Diseases (NCIRD), Division of Viral 
Diseases. (2021). Contact Tracing for COVID-19. 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/contact-tracing/contact-
tracing-plan/contact-tracing.html 

6.! National Center for Immunization and Respiratory Diseases (NCIRD), Division of Viral 
Diseases. (2021). Cleaning and Disinfecting Your Home. 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/disinfecting-
your-home.html 

7.! National Center for Immunization and Respiratory Diseases (NCIRD), Division of Viral 
Diseases. (2021). Improving Ventilation in Your Home. 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/Improving-
Ventilation-Home.html 

8.! Bonino, S. (2016). Carbon Dioxide Detection and Indoor Air Quality 
Control. Occupational health & safety (Waco, Tex.), 85(4), 46-48. 

9.! Mecenas, P., Bastos, R. T. D. R. M., Vallinoto, A. C. R., & Normando, D. (2020). Effects of 
temperature and humidity on the spread of COVID-19: A systematic review. PLoS 
one, 15(9), e0238339. 

!  
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Senaryo 17: Temassız El Dezenfektanı 
 

Açıklama: Otomatik olarak dezenfektan püskürten bir temassız el dezenfektanı 
yapma 

Tema: Covid-19 Salgını 

Seviye: Ortaokul (10 - 14 ya") 

Süre:  2 ders saati 

Dezenfektan, yüzeylerde kalan mikropları öldürür ve mikropların yayılmasını azaltır. 

 

Gerçek Ya#amdan Senaryo Ortamı 
Dezenfektan, yüzeylerde kalan mikropları yok eder ve mikropların yayılmasını azaltır. 

Bununla birlikte, bir koronavirüs 19 (COVID-19) salgını sırasında virüsün yayılmasını önlemek 
için ellerinizi temiz tutmak özellikle önemlidir. Temiz eller, mikropların bir ki"iden di!erine ve 
toplum genelinde, evinizden ve i" yerinizden çocuk bakım evlerine ve hastanelere 
yayılmasını durdurabilir [10]. 

Virüsün yayılmasını azaltmak için el dezenfektanı kullanılabilir. Akıllı dezenfektan, 
içeri!ini püskürtmek için el hareketlerini algılayan temassız bir cihazdır. Ultrasonik bir sensör 
kullanarak, "i"e teti!ine basmadan ellere dezenfektan püskürtmek mümkündür. El 
dezenfektan "i"esinin üzerine monte edilmi" servo motor sizin yerinize bunu yapacaktır. 
Yalnızca mesafe 5 cm veya daha az oldu!unda servo motor teti!e basacaktır. 

Görev 
Ekibiniz a"a!ıdaki özelliklere sahip akıllı bir temassız el dezenfektanı cihazı tasarlayacaktır: 

"! içeri!ini püskürtmek için el hareketlerini algılama; 
"! püskürttükten sonra bir alarm veya bildirim verme.  

Teknik Bilgiler 
Ultrasonik sensör HC SR-04, Verici ve Alıcı modüllerinden olu"ur. Verici kısım sinyali 

dı"arı atar ve alıcı kısım sinyali alır. Ultrasonik mesafe ölçümünün temel prensibi ECHO’ya 
dayanmaktadır. Ses dalgaları ortama iletildi!inde, engele çarptıktan sonra dalgalar ECHO 
olarak kayna!ına geri döner. Bu nedenle, sadece her iki sesin seyahat süresini, yani giden 
süreyi ve engele çarptıktan sonra ba"langıç noktasına dönü" süresini hesaplamamız 
gerekir. Sesin hızını bildi!imiz için biraz hesap yaptıktan sonra mesafeyi bulabiliriz. 

Elimizi mesafe sensörünün önüne koydu!umuzda, Arduino’nun sensörden ele olan 
mesafeyi (5 cm veya daha az ise) ölçmesine yardımcı olacaktır.  

Daha fazla bilgi almak için linke tıklayınız: https://electronicsprojectshub.com/distance-
measurement-using-arduino-ultrasonic-sensor/   

Önko#ul Beceriler 
Sensörlerin temel kullanımı ve temel kodlama becerileri  
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STEAM Ö$renme Çıktıları 
Fen Bilimleri 

"! Salgın sırasında elleri temiz tutmanın önemini açıklama 
"! Sensör kavramını açıklama 
"! Mesafe terimini açıklama 

Teknoloji 
"! Mesafe sensörü kullanma 
"! Sesli uyarı ve LED’leri kullanma 
"! Bir algoritma olu"turma ve çalı"tırma 

Mühendislik 
"! Uygun bir mesafede el hareketini algılayacak akıllı bir mesafe ölçüm sistemi 

olu"turmak için mühendislik tasarım süreçlerini kullanma.  

Sanat 
"! Sa!lık hizmetlerinde el hijyeninin önemi konusunda farkındalık geli"tirme. 
"! El dezenfektanının nasıl kullanılaca!ını açıklama. 
"! Salgının çevre, halk sa!lı!ı ve ekonomi üzerindeki etkisini açıklama.  

Matematik 
"! Mesafeyi nasıl ölçece!inizi açıklama. 
"! Uzunluk ölçmek için birim türlerini açıklama. 

Etkinlik süreci 
Ö!retmenlere "u adımları izlemeleri tavsiye edilir: 

"! Ö!rencileri görev açıklamasını okumaya ve olası çözümler hakkında beyin 
fırtınası yapmaya te"vik ediniz. Ö!rencilerin dü"üncelerini ara"tırmak için dikkate 
alınması gereken sorular "unlar olabilir: 

o Hiç okulda, hastanede, süpermarkette otomatik el dezenfektanlarını gördünüz 
mü? Kullanım nedeni ne olabilir? Temassız el dezenfektanı kullanarak ne tür 
sorunlardan kaçınabiliriz? 

o Dezenfektan altındayken eli nasıl tespit edebiliriz? 
o Dezenfektan altındayken eli algılamak ve bilgilendirmek için nasıl bir algoritma 

geli"tirebiliriz? 
"! Ö!rencilere mesafeyi ölçen ve uygun oldu!unda bildirimde bulunan bir 

algoritma yazmaları için rehberlik ediniz (örne!in, bir ses çalınız, bir metin 
gösteriniz veya bir LED’i açınız). 

"! Bu etkinlik algoritmalardaki döngü yapılarından bahsetmek için uygundur. 
Gerekirse bu konuyu ö!rencilerle tartı"ınız. 

"! Ö!rencilerin çözüm stratejilerini payla"malarını sa!layınız. 

De$erlendirme 
Biçimlendirici de!erlendirme için a"a!ıdaki sorular sorulabilir: 

"! Salgın sırasında nesnelere dokunmaktan kaçınmak "art mı? Neden? Ya da 
neden olmasın? 

"! #ki nesne arasındaki mesafeyi nasıl ölçebilirsiniz? 
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"! El hareketi nasıl algılanır? 
"! Bir uyarı sistemi için hangi kriterleri kullanırdınız? Gerekçenizi ayrıntılı olarak 

açıklayınız. 

Ö!rencilerden beklenenler: 

"! Temassız el dezenfektanı sistemi geli"tiriniz. 
"! Seçimlerinizdeki gerekçelerinizi açıklayarak ekibinizin cihazını ba"kalarıyla etkili 

ve net bir "ekilde payla"ınız. 

Kariyer Ba$lantıları 
Elektrik ve Elektronik Mühendisli!i, Çevre Mühendisli!i, Kimya Mühendisli!i 

Materyaller 
Simülasyon ortamı  ve Sensörlü veya alternatif mesafe ölçümü veya hareket algılama 

sensörlü Arduino kiti 

!lgili Kaynaklar 
COVID - 19 Automatic Hand Sanitizer (using ultrasonic sensor). 

https://create.arduino.cc/projecthub/akshayjoseph666/covid-19-automatic-
hand-sanitizer-78cf6b  

Automatic Hand Sanitizer (using infrared obstacle avoidance sensor). 
https://create.arduino.cc/projecthub/Nikolas550/automatic-hand-sanitizer-
c22fcc  

Distance Measurement Using Arduino Ultrasonic Sensor.  
https://create.arduino.cc/projecthub/Junezriyaz/distance-measurement-
using-arduino-ultrasonic-sensor-409169     

National Center for Immunization and Respiratory Diseases (NCIRD), Division of Viral 
Diseases. (2019). Hand Hygiene in Healthcare Settings. 
https://www.cdc.gov/handhygiene/index.html  

Kaynakça 
[10] National Center for Immunization and Respiratory Diseases (NCIRD), Division of 

Viral Diseases. (2021). When and How to Wash Your Hands. 
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html  

!  
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Senaryo 18: Mesafe Saptama 
 

Açıklama: Mesafe kritikse (1 metreden az) uyarı verecek (ı"ıklı ve sesli) mesafe 
algılama sistemini tasarlama 

Tema: Covid-19 Salgını 

Seviye: Ortaokul (10 - 14 ya") 

Süre:  2 ders saati 

 

Gerçek Ya#amdan Senaryo Ortamı 
Sosyal mesafe uygulaması, COVID-19’un yayılmasını önlemek için evde kalmak ve 

di!erlerinden mümkün oldu!unca uzak durmak anlamına gelir. Toplumlar kapanma 
önlemleri sonrasında kademeli normalle"tikçe ve insanlar daha hereketlendikçe, (sosyal 
yerine) “fiziksel mesafe” terimi kullanılıyor. Fiziksel mesafe, COVID-19’un yayılmasını 
sınırlamaya yardımcı olur, bu da birbirimizle en az 1-2 m mesafeyi korumamız ve kalabalık 
yerlerde veya gruplarda (toplamda en az 15 dakika) zaman harcamaktan kaçınmamız 
anlamına gelir [5]. Buradaki zorluk, özellikle iç mekanlarda olmak üzere kalabalık yerlerden 
ve kalabalı!ı çekebilecek etkinliklerden kaçınmak ve kendinizle ba"kaları arasında en az 1-2 
metrelik katı bir mesafeyi korumaktır. Ço!u halka açık yer, tuvaletler, du"lar, kilitli dolaplar ve 
soyunma odaları gibi di!er ortak alanlar ve genellikle kuyrukların olu"tu!u di!er tüm yerler 
için sosyal mesafe i"aretini kullanır. 

Mü"terilerin kuyrukta fiziksel mesafe i"aretleme sistemini iyile"tirmek için akıllı uyarı 
sistemi kullanılabilir. Mesafe çok kısaysa sistem sizi uyarabilir. Ultrasonik Sensör HC SR-04 
kullanarak mesafeyi hassas bir "ekilde ölçmek mümkündür. Sensör verileri ayrıca bir LCD 
monitörde görüntülenir.  

Görev 
Ekibiniz a"a!ıdaki özelliklere sahip akıllı bir mesafe izleme cihazı tasarlayacaktır: 

"! sensörden bir engelin mesafesini belirleyen; 
"! sonucu her 1 dakikada bir görüntüleyen; 
"! mesafe çok kısaysa bir alarm ya da bildirim veren.  

Teknik Bilgiler 
Ultrasonik sensör HC SR-04, Verici ve Alıcı modüllerinden olu"ur. Verici kısım sinyali dı"arı 

atar ve alıcı kısım sinyali alır. Ultrasonik mesafe ölçümünün temel prensibi ECHO’ya 
dayanmaktadır. Ses dalgaları ortama iletildi!inde, engele çarptıktan sonra dalgalar ECHO 
olarak kayna!ına geri döner. Bu nedenle, sadece her iki sesin seyahat süresini, yani giden 
süreyi ve engele çarptıktan sonra ba"langıç noktasına dönü" süresini hesaplamamız 
gerekir. Sesin hızı bildi!imiz için biraz hesap yaptıktan sonra mesafeyi bulabiliriz. 

Daha fazla bilgi için linke tıklayınız: https://electronicsprojectshub.com/distance-
measurement-using-arduino-ultrasonic-sensor/   

Önko#ul Beceriler 
Sensörlerin temel kullanımı ve temel kodlama becerileri  
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STEAM Ö$renme Çıktıları 
Fen Bilimleri 

"! #ç mekanlarda herhangi bir dezenfektan kullanırken yeterli havalandırma 
güvencesinin önemini açıklama. 

"! Sensör kavramını açıklama 
"! Mesafe terimini açıklama 
"! Terimlerin farkını açıklama: sosyal mesafe ve fiziksel mesafe  

Teknoloji 
"! Mesafe sensörü kullanma 
"! LCD monitör kullanma 
"! Sesli uyarı ve LED’leri kullanma 
"! Bir algoritma olu"turma ve çalı"tırma  

Mühendislik 
"! Fiziksel mesafeyi izleyecek akıllı bir mesafe ölçüm sistemi olu"turmak için 

mühendislik tasarım süreçlerini kullanma.  

Sanat 
"! Sosyal mesafenin önemi konusunda farkındalık geli"tirme. 
"! Temel sosyal mesafe uygulamalarını açıklama. 
"! Salgınların çevre, halk sa!lı!ı ve ekonomi üzerindeki etkisini açıklama.  

Matematik 
"! Mesafeyi nasıl ölçece!inizi açıklama. 
"! Uzunluk ölçmek için kullanılan birim türlerini açıklama. 

Etkinlik süreci 
Ö!retmenlere "u adımları izlemeleri tavsiye edilir: 

"! Ö!rencileri görev açıklamasını okumaya ve olası çözümler hakkında beyin 
fırtınası yapmaya te"vik ediniz. Ö!rencilerin dü"üncelerini ara"tırmak için dikkate 
alınması gereken sorular "unlar olabilir: 

o Hiç evde, okulda, hastanede ve süpermarkette sosyal mesafe i"aretleme alanlarını 
gördünüz mü? Kullanım nedeni ne olabilir? Markalama sistemlerini takip ederek 
ne tür sorunlardan kaçınabiliriz? 

o Uygun mesafeyi nasıl gösterebiliriz? 
o Mesafenin çok kısa oldu!unu tespit etmek ve bildirmek için nasıl bir algoritma 

geli"tirebiliriz? 
"! Ö!rencilere, mesafeyi ölçen ve çok kısa oldu!unda bildirimler veren bir 

algoritma yazmaları için rehberlik ediniz (örne!in, bir ses çalınız, bir metin 
gösteriniz veya bir LED’i açınız). 

"! Bu etkinlik algoritmalardaki döngü yapılarından bahsetmek için uygundur. 
Gerekirse bu konuyu ö!rencilerle tartı"ınız. 

"! Ö!rencilerin çözüm stratejilerini payla"malarını sa!layınız. 

De$erlendirme 
Biçimlendirici de!erlendirme için a"a!ıdaki sorular sorulabilir: 
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"! Salgın sırasında ki"iler arasındaki mesafeyi izlemek "art mı? Neden? Ya da neden 
olmasın? 

"! #ki nesne arasındaki mesafeyi nasıl ölçebilirsiniz? 
"! Bir uyarı sistemi için hangi kriterleri kullanırdınız? Gerekçenizi ayrıntılı olarak 

açıklayınız. 

Ö!rencilerden a"a!ıdakiler beklenir: 

"! Mesafe ölçüm sistemini geli"tirin. 
"! Seçimlerinizdeki gerekçelerinizi açıklayarak ekibinizin cihazını ba"kalarıyla etkili 

ve net bir "ekilde payla"ınız. 

Kariyer Ba$lantıları 
Elektrik ve Elektronik Mühendisli!i, Çevre Mühendisli!i, Kimya Mühendisli!i 

Materyaller 
Simülasyon ortamı  ve Sensörlü veya alternatif mesafe ölçümü veya hareket algılama 

sensörlü Arduino kiti 

!lgili Kaynaklar 
Distance Measurement Using Arduino Ultrasonic Sensor.  

https://create.arduino.cc/projecthub/Junezriyaz/distance-measurement-
using-arduino-ultrasonic-sensor-409169     

National Center for Immunization and Respiratory Diseases (NCIRD), Division of Viral 
Diseases. (2021). Public Health Guidance for Community-Related Exposure. 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/public-health-
recommendations.html  

Kaynakça 
[5] National Center for Immunization and Respiratory Diseases (NCIRD), Division of 

Viral Diseases. (2021). Contact Tracing for COVID-19. 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/contact-tracing/contact-
tracing-plan/contact-tracing.html 

!  
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Senaryo 19: Havalandırmanın takibi 
 

Açıklama: Seviye kritik oldu!unda (1000 ppm’den fazla) uyarı verecek ve ayrıca her 
15 dakikada bir LCD’de gaz seviyesini gösterecek oda hava sisteminde 
gaz seviyesi algılama tasarımı 

Tema: Covid-19 Salgını 

Seviye: Ortaokul (10 - 14 ya") 

Süre:  2 ders saati 

 

Gerçek Ya#amdan Senaryo Ortamı 
 Solunum damlacıklarının SARS CoV enfeksiyonunun ana bula"ma yolu oldu!u 

dü"ünülmektedir. Ancak virüs di!er vücut sıvılarında ve dı"kılarında da bulunabilir. Böylece 
sabun veya deterjan içeren bir ev temizleyicisi ile temizlik, yüzeylerdeki mikrop miktarını ve 
yüzeylerden enfeksiyon bula"ma riskini azaltır. Ço!u durumda, tek ba"ına temizlik, virüs 
parçacıklarının ço!unu yüzeylerden temizler. Herhangi bir dezenfektan kullanırken, kapıları 
ve pencereleri açık tutarak ve hava akı"ını iyile"tirmek için fanlar kullanarak yeterli 
havalandırmayı sa!lamak önemlidir [6]. 

Havalandırmayı iyile"tirmek ve virüs parçacıklarının içeride birikmesini önlemek için 
dı"arıdaki temiz hava gereklidir. Bunu yapmak güvenliyse, temiz açık hava solumak için 
kapıları ve pencereleri olabildi!ince açınız [7]. Normal açık hava seviyesi atmosferdeki 
milyonda 250-350 parça (ppm) karbondioksittir. Ve iyi hava sirkülasyonu olan kalabalık 
alanlarda bulunan tipik seviye - 350-1.000 ppm [8]. MQ-135 gaz sensörü kullanarak hava 
kirlili!ini bilmek ve izlemek mümkündür. Sensör verileri ayrıca bir LCD monitörde görüntülenir.  

Görev 
Ekibiniz a"a!ıdaki özelliklere sahip akıllı bir hava kirlili!i izleme cihazı tasarlayacaktır: 

"! gerçek zamanlı olarak havadaki gazın ppm de!erini ölçen ve izleyen, havanın 
kalitesini söyleyen; 

"! sonucu her 15 dakikada bir görüntüleyen; 
"! gaz seviyesi çok yüksekse bir alarm veya bildirim veren 

Teknik Bilgiler 
MQ-135 Gaz sensörü, Amonyak (NH3), kükürt (S), Benzen (C6H6), CO2 ve duman gibi 

di!er zararlı gazları algılayabilir. Di!er MQ serisi gaz sensörlerinde oldu!u gibi bu sensörde 
de dijital ve analog gösterge bulunur. Bu gazların seviyesi havadaki e"ik sınırını a"tı!ında 
dijital gösterge yükselir. Bu e"ik de!eri, yerle"ik voltmetre kullanılarak ayarlanabilir. Analog 
gösterge, havadaki bu gazların seviyesini yakla"ık olarak tahmin etmek için kullanılabilecek 
bir analog voltaj verir. MQ135 hava kalitesi sensör modülü 5V ile çalı"ır ve yakla"ık 150mA 
tüketir. Gerçekten do!ru sonuçlar vermeden önce biraz ön ısıtma gerektirir. 

Sensörden gelen analog çıkı" voltajının, standart ko"ullar altında PPM’deki CO2 gazı 
yo!unlu!uyla do!ru orantılı oldu!u varsayılabilir. Analog voltaj sensörden algılanır ve 
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kumandanın dahili ADC kanalı tarafından 0 ile 1023 arasında de!i"en bir dijital de!ere 
dönü"türülür. Sayısalla"tırılmı" de!er bu nedenle PPM’deki gaz yo!unlu!una e"ittir. 

Daha fazla bilgi almak için linke tıklayınız: 
https://quartzcomponents.com/products/mq-135-air-quality-gas-sensor-module  

Önko#ul Beceriler 
Sensorların temel kullanımı, temel kodlama becerileri  

STEAM Ö$renme Çıktıları 
Fen Bilimleri 

"! #ç mekanlarda herhangi bir dezenfektan kullanırken yeterli havalandırma 
güvencesinin önemini açıklama. 

"! Sensör kavramını açıklama 
"! Hava kirlili!i ve PPM terimlerini açıklama  

Teknoloji 
"! Göreceli gaz sensörünü kullanma 
"! LCD monitör kullanma 
"! Sesli uyarı ve LED’leri kullanma 
"! Bir algoritma olu"turma ve çalı"tırma  

Mühendislik 
"! Mühendislik tasarım süreçleri kullanılarak odanın havalandırma sisteminde 

ortam ko"ullarını izleyen, akıllı bir gaz seviyesi saptama sistemi olu"turmak 
üzere süreçlerin tasarlanması.  

Sanat 
"! Karbondioksit ve gaz seviyesi tespiti ve iç mekan hava kalitesi kontrolünün 

önemi konusunda farkındalık geli"tirme 
"! Yüzeylerdeki ana virüs miktarı azalma yöntemlerini ve sa!lık güvenli!i 

kurallarını açıklama. 
"! Salgınların çevre, halk sa!lı!ı ve ekonomi üzerindeki etkisini açıklama.  

Matematik 
"! Gaz sensörü verilerinin PPM cinsinden gaz yo!unlu!una nasıl dönü"türülece!ini 

açıklama. 
"! Havadaki gaz seviyelerinin nasıl ölçülece!ini açıklama. 

Etkinlik süreci 
Ö!retmenlere "u adımları izlemeleri tavsiye edilir: 

"! Ö!rencileri görev açıklamasını okumaya ve olası çözümler hakkında beyin 
fırtınası yapmaya te"vik ediniz. Ö!rencilerin dü"üncelerini ara"tırmak için 
dikkate alınması gereken sorular "unlar olabilir: 

o Gaz ölçüm cihazlarını hiç evde, okulda, hastanede veya SPA’da gördünüz mü? 
Kullanım nedenleri neler olabilir? Havadaki gaz seviyesini bilerek ne tür 
sorunlardan kaçınabiliriz? 

o Havada gaz seviyesini nasıl tespit edebiliriz? 
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o Havadaki gaz seviyesinin çok yüksek oldu!unu tespit edip bildirecek bir 
algoritmayı nasıl geli"tirebiliriz? 

"! Ö!rencilere gaz ppm’sini ölçen ve çok yüksek oldu!unda bildirimde bulunan bir 
algoritma yazmaları için rehberlik ediniz (örne!in, bir ses çalınız, bir metin 
gösteriniz veya bir LED’i açınız). 

"! Bu etkinlik algoritmalardaki döngü yapılarından bahsetmek için uygundur. 
Gerekirse bu konuyu ö!rencilerle tartı"ınız. 

"! Ö!rencilerin çözüm stratejilerini payla"malarını sa!layınız. 

De$erlendirme 
Biçimlendirici de!erlendirme için a"a!ıdaki sorular sorulabilir: 

"! Oda havasındaki gaz seviyesinin izlenmesi gerekli midir? Neden? Ya da neden 
olmasın? 

"! Ortamdaki gaz yo!unlu!unu nasıl ölçebilirsiniz? 
"! Bir uyarı sistemi için hangi kriterleri kullanırdınız? Gerekçenizi ayrıntılı olarak 

açıklayınız. 

Ö!rencilerden a"a!ıdakiler beklenir: 

"! Gaz seviyesi ölçüm sistemini geli"tiriniz. 
"! Seçimlerinizdeki gerekçelerinizi açıklayarak ekibinizin cihazını ba"kalarıyla etkili 

ve net bir "ekilde payla"ınız. 

Kariyer Ba$lantıları 
Elektrik ve Elektronik Mühendisli!i, Çevre Mühendisli!i, Kimya Mühendisli!i 

Materyaller 
Simülasyon ortamı  ve sensorlu ya da alternatif gaz sensoru olan Arduino kit  

!lgili kaynaklar 
Carbon Dioxide Detection and Indoor Air Quality Control. (2016). 

https://ohsonline.com/Articles/2016/04/01/Carbon-Dioxide-Detection-and-
Indoor-Air-Quality-Control.aspx?Page=1    

Kaynakça 
[6] National Center for Immunization and Respiratory Diseases (NCIRD), Division of 

Viral Diseases. (2021). Cleaning and Disinfecting Your Home. 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/disinfecting-
your-home.html 

[7] National Center for Immunization and Respiratory Diseases (NCIRD), Division of 
Viral Diseases. (2021). Improving Ventilation in Your Home. 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/Improving-
Ventilation-Home.html 

[8] Bonino, S. (2016). Carbon Dioxide Detection and Indoor Air Quality 
Control. Occupational health & safety (Waco, Tex.), 85(4), 46-48. 

 

!  
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Senaryo 20: Oda Sıcaklı$ı ve Neminin Takibi 
!

Açıklama: Seviye çok dü"tü!ünde uyarı verecek ve her 30 dakikada bir LCD 
ekranda gösterecek olan sıcaklık ve ba!ıl nem seviyesi ölçüm cihazını 
tasarlama. 

Tema: Covid-19 Salgını 

Seviye: Ortaokul (10 - 14 ya") 

Süre:  2 ders saati 

 

Gerçek Ya#amdan Senaryo Ortamı 
 Solunum damlacıklarının SARS CoV enfeksiyonunun ana bula"ma yolu oldu!u 

dü"ünülmektedir. Ancak virüs di!er vücut sıvılarında ve dı"kılarında da bulunabilir. 
Ara"tırmacılar, pürüzsüz yüzeylerde farklı sıcaklıklarda ve ba!ıl nemde virüsün dayanıklılı!ını 
incelediler. SARS koronavirüsünün dü"ük sıcaklıklarda ve ortamdaki dü"ük nemde 
dayanıklılı!ı, toplumda bula"masını kolayla"tırabilir [2]. 

Önceki çalı"malar, hücre kültürü ortamında SARS-CoV-2’nin dayanıklılı!ı ve ba!ıl nem, 
sıcaklık ve damlacık boyutu gibi sınırlı çevresel ko"ullar altında yüzeylerde birikmesini 
bildirmi"ti. Sonuçlar, artan nem veya sıcaklıkla birlikte SARS-CoV-2’nin daha hızlı 
bozuldu!unu ve yüzey tipinin (paslanmaz çelik, plastik veya nitril eldivenler) bozulma oranını 
önemli ölçüde etkilemedi!ini gösteriyor. Oda sıcaklı!ında (24 °C) virüsün yarılanma ömrü 
ba!ıl neme ba!lı olarak 6,3 ila 18,6 saat arasında de!i"irken, sıcaklık 35°C’ye yükseltildi!inde 
1,0 ila 8,9 saate dü"mü"tür [3]. 

Bilim adamları, virüsün yarı ömür aralı!ını azaltmak için oda sıcaklı!ının en az 35°C’ye 
ve ba!ıl nemin en az %80’e çıkarılmasını önermektedir. DHT-22 ba!ıl nem ve sıcaklık sensörü 
ve LCD monitör kullanarak ortamın sıcaklık ve nemini bilmek ve izlemek mümkündür.  

Görev 
Ekibiniz a"a!ıdaki özelliklere sahip akıllı bir ba!ıl nem ve sıcaklık ölçüm cihazı tasarlayacaktır: 

"! ba!ıl nem ve sıcaklı!ı ölçme; 
"! çıktıyı her 30 dakikada bir görüntüleme; 
"! seviye çok dü"ükse bir alarm veya bildirim verme  

Teknik Bilgiler 
DHT-11 bir dijital ürün, ba!ıl nem ve sıcaklık sensörüdür. Çevreleyen havayı ölçmek için 

kapasitif bir nem sensörü ve bir ısıl direnç (termistör) kullanır ve veri göstergesine dijital bir 
sinyal gönderir. 

Daha fazla bilgi almak için linke tıklayınız: 
https://create.arduino.cc/projecthub/projects/tags/humidity   

Önko#ul Beceriler 
Sensorların temel kullanımı, temel kodlama becerileri  
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STEAM Ö$renme Çıktıları 
Fen Bilimleri 

"! Virüs dayanıklılı!ının azalması için uygun hava ko"ulunun önemini açıklama 
"! Sensör kavramını açıklama 
"! Sıcaklık ve ba!ıl nem terimlerini açıklama 

Teknoloji 
"! Ba!ıl nem ve sıcaklık sensörü kullanma 
"! LCD monitör kullanma 
"! Sesli uyarı ve LED’leri kullanma 
"! Bir algoritma olu"turma ve çalı"tırma  

Mühendislik 
"! Ortam durumunu izlemek için akıllı bir ba!ıl nem ve sıcaklık seviyesi ölçüm 

cihazı olu"turmak için mühendislik tasarım süreçlerinin kullanılması.  

Sanat 
"! Virüs bula"ma ayarlarının önemi konusunda farkındalık geli"tirme. 
"! Virüs bula"masının ana yollarını açıklama. 
"! Salgının çevre, halk sa!lı!ı ve ekonomi üzerindeki etkisini açıklama.  

Matematik 
"! Nem ve sıcaklık analog sensör verilerinin yüzde ve sıcaklı!a nasıl 

dönü"türülece!ini açıklama (daha fazla bilgi için linklere tıklayınız: 
https://www.circuitbasics.com/arduino-thermistor-temperature-sensor-
tutorial ; https://www.circuitbasics.com/how-to-set-up-the-dht11-humidity-
sensor-on-an-arduino/ ) 

"! Ba!ıl nemin nasıl ölçülece!ini açıklama. 
"! Celsius’u Fahrenheit’e nasıl çevirece!inizi açıklama. 

Etkinlik süreci 
Ö!retmenlere "u adımları izlemeleri tavsiye edilir: 

"! Ö!rencileri görev açıklamasını okumaya ve olası çözümler hakkında beyin 
fırtınası yapmaya te"vik ediniz. Ö!rencilerin dü"üncelerini ara"tırmak için dikkate 
alınması gereken sorular "unlar olabilir: 

o Hiç evde, okulda, hastanede veya SPA’da sıcaklık ve nem ölçüm cihazlarını 
gördünüz mü? Kullanım nedenleri neler olabilir? Bulundu!umuz ortamın 
sıcaklı!ını ve nemini bilerek ne tür problemlerden kaçınabiliriz? 

o Havanın sıcaklı!ını nasıl tespit edebiliriz? 
o Havanın nemini nasıl tespit edebiliriz? 
o Sıcaklık ve nemin çok dü"ük oldu!unu tespit edip bildirecek bir algoritmayı nasıl 

geli"tirebiliriz? 
"! Ö!rencilere, sıcaklı!ı ve ba!ıl nemi ölçen ve çok dü"ük oldu!unda bildirimde 

bulunan bir algoritma yazmaları için rehberlik ediniz (örne!in, bir ses çalınız, bir 
metin gösteriniz veya bir LED’i açınız). 

"! Bu etkinlik algoritmalardaki döngü yapılarından bahsetmek için uygundur. 
Gerekirse lütfen bu konuyu ö!rencilerle tartı"ınız.  

"! Ö!rencilerin çözüm stratejilerini payla"malarını sa!layınız. 
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De$erlendirme 
Biçimlendirici de!erlendirme için a"a!ıdaki sorular sorulabilir: 

"! Oda havasının sıcaklı!ını ve nemini izlemek gerekli mi? Neden? Ya da neden 
olmasın? 

"! Oda havasının sıcaklı!ını ve nemini nasıl ölçebilirsiniz? 
"! Bir uyarı sistemi için hangi kriterleri kullanırdınız? Gerekçenizi ayrıntılı olarak 

açıklayınız. 

Ö!rencilerden a"a!ıdakiler beklenir: 

"! Sıcaklık ve nem ölçüm sistemini geli"tiriniz. 
"! Seçimlerinizdeki gerekçelerinizi açıklayarak ekibinizin cihazını ba"kalarıyla etkili 

ve net bir "ekilde payla"ınız. 

Kariyer Ba$lantıları 
Elektrik ve Elektronik Mühendisli!i, Çevre Mühendisli!i, Kimya Mühendisli!i 

Materyaller 
Simülasyon ortamı ve sensorlu ya da alternatif nem ve sıcaklık sensorları bulunan 

Arduino kit.  

!lgili Kaynaklar 
33 humidity projects with Arduino. 

https://create.arduino.cc/projecthub/projects/tags/humidity  

Make an Arduino temperature sensor (thermistor tutorial). 
https://www.circuitbasics.com/arduino-thermistor-temperature-sensor-
tutorial  

How to set up the dht11 humidity sensor on an Arduino. 
https://www.circuitbasics.com/how-to-set-up-the-dht11-humidity-sensor-on-
an-arduino/ 

Kaynakça 
[2] Chan, K. H., Peiris, J. M., Lam, S. Y., Poon, L. L. M., Yuen, K. Y., & Seto, W. H. (2011). The 

effects of temperature and relative humidity on the viability of the SARS 
coronavirus. Advances in virology, 2011. 

[3] Biryukov, J., Boydston, J. A., Dunning, R. A., Yeager, J. J., Wood, S., Reese, A. L., ... & 
Altamura, L. A. (2020). Increasing temperature and relative humidity accelerates 
inactivation of SARS-CoV-2 on surfaces. MSphere, 5(4), e00441-20. 

!  
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Tema - Akıllı bir "ehirde Ula#ım  

Birle"mi" Milletler’e göre, Temmuz 2007’de kentsel nüfus, dünyanın kırsal nüfusunu a"tı. 
Ayrıca, bu oranın önümüzdeki yıllarda çarpıcı bir "ekilde artması ve 2050 yılına kadar dünya 
nüfusunun neredeyse %70’inin kentli olaca!ı ve birçok "ehrin 10 milyondan fazla nüfusa 
sahip olaca!ı bir noktaya gelmesi bekleniyor. Sadece Çin’de 2025 yılına kadar nüfusu 10 
milyondan fazla olan 221 "ehrin olaca!ı tahmin ediliyor. Avrupa "u anda bu "ehirlerden 
35’ine sahiptir. 

$ehirlerin dünyadaki ülkelerin ekonomik ve sosyal geli"imi üzerinde büyük etkisi vardır. 
Günümüzde "ehirler insanların ya"adı!ı ve "irketlerin i"lerinin oldu!u platformlardır. Bunun 
do!al bir sonucu olarak "ehirler, vatanda"lara sunulan geni" bir hizmet seti ile 
ili"kilendirmi"tir. $u anda "ehirler, dünya topraklarının sadece %2’sini i"gal ettikleri 
dü"ünüldü!ünde, enerji kaynaklarının %75’ini tüketiyor ve ozon tabakası için zehirli gazların 
%80’ini üretiyor. 

Gezegenimiz giderek daha kentsel hale geliyor, bu öncül dikkate alınarak "ehirlerin yeni 
gerçeklere uyum sa!layacak "ekilde biçimlendirilmesi ve teknolojinin de yardımıyla daha 
akıllı hale gelmesi gerekiyor. Bu sürekli artan kentle"meyle ba"a çıkmak için yeni 
gerçekliklerin do!asında bulunan karma"ıklı!ı yönetmenin, verimlili!i artırmanın ve 
masrafları azaltmanın, böylece büyük kent merkezlerinde ya"ayan insanlara daha iyi bir 
ya"am kalitesi sunmanın yeni yollarını bulmaya ihtiyaç vardır.  

! !

74

Okullar için EDUSIMSTEAM Öğrenme Senaryoları



Senaryo 21: Bir yolda aracın saptanması  
!

Açıklama: Yoldaki araç sayısını hesaplayan bir cihaz tasarlama  

Tema: Akıllı bir "ehirde seyahat eden araç sayısı  

Seviye: Ortaokul (10 - 14 ya")  

Süre: 2 ders saati 

 

Gerçek Ya#amdan Senaryo Ortamı 
Büyük "ehirlerde trafik konusunu incelerken mevcut sorunlardan biri, trafik hacmi 

hakkında bilgi eksikli!idir. Amerika Birle"ik Devletleri gibi bazı ülkelerde, bu tür bilgiler eyalet 
ve "ehir trafik departmanlarının web sitelerinde yaygın olarak bulunur. Florida Ula"tırma 
Bakanlı!ı web sitesinde bir örnek bulunabilir (http://www.dot.state.fl.us/). Bu bilgi eksikli!i, 
di!er "eylerin yanı sıra, olumsuz etkilerini en aza indirmek için trafi!i kontrol etmek için en 
etkili eylemlerin yapılmasını zorla"tırıyor. Dolayısıyla, bir "ehir var olan trafik akı"ını anlarsa, 
yetkililerin trafik akı"ını daha iyi yönetmesine, trafi!i daha az kullanılan di!er yollara 
yönlendirmesine ve böylece ula"ımı kullanan insanların stres düzeyini azaltmasına olanak 
tanır.  

Görev 
DRDI ofisinde bir ekip üyesi oldu!unuzu ve yeni bir trafik akı"ı yönetimi projesiyle "ehrinizi 

akıllı bir "ehre dönü"türmekten sorumlu oldu!unuzu varsayalım. $ehirdeki akıllı trafik akı"ı, 
trafik akı" yönetim planının geli"tirilmesi ve robotik simülasyon programında araç sayım 
çözümünün uygulanması ile ilgili ekibiniz çe"itli görevlere sahip olacaktır.  

Bu etkinlikte her ekibin görevi "unlardır:  

"! Simülasyon ortamında verilen sokaklardaki trafik akı"ını gözlemleyiniz 

"! A"a!ıdaki sensörleri kullanarak en uygun olmayan geçi" bölgelerini belirleyiniz: 
ultrasonik ve kızılötesi. 

"! Bir "ehrin en kritik bölgelerindeki trafik akı" seviyelerini rapor ediniz. 

"! Bir rapor hazırlayınız ve di!er DRDI ekiplerine sununuz. 

Teknik Bilgiler  
Zorluklardaki sorunları çözmek için bulunan önlem, kızılötesi sensörü kullanmaktı. Bu 

sensör, hareket yarıçapı (uzunluk) daha küçük olan alanlarda araçların tespit edilmesini 
sa!lar. Koni "eklinde bir okuma gerçekle"tirdi!inden, ultrasonik sensör, hareket yarıçapı 
daha büyük olan alanlardaki araçları saymak için kullanılır. $ekil 1 bu fikri göstermektedir:  
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Kızılötesi sensör, daha yönelimli oldu!u için daha iyi bir do!rulu!a sahiptir; ancak, 
engellerin algılanması sadece 80 cm’ye ula"tı!ı için mesafesi daha sınırlıdır. 

Ultrasonik sensör ise daha geni" bir menzile sahiptir ve 3m’lik bir mesafe ile engelleri 
algılamaya ula"ır. Buna ra!men, engellerin algılanması için yayılan dalgalar, konik bir "ekle 
geni"leyerek algılanan engelleri yalnızca sensörün önündekileri de!il, aynı zamanda sola 
veya sa!a yakla"ık 45º’lik bir açıyla da yapar. 

Gördü!ünüz gibi, çe"itli araç türlerinin sayaçlarını tasarlamak veya ara"tırmak 
karma"ıktır ve araçların boyutları dikkate alınarak sistemi farklı sensörlerle uyarlamak 
gerekir.  

Önko#ul Beceriler  
Bir "ehrin çevresel açıdan sürdürülebilir olması için ideal trafik olacak ko"ulları 

ara"tırma.  

STEAM Ö$renme Çıktıları  
Fen Bilimleri   

"! Bir "ehirde bulunan trafik seviyelerini açıklamak için sensörleri kullanma 
(sayısal de!erler). 

"! Bu trafi!in üretti!i kirlili!i belirleme.  

Teknoloji  
"! Kızılötesi sensör kullanma 
"! Ultrasonik bir sensör kullanma 
"! Uygulama alanında akı" "eması olu"turma 
"! Bir algoritma olu"turma  

Mühendislik  
"! Bir dire!e uygulanacak araç sayacı için tasarımlar yapma.  

Sanat  
"! Bir "ehirde araçların neden oldu!u kirlilik hakkında farkındalık kazanma. 
"! Çevre bilinci kazanma.  

Matematik  
"! Oranları ve orantıları kullanma 
"! Açılarla ilgili problemleri çözme 

Etkinlik süreci  
Ö!retmenlerin a"a!ıdaki adımları izlemeleri önerilir: 

!
En kısa mesafe !

Daha küçük alan !

Uzak mesafe !

Daha büyük alan!

Ultrasonik !Kızılötesi !
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"! Ö!rencileri görev açıklamasını dikkatlice okumaya ve mahallelerindeki sokak 
ko"ulları hakkında beyin fırtınası yapmaya te"vik ediniz. 

Ö!rencilere sorunuz: 

"! Sokaklarda her gün hareket eden araçların sayısını hiç dü"ündünüz mü? 

"! Projede kullanılan sensörleri (Kızılötesi ve Ultrasonik) etkileyebilecek faktörler 
nelerdir? 

"! Ö!rencilere, haritadaki çe"itli yerleri kullanarak caddedeki araç sayısını saymak 
için kullanılabilecek bir sensör kurmaları için bilgilendiriniz. 

"! Ö!rencilerden haritada daha az veya daha fazla trafik olan alanları 
kullanmalarını ve belirlemelerini isteyiniz.  

De$erlendirme 
Biçimlendirici bir de!erlendirme sa!lamak için a"a!ıdaki sorular sorulabilir:  

"! Kızılötesi sensör ne için? 

"! Ultrasonik sensör ne i"e yarar? 

"! Her sensörde kullanılan ölçüm birimleri nelerdir? 

Ö!rencilerden a"a!ıdakiler beklenmektedir: 

"! Simülasyon ortamında harita üzerinde çe"itli noktalardan bir "ehrin 
sokaklarında yürüyen araç sayısını sayabilen bir sensör geli"tiriniz. 

"! Uygun teknik terminolojiyi kullanarak harita üzerinde önerilen alı"tırmanın 
çözümünde bulunan sorunlar hakkında bir rapor yazınız ve payla"ınız.  

Kariyer Ba$lantıları  
Belediye ve Bölge Planlama, Elektrik ve Elektronik Mühendisli!i, Yeryüzü ve Uzay Bilimleri, 

Çevre Mühendisli!i  

Materyaller   
Simülasyon ortamı bir sokak haritası ve sensörler içerir: kızılötesi ve ultrasonik.  

!lgili Kaynaklar 
[1] Bhoi, S.K., Khilar, P.M. A Road Selection Based Routing Protocol for Vehicular Ad Hoc 

Network. Wireless Pers Commun 83, 2463–2483 (2015). https://doi.org/10.1007/s11277-015-
2540-x 

[2] Francesco Deflorio, Paolo Guglielmi, Ivano Pinna, Luca Castello, Sergio Marfull, 

Modeling and Analysis of Wireless “Charge While Driving” Operations for Fully Electric 
Vehicles, Transportation Research Procedia, Volume 5, 2015, Pages 161-174, ISSN 2352-1465, 
https://doi.org/10.1016/j.trpro.2015.01.008. 

[3] Zimmerman K, Bonneson JA. Intersection Safety at High-Speed Signalized 
Intersections: Number of Vehicles in Dilemma Zone as Potential Measure. Transportation 
Research Record. 2004;1897(1):126-133. doi:10.3141/1897-16 
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[4] Moeller, M. P., Urbanik, II, T., & Desrosiers, A. E. CLEAR (Calculates Logical Evacuation 
And Response): A Generic Transportation Network Model for the Calculation of Evacuation 
Time Estimates. United States. https://doi.org/10.2172/1080214 

[5] https://jati.um.edu.my/index.php/MJCS/article/view/2995 

!  
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Senaryo 22: Akıllı trafik ı#ı$ı tasarımı 
!

Açıklama: Ba!ımsız trafik ı"ı!ı tasarımı.  

Tema: Akıllı bir $ehirde Ula"ım  

Seviye: Ortaokul (10 - 14 ya")  

Süre: 2 ders saati 

 

Gerçek Ya#amdan Senaryo Ortamı 
Büyük "ehirlerde trafik konusunu incelerken mevcut sorunlardan biri, trafik hacmi 

hakkında bilgi eksikli!idir. Bu amaçla trafik ı"ı!ı, özellikle büyük "ehirlerde trafik hacmi 
sorunlarının bir kısmını azaltmayı amaçlamaktadır. Çin gibi bazı ülkeler, geleneksel trafik 
ı"ıklarını "imdiden akıllı trafik ı"ıklarıyla de!i"tiriyor. Bir örnek Shenzhen "ehrinde görülebilir, 
akıllı trafik ı"ıkları trafik sıkı"ıklı!ını %8 oranında azaltmayı ve trafik hızını %15 artırmayı 
ba"armı"tır, bu ancak yoldan geçen araç sayısının elde edilmesi gibi yollarda yapılan 
de!i"ikliklerle mümkündür. En büyük sorun, büyük "ehirlerde güzergâhlar hakkında bilgi 
eksikli!inin olması ve bu da di!er "eylerin yanı sıra trafi!in olumsuz etkilerini en aza indirmek 
ve trafi!i kontrol etmek için en etkili önlemlerin alınmasını zorla"tırıyor. Dolayısıyla bir "ehir 
var olan trafik akı"ını anlarsa, trafik akı"ını daha iyi yönetmesine, trafi!i daha az kullanılan 
di!er yollara yönlendirmesine ve böylece ula"ımı kullanan insanların stres düzeyini 
azaltmasına olanak tanır. 

DRDI ofisinde bir ekip üyesi oldu!unuzu ve akıllı toplu ta"ıma trafi!i için yeni bir tasarımla 
"ehrinizi akıllı bir "ehre dönü"türmekten sorumlu oldu!unuzu varsayalım. Ekibiniz "ehirdeki 
akıllı trafik akı"ı ve geleneksel trafik i"aretleri ile ilgili birkaç göreve sahip olacak, robotik 
simülasyon programında akıllı trafik i"areti uygulaması için bir çalı"ma geli"tirecektir. 

Görev 
Bu etkinlikte her takımın görevi "u "ekildedir: 

1.! Simülasyon ortamında sokaklardaki yol i"aretlerini gözlemleyiniz. 

2.! Akıllı trafik i"aretini uygulamak için bir fayda sa!layacak trafik bölgelerini 
belirleyiniz. 

3.! Yol i"aretlerinin bulunmadı!ı bir "ehrin en kritik bölgelerindeki trafik akı" 
seviyelerini rapor ediniz ve akıllı yol i"aretlerini uygulamak için bir rapor 
uygulayınız. 

4.! Bir rapor hazırlayınız ve di!er DRDI ekiplerine sununuz. 

Teknik Bilgiler  
Trafik ı"ıklarının montajında kar"ıla"ılan zorluklar sorununu çözmek için bulunan önlem 

a"a!ıdaki "ekilde görülmektedir. Bu proje, ultrasonik ve kızılötesi sensörleri bu trafik ı"ıkları 
senaryosuna ba!lamayı amaçlayan önceki senaryo ile ba!lantılıdır.  
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Gördü!ünüz gibi, di!er sensörlerden gelen verileri kullanarak "ehirler için akıllı bir trafik 
ı"ı!ı tasarlama veya ara"tırma.  

STEAM Ö$renme Çıktıları  
Fen Bilimleri   

"! Trafik ı"ıklarını yönetmek için sensörleri (Ultrasonik ve kızılötesi) kullanma. 
"! Bu trafi!in üretti!i kirlili!i belirleme.  

Teknoloji  
"! Kızılötesi sensör kullanma 
"! Ultrasonik bir sensör kullanma 
"! Uygulama alanında bir algoritmanın akı" "eması olu"turma  

Mühendislik  
"! Trafik ı"ıkları için tasarım.  

Sanat 
"! Bir "ehirde araçların neden oldu!u kirlilik hakkında farkındalık kazanma. 
"! Çevre bilinci kazanma.  

Matematik  
"! Oranları ve orantıları kullanma  

 

Etkinlik süreci  
Ö!retmenlerin a"a!ıdaki adımları izlemeleri önerilir: 

"! Ö!rencileri görev açıklamasını dikkatlice okumaya ve mahallelerindeki sokak 
ko"ulları hakkında beyin fırtınası yapmaya te"vik ediniz. 

Ö!rencilere sorunuz: 

"! Trafik ı"ıkları ne içindir? 

"! Akıllı trafik ı"ıklarının yönetimini etkileyebilecek faktörler nelerdir? 

"! Ö!rencilere, harita üzerinde birden fazla konum kullanarak akıllı bir trafik ı"ı!ı 
yapılandırmalarını söyleyiniz.  
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"! Ö!rencilerden, harita üzerinde yayaların kar"ıdan kar"ıya geçmeleri için en az 
veya en tehlikeli alanları kullanmalarını ve belirlemelerini isteyiniz.  

De$erlendirme 
Biçimlendirici bir de!erlendirme sa!lamak için a"a!ıdaki sorular sorulabilir:  

"! Önceki deneyimlerden, akıllı trafik ı"ıklarının bir "ehrin trafik yönetiminde 
yardımcı olabilece!i do!rulandı mı? 

"! Akıllı trafik ı"ıklarıyla yollarda meydana gelen kazalardaki azalma yüzdesi nedir? 

Ö!rencilerden a"a!ıdakiler beklenir: 

"! Simülasyon ortamında harita üzerinde bir "ehrin sokaklarını çe"itli noktalardan 
yönetebilen akıllı bir trafik ı"ı!ı geli"tiriniz. 

"! Uygun teknik terminolojiyi kullanarak mevcut trafik ı"ıklarının harita üzerinde 
ya"ayabilece!i sorunları bir rapor yazınız ve payla"ınız.  

Önko#ul Beceriler  
Bir "ehrin çevresel açıdan sürdürülebilir olması için ideal trafik olacak ko"ulları 

ara"tırma.  

Kariyer Ba$lantıları  
Belediye ve Bölge Planlama, Elektrik ve Elektronik Mühendisli!i, Yeryüzü ve Uzay Bilimleri, 

Çevre Mühendisli!i  

Materyaller   
Simülasyon ortamı  bir sokak haritası ve trafik ı"ıklarını içerir.  

!lgili Kaynaklar 
[1] Kanungo, A. Sharma and C. Singla, "Smart traffic lights switching and traffic density 
calculation using video processing," 2014 Recent Advances in Mühendislik and 
Computational Fen Bilimleris (RAECS), 2014, pp. 1-6, doi: 10.1109/RAECS.2014.6799542. 

[2] K. M. Almuraykhi and M. Akhlaq, "STLS: Smart Traffic Lights System for Emergency 
Response Vehicles," 2019 International Conference on Computer and Information Fen 
Bilimleris (ICCIS), 2019, pp. 1-6, doi: 10.1109/ICCISci.2019.8716429. 

[3] https://core.ac.uk/download/pdf/295537708.pdf 
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