
KÖPRÜLERDEKi MÜHENDiSLiK ÖĞRETMEN KLAVUZU 

 

KAZANIMLAR: 

FEN BİLİMLERİ: 

• Kuvvet ve Hareket 

• Bileşke Kuvvet 

• Bir cisme etki eden kuvvetin yönünü, doğrultusunu ve büyüklüğünü çizerek gösterir. 

• Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 

• Dengelenmiş ve dengelenmemiş, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek 

karşılaştırır. 

 

MATEMATİK: 

• Doğal Sayılarla İşlemler 

• Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 

• Açıyı, başlangıç noktaları aynı olan iki ışının oluşturduğunu bilir ve sembolle gösterir. 

• Bir açıya eş bir açı çizer. 

 

MÜHENDİSLİK: 

• Tasarım sürecini yürütürken detaylara odaklanmanın önemini fark eder. 

• Tasarım sürecindeki fikirleri geliştirme, problemleri çözme ve aradaki bağıntıları anlama 

amacıyla resim eskizleri hazırlar. 

• Bir mühendislik projesinin içerdiği süreçleri tespit eder. Planlama, prototip oluşturma, 

tasarım, yürütme, kalite kontrol ve raporlama gibi aşamaları açıklar. 

• Proje çalışmasında kendisini farklı rollerdeki bir takım üyesi olarak varsayarak o rolün 

gerektirdiği çalışmaları başarıyla tamamlar. 

 

TEKNOLOJİ: 

• Çevrenizdeki bir tasarım ürününü yeniden yorumlar. 

• Ergonomik bir ürün tasarlar. 

• Günlük hayatta kullanılan bir ürünü mekanik tasarım özelliklerini dikkate alarak yeniden 

tasarlar. 

• Tasarım modelini veya prototipini oluşturur. 

• Tasarımını belirlenen kriterlere göre değerlendirir. 



 

MALZEMELER: 

• Karton 

• Atık kâğıt 

• Kâğıt havlu rulosu 

• Tahta oyun blokları 

• Yapıştırıcı/silikon tabancası 

• Makas 

• Çöp şiş 

• İp 

• Tahta çubuk karıştırıcı 

• Çubuk makarna 

• Gazete kâğıdı 

• Abeslang çubuk 

• Ağırlık 

 

 

BİLGİ TEMELLİ HAYAT PROBLEMİ (BTHP) 

Bahçeşehir inşaat firmasında AR-GE departmanında çalışan bir İnşaat mühendisisiniz. 

Şirketiniz yeni aldığı köprü yapımı için sizi ve ekibinizi görevlendirdi. Taşıma kapasitesini 

hesaplayarak en dayanıklı köprü prototipini sunmanız beklenmektedir. 

 

SINIRLAMALAR: 

• Yapacağınız köprü en az 30 en fazla 100 cm uzunluğunda olmalıdır. 

• Taşıyabileceği yük en fazla olmalıdır. 

• Yükleri standart olmayan ölçü birimleri ile köprünün üzerine koyup 

deneyebilirsiniz.(Ör: Kitaplar vb.) 

 

 

 

 

 



ÖĞRENCİ MESLEKLERİ: 
Her grup üyesi aşağıda belirtilen mesleklerden birini seçer. Birden fazla kişi aynı mesleği 
seçebilir fakat hiçbir mesleğin boşta kalmamasına dikkat edilmelidir. Mesleklerden birinin 
açıkta kalması durumunda, meslekler hakkında yönlendirici sorular sorulabilir. Öğretmen 
isteğe göre farklı meslek grupları ekleyebilir. 
 

• İnşaat Mühendisi 

• Mimar 

• Kalite Kontrol Mühendisi 

• Temel Bilimci 

• Tasarım Uzmanı 

• Çevre Mühendisi 
 

1.Ders (Derse Giriş/BTHP ve Sınırlamaların Sunumu) 

BTHP’yi gerçekleştirmek için uyulması gereken sınırlamalar öğrencilere açıklanır. Öğrenciler 

BTHP’yi gerçekleştirmek için mevcuda göre 4 veya 5’erli gruplara ayrılır. (Grupların ilgi ve 

beceri açısından karma olmasına özen gösterin). Grup üyelerine öğrencilerin istek ve 

yeteneklerine göre meslek ve sorumluluklar dağıtılır. (Öneri meslekler: İnşaat Mühendisi, 

Mimar, Kalite Kontrol Mühendisi, Temel Bilimci, Tasarım Uzmanı, Çevre Mühendisi gibi. 

Öğretmen bu mesleklerin dışında uygun gördüğü farklı meslek gruplarını da öğrencilerine 

sunabilir.) 

Öğretmen öğrencilerden gelecek hafta seçtikleri mesleklerdeki kişilerin gruplarda neler 

yapacağını sunmaları için araştırma yapmalarını ister. 

 

2. Ders (Bilgi Edinme ): 

Öğretmen, öğrenci ödevlerini değerlendirmek ve onlara destek olmak amacı ile meslekler 

hakkında derse hazırlıklı gelir. Dersin ilk beş dakikasında öğrencilerin ödev olarak yaptığı 

araştırmalar sorulur, öğretmen de meslekler ile ilgili yaptığı araştırmalar ile destekler. 

Ardından BTHP öğrencilere tekrar hatırlatılır. 

Öğrencilere tasarımlarına yardımcı olmak için aşağıdaki sorular yöneltilerek araştırma 

yapmaları istenir. 

• Herhangi bir köprüyü inceleme fırsatınız oldu mu? 

• Köprüler hangi bileşenlerden oluşur? 

• Bir köprü neden yıkılır? 

• Sağlam bir köprünün özellikleri nelerdir? 

 

NOT: Öğrencilere cevapların direkt verilmemesine özen gösterilmelidir. Bu sorular sadece yol 

göstermek içindir. 

 



Öğrencilerin araştırmaları sırasında bulduğu fotoğraf ve videoları kaydetmeleri gerektiği 

hatırlatılır. 

SAY Kampüs dosyasında yer alan videolar öğrencilere izletilir. 

 

3. Ders (Fikir Geliştirme): 

Öğrencilerin araştırmaları sonucunda edindiği bilgiler sınıf ile paylaşılır. Öğrenciler araştırıp 

buldukları bilgileri sınıf ortamında Padlet uygulamasıyla karşılaştırıp beyin fırtınası yapar. 

(Online ders içerisinde de kullanılabilir.) Öğrencilere fikir geliştirme aşamasında sınırlamalar 

getirmeden tüm fikirlerini STEM Uygulama föylerine fikir geliştirme sayfasına yazmaları 

konusunda teşvik edilir. Öğretmen grupları dolaşır, öğrencilerin geliştirdikleri fikirleri dinler, 

süreci gözlemler. Fikir seçme aşamasında uygulanabilir bir fikri seçmesine destek olur. 

Öğretmen her bir soru için belirli süreler vererek tüm soruların cevaplandığını kontrol eder. 

Öğrencilerin araştırmaları sonucunda edindiği bilgiler sınıf ile paylaşılır. Öğrencilere fikir 

geliştirme aşamasında sınırlamalar getirmeden tüm fikirlerini STEM+A Uygulama föylerindeki 

fikir geliştirme sayfalarına yazmaları konusunda teşvik edilir. 

 

4.DERS (Ürün Geliştirme): 

4.1. Ön Hazırlık: 

• Ürün geliştirmede kullanılacak malzemeler, grup sayısı dikkate alınarak önceden 

hazırlanır. 

• Eğer gerekiyor ise konu anlatımı bu basamakta verilmelidir. 

• Öğrencilerden seçilen malzemeler doğrultusunda tasarlanacak sistemin taslak halini 

çizmeleri istenir. 

 

4.2. Ders Akışı: 

BTHP sınıfta tekrar hatırlatılır ve sınırlamalar vurgulanır. Öğrencilerin tasarlayacakları araçlar 

hakkında geliştirdikleri fikirleri hatırlamaları sağlanır. Öğrenciler malzemeleri inceler ve 

hazırladıkları ilk taslakları gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceklerine tartışarak karar verirler. 

Taslak eldeki malzemeler ile gerçekleşebilir ise ürün geliştirmeye geçilebilir. İlk taslak eldeki 

malzemelerle ürünü gerçekleştirmeye uygun değilse öğrencilerden malzemelere uygun ikinci 

bir taslak çizmeleri ve ürünü geliştirmeleri istenir.  

 

 

 

 

 

 



5.DERS (Ürün Geliştirme): 

 Ders Akışı: 

Öğrenciler ürünlerini geliştirmeye devam ederler. Öğretmen de çalışmaları doğrultusunda 

eksiklikleri tespit eder ve genelde yapılan eksiklikler doğrultusunda destekleyici teorik bilgiyi 

etkileşimli olarak verir. Öğrenciler ürünlerini geliştirirken gruplar tek tek dolaşılarak sınıf 

düzeni sağlanır. Öğrencilere sorular yöneltilerek ürün geliştirmelerine rehberlik edilebilir 

ancak öğrencilere tasarımın nasıl yapılacağı konusunda bilgi verilmez. 

 

6.DERS ( Ürünü Test Etme): 

6.1. Ön Hazırlık: 

Bu derste öğrenciler tasarımlarını test ederek daha iyi hale getirecek şekilde üzerinde 

çalışmaya devam ederler bu süreçte ihtiyaç duyan gruplara doğru yönlendirmeler yapılabilir.  

 

6.2. Ders Akışı: 

Gruplar ürünlerini sunarken öğretmen grupları gezerek tasarımları hakkında bilgi alır.  

Grupların STEM Uygulama föyünde yer alan test etme bölümündeki soruları cevaplandırması 

için süre tanınır. Tüm grupların tasarımlarını sınırlamalar doğrultusunda sonlandırmaları 

gerekmektedir. Önceki derslerde yönlendirilen sorulara eksik cevap veren gruplar kontrol 

edilir ve cevapları almak için destek olunur. Ardından öğrenciler tasarlamış oldukları köprü ve 

özelliklerini içeren bir fragman hazırlar. Öğrenciler projelerini sunacakları poster vb. araçları 

hazırlar. Grupların yaptıkları çalışmaları değerlendirmeleri için STEM+A Uygulama föyündeki 

öz değerlendirme formunu doldurmaları sağlanır. Her grubun tasarımlarının sunumları 

sınıfça dinlenmelidir. 

 

 

7.DERS ( Paylaşma ve Yansıtma): 

 

4.3.2. Ders Akışı: 

Öğrenciler/Gruplar yaptıkları ürünlerin dijital veya somut araçlar kullanarak arkadaşlarına, 

öğretmenine veya çevresindeki kişilere sunumlarını gerçekleştirirler. Her grubun 

tasarımlarının sunumları sınıfça dinlenmelidir. Grupların yaptıkları çalışmaları 

değerlendirmeleri için STEM+A Uygulama föyündeki öz değerlendirme formunu doldurmaları 

sağlanır. 

 

 



 


