
1. Uygulama: MARS GEZEGENİNE ZİYARET

Kazanımlar: 

BİLİŞSEL SÜREÇ KAZANIMLARI 

MÜHENDİSLİK 
1. Öğrenci, tasarım sürecinin adımlarını sıralar ve her bir kısımda yapılan aktiviteleri açıklar.
2. Tasarım sürecini yürütürken detaylara odaklanmanın önemini fark eder.
3. Tasarımın prensiplerini ve unsurlarını soruşturur ve kullanımını tasarım sürecinde gösterir.
4. Tasarım sürecindeki fikirleri geliştirme, problemleri çözme ve aradaki bağıntıları anlama
amacıyla resim
eskizleri hazırlar.
5. Alternatif çözümlerin performansını, güvenilirliğini ve başarısızlık durumlarını tahmin eder.
6. Problemi analiz ederken farklı matematiksel kavramları ve yöntemleri kullanır.
7. Bir mühendislik projesinin içerdiği süreçleri tespit eder. Planlama, prototip oluşturma,
tasarım, yürütme,
kalite kontrol ve raporlama gibi aşamaları açıklar.
8. Proje çalışmasında kendisini farklı rollerdeki bir takım üyesi olarak varsayarak o rolün
gerektirdiği
çalışmaları başarıyla tamamlar.
9. Proje çalışması sırasında kullandığı malzemelere ve çevreye özen göstererek çalışır.
Tehlikeli malzemeleri
güvenli bir şekilde kullanarak ve atıkları uygun şekilde yok etmeyi başarır.
10. Görsel ve sözlü iletişim yöntemlerini kullanarak fikirlerini ve bulgularını profesyonel
hedef kitleye açık ve
tutarlı olarak ifade eder ve tartışır.

DİĞER STEM DİSİPLİNLERİNE AİT KAZANIMLAR 

TEKNOLOJİ 
Problemlerin ifadelerinde, yapılarında ve verilerinde görsel sunumlar kullanır. (Örn: grafikler, 
tablolar, ağ gelişim 
grafikleri, kavram haritaları ve akış diyagramı) 
MATEMATİK 
Açıyı oluşturan kenarları ve köşeyi belirler, açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. 



Açıları, standart olmayan birimlerle ölçer ve standart ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar. 
Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler. 
Standart açı ölçme araçları kullanarak ölçüsü verilen açıyı oluşturur. 
Uzunluk ölçü birimleri arasındaki ilişkileri açıklar ve birbiri cinsinden yazar. 
Doğrudan ölçebileceği bir uzunluğu en uygun uzunluk ölçü birimiyle tahmin eder ve 
tahminini ölçme 
yaparak kontrol eder. 

FEN BİLİMLERİ 
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik 
deneyler yapar. 
Yaşam için gerekli olan kaynakların ve geri dönüşümün önemini fark eder. 
Kaynakların kullanımında tasarruflu davranmaya özen gösterir. 
Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. 
Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 

SOSYAL ÜRÜN KAZANIMLARI 
Öğrenci görsel, yazılı ve sözlü iletişim yöntemlerini kullanarak fikirlerini ve bulgularını 
profesyonel hedef kitleye açık ve tutarlı 
olarak ifade eder ve tartışır. 
Paylaşmayı öğrenir. 
Grup çalışması yapar. Grup içi sorumluluklarının farkına varır. 
Yaptığı çalışmalarını sergilemekten ve bu duyguyu çevresindekilerle paylaşmaktan haz alır. 

Bilgi Temelli Hayat Problemi (BTHP): 

1. BTHP:

NASA, Cape Canaveral Uzay İstasyonu’ndan 30 Temmuz 2020 yılında Perseverance Rover 

isimli kâşif robotunu Mars’a gönderdi. 18 Şubat 2021 tarihinde Mars’taki Jezero kraterine iniş 

gerçekleştirdi. 

Mars yüzeyinde bir bilim laboratuvarı gibi keşifler yapan Perseverance Rover, gezegendeki 

canlılık faaliyetlerini, su bulunabilirliği ve ileride gerçekleşmesi planlanan insanlı keşiflerin 

mümkün olup olmadığını araştırmaktadır. Mars toprağının yapısını incelemek için taş ve 

toprak örnekleri toplayan Perseverance Rover, aldığı örnekleri belirli özelliklerine göre 

sınıflandırabilmektedir. 

Siz ve ekibiniz NASA’nın Mars projesi bölümünde çalışmaktasınız. 2030 yılında tekrarlanacak 

olan bu görev için Mars’a gönderilecek aracın Mars yüzeyine zarar görmeden iniş yapmasını 

sağlayacak bir paraşüt sistemi geliştirmeniz istenmektedir. 

Hazırsanız, başlayalım! 



2. Sınırlamalar:

• İniş sisteminizi elinizdeki geri dönüşüm malzemelerinden tasarlamanız gerekmektedir.
• Tasarlamış olduğunuz sistem bir nesneyi yavaşça yere indirmelidir.
• Mars aracınızın iniş yaparken zarar görmemesi gerekmektedir.

3. Öğrenci Meslekleri:

Her grup üyesi aşağıda belirtilen mesleklerden birini seçer. Birden fazla kişi aynı mesleği 
seçebilir ama hiçbir mesleğin boşta kalmamasına dikkat edilmelidir. Öğretmen isteğine göre 
tasarımla ilgili farklı mesleklerde ekleyebilir.

Matematikçi: İniş sisteminin ilerleme hızını, yolun uzaklığını, engellerin 
boyutunu, engellerin karşısında bekleme süresini ölçer. 
Makine Mühendisi Paraşüt sistemini tasarlar. Sınırlamalara göre modellemesini yapar. 
Çevre Mühendisi Farklı çevre koşullarını tanıtır. Coğrafi şekilleri anlatır. 
Yükselti, engebe, vadi, ova, dağ kavramlarını açıklar. 
Astronom Gezegenlerin özelliklerini tanıtır. Dünya ile Mars koşullarını 
karşılaştırır. Mars ile ilgili bilgiler verir. Neden orada koloni 
kurulacağını anlatır. 

TEMA İÇERİKLERİ 

1. HAFTA

BTHP HAFTASI 

DERSE HAZIRLIK 

• Öğretmen derse girmeden önce öğrencilerin gruplara ayırır ve sınıf düzeninin
yapılmasını ister.

• BTHP çıktısı ve dokümanların çıktısı alınır.
• Uygulama için gerekli malzemelerin kontrol edilmesi gerekmektedir.
• Ders sırasında izletilmesi gereken videolar haftalık olarak indirilir.

Probleme Isındıralım 

• Gezegenler arası yolculuk hakkında konuşulur.
• Uzay çizgi filmleri izlenir.
Gezegenleri Öğrenelim

• Uzay çalışmaları deyince akıllarına gelen teknolojik aletleri sıralamaları
istenir.

Sey Kampüs web sitesinde ve OneDrive dosyasında yer alan haftalık 
videolar öğrenciler ile hafta hafta paylaşılır. 



Güneş Sistemindeki Gezegenlerle İlgili İpucu 

En Büyük Gezegen Jüpiter 

En Hızlı Gezegen Merkür 

En Sıcak Gezegen Venüs 

En Küçük Gezegen Merkür 

Ev Yavaş Gezegen Neptün 

En Soğuk Gezegen Uranüs 

Biraz Durup Düşünelim 

• Gezegenler hakkında kısa bir sohbet yapılır.
o Mars’ta yaşam var mı?
o Bir yerde yaşam olduğunu nasıl anlarız?

Mars’la ilgili Bilgi Tazeleyelim 

Mars, paslı demir oksit tabakasıyla kaplı olduğu ve uzayda turuncu-kızıl 

tonlarla parladığından dolayı Kızıl Gezegen adıyla anılır. 

ÖNERİ Çocukların ellerine vermeden, paslı demir örneği gösterebilirsiniz. Pas 

rengini tarif etmelerini isteyebilirsiniz. Neye benziyor? Çevremizde kızıl neler var? 

 Mars’ın yüzeyi uydular ve kaşif robotlar sayesinde yıllardır 

fotoğraflanmaktadır. Çapı: 6794km 

Mars’ta 1 gün: 24 saat 42 dakika 

 Mars’ta 1 yıl: 687 Dünya günü 

 Güneşe olan uzaklığı: 228 milyon km 

Yer çekimi: Dünyanın %38’i 

Uyduları: Demos ve Phobos 

Olympus Mons Yanardağı: 27km yüksekliktedir. Everest’in üç katıdır. 

Düşünmeye Devam Edelim 

o Bilmediğimiz bir şehre/ülkeye gitmeden önce neler yapıyoruz?
o Neden gideceğimiz yerle ilgili bilgi toplamaya çalışıyoruz?
o Uzaya gitmek için kimden/nerden bilgi alabiliriz?
o İnsanlar bir gezegene gitmeden, orasının canlı yaşamına uygun olup
olmadığını anlamak için ne yapıyor?
o Hiç bilmediğimiz bir gezegene gitsek ne olur?
o Keşif araçları ne işe yarıyor?
o Keşif araçlarının görevleri ne?
o Görevlerine uygun nasıl tasarlanıyor, gibi sorularla BTHP hikayesine
hazırlık yapılır.



Problemi Öğrenelim 

BTHP ve Sınırlamamalar yeniden gözden geçirilir. 
• Gezegen, uzay, evren, astronot, yer çekimi kavramları üzerinde durulur.
• Uluslararası Uzay İstasyonu tanıtılır.
• Şerbet karakterinin yaşadığı Uluslararası Uzay İstasyonundaki yaşam koşulları
hakkında konuşulur.
• Uluslararası Uzay İstasyonundaki yaşama dair videolar izletilir.
• Videolarda en çok dikkat çektikleri hususlar sorulur.
o Yer çekimi nedir?
o Ne işe yarar?
o Dünya dışında yer çekimi yok mu?

• Günlük hayatta bize çok basit gelen hareketlerin yer çekimsiz ortamda nasıl
yapılacağı üzerinde tartışılır.
o Nasıl su içiyorlar, nasıl yemek yiyorlar, saç taramak neden zor, yer
çekimi olmadan tenis oynanabilir mi?
• Yer çekimsiz ortamı canlandırmaları istenir.



2. HAFTA

BİLGİ EDİNME HAFTASI 

DERSE HAZIRLIK 

• Etkinlik kitabından “Bilgi Edinme” adlı bölüm yapılır.

Perseverance Rover’dan Gelen Bilgiler 

Mars’ta gökyüzünün rengi 
Güneşe uzaklığı 
Ünlü kanyonu 

Ünlü yanardağı 
Toz fırtınaları, paslı toprak yapısı 
Mars’a gönderilen keşif robotları 
Keşif robotlarının görevleri 
Mars atmosferi 

• Keşif robotunun Mars’ta yaşadığı sorunlar listelenir.

Perseverance Rover’ın Sorunları 

Toz fırtınaları nedeniyle arka kamerası tozla kaplandı. 
Kayaçlar gibi sert dokulardan örnek alabilecek bir aleti yok. 
Engebeli yerleri aşabilecek tekerlek yapısına sahip değil. 
Fırtınalar kendisini sürüklediğinde yumuşak iniş yapmasını sağlayacak 

bir aksamı yok. 
Uzay araçlarının iniş yapmadan kendisini yakalayıp gezegenden 

çıkartmalarını sağlayacak 

Enerjisi çabucak bitiyor ve yenilemek için gereken şeyler Mars’ta yok. 

Düşünelim 

o Perseverance Rover’ın, neden sorun yaşadı?
o Yeni robotların bu sorunları yaşamamaları için onlara hangi özellikler
eklenmeli?

o Perseverance Rover, dünyada bir araç olsaydı aynı sorunları yaşar mıydı?
o Şerbet’in en büyük hatası neydi?
o Şerbet, Mars ile ilgili yeterli bilgiye sahip miydi?



• Yeni keşif robotlarının Mars’ta aynı sorunu yaşamamaları için Mars koşullarını
öğrenmek gerektiği üzerinde durulur.

Araştıralım 

• Gelecek hafta öğrencilerin yapması için araştırma konusu paylaşılır.
• Ailelerine, öğretmenlerine ve çevrelerindekilere sormaları için teşvik edilir.
Sorular

Bildiğiniz gezegenler neler?
Robotlarla ilgilenen meslek ne?
Gezegenleri inceleyen meslek ne?
Enerji nedir? Bitmeyen enerji var mı?
Yeşil enerji ne demek?
Makineleri tasarlayan meslek dalı ne olabilir?

3. HAFTA

FİKİR GELİŞTİRME HAFTASI 

DERSE HAZIRLIK 

• 
UYARI Aşağıdaki etkinlikler ders sürenize ve öğrencilerin ilgisine göre 
çeşitlendirilerek sunulmuştur. 

İçlerinden sadece seçtiğiniz etkinliklerin malzemelerini hazırlamanız önerilir. 

• Su Enerjisi Denemeleri etkinliği için gereken malzemeler hazırlanır.
o Pet Şişe
o Mavi Gıda Boyası
o Minik Oyuncak Figürler

• Rüzgar Enerjisi Denemeleri-1 etkinliği için gereken malzemeler hazırlanır.
o Rüzgar Gülü,
o Saç Kurutma Makinesi
o Oyuncak araba (Otomatik aksamlı olmamalı.)

• Rüzgar Enerjisi Denemeleri -2 etkinliği için gereken malzemeler hazırlanır.
o Oyuncak araba (Otomatik aksamlı olmamalı.)
o Pipet
o Balon
• Rüzgar Enerjisi Denemeleri -3 etkinliği için gereken malzemeler hazırlanır.
o Cd
o Balon

• Etkinlik kitabından “Fikir Geliştirme” adlı bölüm yapılır.



o Bulaşık Deterjanı Kapağı

• Güneş Enerjisi etkinliği için gereken malzemeler hazırlanır.
o Pizza Kutusu
o Alüminyum Folyo
o Kağıt Tabak

Ders sürenize göre aşağıdaki denemelerden seçtiklerinizi yaptırabilirsiniz. 

Su Enerjisi Denemeleri - 1 

Bir şişeye yarısını dolduracak kadar su koyulur ve içine mavi gıda boyası eklenir. 
Şişenin içine deniz kabukları, oyuncak gemi, kağıt gemi ya da minik oyuncak 
figürlerden atılır. 
Çocuklardan şişeyi yatay olarak tutmalarını ve denizde bir dalga oluşturmalarını 
istenir. 
Dalgalar figürleri hareket ettirebildi mi? 
Daha büyük dalgalar daha büyük hareketlere yol açar mı? 
Su enerjisini nerelerde kullanabiliriz? 

Rüzgar Enerjisi Denemeleri - 1 

Lego ya da kartondan tekerlekli basit bir araç yapılır. 
ÖNERİ Burada herhangi bir oyuncak araba da kullanılabilir.  
Otomatik aksamlı olmamalı. 
Üzerine pet şişeden kesilen yelken takılır. 
UYARI Yelken olacak pet şişe parçasının kenarlarını 
güvenlik sebebiyle bantlamayı unutmayın. 
ÖNERİ Bu deneyi rüzgar gülü ile de yapabilirsiniz. Saç 
kurutma makinesiyle arabayı hareket ettirip 
ettiremeyeceklerini test etmelerini isteyin. 

Rüzgarın Enerjisi Denemeleri - 2 

Lego, karton ya da pet şişeden 
tekerlekli basit bir araç yapılır.  
ÖNERİ Burada herhangi bir oyuncak 
araba da kullanılabilir. 
Üzerine körüklü pipet bantlanır. 
Pipetin ucuna balon geçirilerek şişirilir. 



Sorular: 
Pipeti şişenin içinden geçirirsek ne olur? 
Pipetin yönünü değiştirirsek ne olur? 
Pipeti sağa ya da sola çevirirsek ne olur? 

Rüzgarın Enerjisi Denemeleri - 3 

Cd’nin merkezine bulaşık deterjanı kapağı, 
silikon tabancasıyla ya da kuvvetli bir 
yapıştırıcıyla yapıştırılır.  
Balon şişirilir.  
Kapağın ucuna balon geçirilir. 

• Bu yöntemler Mars’taki kaşif robotun işine yarar mı? Sorulur.

Güneş Enerjisi Denemeleri 

Pizza kutusunun kapağı kenarlardan 4-5cm bırakacak şekilde 3 
taraftan kesilir. 
Kesilen kısım kapak gibi açılır ve iç tarafı alüminyum folyoyla parlak 
kısmı üstte olacak şekilde kaplanır. 
Kutunun içi, kenarlar da dahil olmak üzere alüminyum folyoyla 
kaplanır. 
Kağıt bir tabak içinde yemek kutunun içine konulur. 
Solar Fırın, kutunun kapağı güneşe bakacak şekilde konulur. 
1 saat ya da daha fazla beklenir. 



4 ve 5. HAFTA 

ÜRÜN GELİŞTİRME HAFTASI 

Ders Akışı: 

• Öğrencilerin geçen hafta geliştirdikleri fikirleri tekrar hatırlamaları sağlanır.
• BTHP sınıfa hatırlatılır ve sınırlandırmalar tekrar edilir.
• Arge mühendisinin ve oyun mühendisinin yaptığı çizime göre, gruptaki malzeme

uzmanı gerekli malzeme seçimlerini yapar. Seçilen malzemeler doğrultusunda gruptaki
öğrenciler birlikte tasarlayacakları yer çekimi labirentini ile ilgili bilgi alışverişinde
bulunarak sistemi oluştururlar. Daha sonra matematikçi ilgili ölçümleri alır. Topun
boyutu ve delikler hesaplanır.

• Taslak çizimi yapılmadan malzeme seçimi yapılamaz.
• Malzemeler her gruptan seçilen Malzeme uzmanı tarafından teslim alınır ve

öğrencilerin ürünlerini geliştirmeleri için fırsat verilir.
• Öğrenciler ürünlerini geliştirirken gruplar tek tek dolaşılarak sınıf düzeni sağlanır.

Öğrencilere sorular yöneltilerek ürün geliştirmelerine rehberlik edilebilir ancak
öğrencilere tasarımı nasıl yapacakları konusunda bilgi verilmez.

6. HAFTA

TEST ETME HAFTASI 

Gruplar içerisinde görevlendirilen astronom, tasarlanan iniş sistemini test eder. 

• Öğrencilerin gruplarına ayrılmaları ve tasarımlarını masalarına yerleştirmeleri istenir.
• Öğretmen öğrencilerden STEM kitaplarındaki Test Etme kısmında yer alan soruları

cevaplamaları için süre verir.
• Her gruptan sırayla ürünlerinin test edilmesi istenir. Gruplar içerisinde görevlendirilen

astronom, tasarlanan iniş sistemini test eder.
• Her gruptan tasarladıkları ürünlerin çalışma durumlarına göre değerlendirmesi ve bu

değerlendirmeleri ilgili alana kaydedilmesi istenir.

7. HAFTA

Paylaşma-Yansıtma / Öz Değerlendirme HAFTASI 

• Öğrenciler/Gruplar yaptıkları ürünlerin dijital veya somut araçlarla arkadaşlarına,
öğretmenine veya çevresindeki kişilere sunumlarını gerçekleştirirler.

• Etkinlik kitabından “Ürün Geliştirme” adlı bölüm yapılır.

• Etkinlik kitabından “Test Etme” adlı bölüm yapılır.




