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ROBOTİK KODLAMA ELEKTRONİK ve 
3B TASARIM EĞİTİMİ

Başlangıç: 3 Temmuz 2018 



1. Genel Koşullar

- Atölyeler 7-15 yaş aralığındaki katılımcılar ile en fazla 15 kişilik gruplar halinde 
gerçekleştirilecektir.

- Atölyeler Makine Mühendisleri Odası Denizli Şubesinde gerçekleştirilecektir.
- Atölyeler 3 Temmuz 2018 Salı tarihinden itibaren 09:30 - 12:15 saatleri arasında sabah 

ve 14:00 - 16:45 saatleri arasında öğleden sonra olmak üzere 2 oturumda yapılacaktır.  
- Eğitim programı 2 ay boyunca toplam 16 oturumdan oluşmaktadır.
- Her bir oturum 45 dakikalık çalışmanın ardından 15 dakika ara şeklinde  

gerçekleştirilecektir.
- Atölyeler, Etkin Teknolojiler AŞ danışmanlığında, alanında uzman pedagojik formasyona 

ve maker eğitici sertifikasına sahip eğitmenler tarafından gerçekleştirilecektir.
- Atölyelerde verilecek eğitimler, 4 ana başlıkta gerçekleştirilecek olup aşağıda detayları 

verilmiştir.
- Katılımcılar, atölye çalışmalarına kendi dizüstü bilgisayarları ile katılmalıdır. 

- 3 Boyutlu Tasarım ve Baskı Eğitimi

- Eğitimin amacı çocukların görsel konularda yeteneklerini keşfetmek ve geliştirmek, 
tüketimden üretime geçirmektir. 

- Atölyemizde, tüm dünyada mimar, tasarımcı ve mühendislerin yaygın olarak kullandığı 
programların, çocukların fiziksel ve görsel becerilerine göre sadeleştirilmiş, onların 
seviyelerin uygun hale getirilmiş versiyonlarından birsi olan Tinkercad programını 
kullanıyoruz. 

- Daha önce 3 Boyutlu tasarım eğitimi almış katılımcılar için bir üst seviye Fusion 360 
programı kullanılacaktır.

- Bir ürün üretiminin tüm basamaklarının deneyimlendiği atölyemizde çocuklar kendi 
tasarımlarını kendileri çiziyor, 3 boyutlu yazıcıyı birebir kullanarak tüm problemleri ile 
baş etmeyi, 3 boyutlu yazıcıyı tam anlamıyla kullanmayı, çizimlerini 3 boyutlu yazıcıda 
üretmeyi öğreniyorlar.

- Çocuklar, atölyemiz ve proje çalışması sayesinde analitik düşünce yeteneği, problem 
çözme becerisi, içsel disiplin, başarı ve tatmin duygusu, kendine güven, ekip halinde 
çalışma kültürü ediniyorlar.

- Atölye çalışmamızda firmamıza ait 3 Boyutlu yazıcılar kullanılmaktadır. Dileyen 
katılımcılarımız firmamızdan ayrıca 3 Boyutlu Yazıcı satın alabilmektedir.

- Katılımcılar, atölye çalışmalarına kendi dizüstü bilgisayarları ile katılmalıdır. 
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Eğitim Programı



- Etkinbot ile Robotik Kodlama Eğitimi

- Eğitimin amacı çocukların robotik bilimi ile tanışmasını sağlamak, el becerilerini, analitik 
düşünce yeteneklerini geliştirmek ve robotik kodlama algoritmasının temellerini 
vermektir.

- Atölyemizde robot ile ilk defa tanışacak çocuklar için firmamız tarafından özel olarak 
geliştirilmiş EtkinBot robot kitlerimizi kullanıyoruz. Çocuklar robot ile tanışıyor, bileşen ve 
sensörlerini tanıyor, kendileri monte ederek atölye boyunca kullanacakları robotlarını 
yapıyor ve ilk kodlarını yazarak robot ve kodlama dünyasına giriş yapıyorlar.

- Robotun yönetimi ve kodlama algoritmasının küçük yaş gruplarına öğretilmesi için 
görsel ağırlıklı olarak özel tasarlanmış MakeBlock ve/veya Scratch programları 
kullanılmaktadır.

- Atölyemizde 7 -15 yaş grubuna özel olarak oluşturulmuş içerikler doğrultusunda 
çocuklar, gittikçe zorlaşan robot ve kodlama uygulamaları yapıyor, robotun farklı bileşen 
ve sensörlerini kullanarak projeler geliştiriyorlar. 

- Çocuklar ezbere bilgi ile değil, “neden ve nasıl” sorularını sorarak, danışmanlarımızın 
önlerine çıkardığı problemleri ekip halinde çözmeye çalışarak, birebir kendileri 
deneyimleyerek robotu, sensörlerin çalışma prensiplerini ve kodlama öğreniyorlar.

- Çocuklar, atölyemiz ve proje çalışması sayesinde analitik düşünce yeteneği, problem 
çözme becerisi, içsel disiplin, başarı ve tatmin duygusu, kendine güven, ekip halinde 
çalışma kültürü ediniyorlar.

- Atölye çalışmamızda firmamız tarafından geliştirilen robot kitleri kullanılmaktadır. 
Dileyen katılımcılarımız firmamızdan ayrıca robot kiti satın alabilmektedir.

- Katılımcılar, atölye çalışmalarına kendi dizüstü bilgisayarları ile katılmalıdır. 

- Etkinbot ve Arduino ile Temel Elektronik Eğitimi

- Eğitimin amacı çocukların, kodlama ve robotik biliminin tamamlayıcısı olan elektronik 
geliştirme uygulamaları ile tanışmasını sağlamak, el becerilerini, analitik düşünce 
yeteneklerini geliştirmek ve elektroniğin temellerini vermektir.

- Çocuklar atölyemizde, Etkinbot ve Arduino ile elektronik projeleri ve kodlamayı bir arada 
öğreniyorlar. Farklı senaryolarda elektronik tasarımlar ve kodlamalar ile gittikçe zorlaşan 
uygulamalar yapıyorlar. Daha önce Arduino kursu alan öğrencilerimiz ileri seviye 
eğitimlerle devam edeceklerdir.

- Atölyemizde temel elektroniğin küçük yaş gruplarına öğretilmesi için görsel ağırlıklı 
olarak özel tasarlanmış Scratch&MakeBlock programı kullanılmaktadır.

- Çocuklar, atölyemiz ve proje çalışması sayesinde analitik düşünce yeteneği, problem 
çözme becerisi, içsel disiplin, başarı ve tatmin duygusu, kendine güven, ekip halinde 
çalışma kültürü ediniyorlar.

- Atölye çalışmamızda firmamız tarafından geliştirilen robot kitleri ve firmamıza ait Arduino 
setleri kullanılmaktadır. Dileyen katılımcılarımız firmamızdan ayrıca Etkin Bot robot kitli 
ve Arduino seti satın alabilmektedir.

- Katılımcılar, atölye çalışmalarına kendi dizüstü bilgisayarları ile katılmalıdır.
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- Bilgisayar Programlama Eğitimi

- Eğitimin amacı çocukların, bilgisayar programlama ile tanışmasını sağlamak, temel 
kodlama algoritmalarını öğretmek, analitik düşünce yeteneklerini geliştirmek ve temel 
bilgisayar programlama bilgisini vermektir.

- Atölyemizde, 7 -15 yaş arası için özel geliştirilmiş, tamamen Türkçe arayüze sahip 
görsel ağırlıklı HackerCan programını kullanılmaktadır. Daha önce bu eğitimi alan 
öğrenciler için Kodris programı kullanılacaktır. Gittikçe zorlaşan ve farklı bölümlerden 
oluşan, oyunlaştırarak öğretme tekniğine sahip programlar aracılığı ile bilgisayar 
programlama dünyasına giriş yapıyorlar.

- Çocuklar, atölyemiz ve program içeriği sayesinde analitik düşünce yeteneği, problem 
çözme becerisi, içsel disiplin, başarı ve tatmin duygusu, kendine güven, ekip halinde 
çalışma kültürü ediniyorlar.

- Atölye çalışmamızda kullanılacak 29 TL değerindeki HackerCan programı bireysel 
lisansı, firmamız tarafından sağlanacak olup, program sonunda katılımcılara ücretsiz 
olarak hediye edilecektir.

- Katılımcılar, atölye çalışmalarına kendi dizüstü bilgisayarları ile katılmalıdır.
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Oturum Tarihleri
Tüm Yaş Grupları İçin Tüm Yaş Grupları İçin

1. Oturum 09:30-12:15 2. Oturum 14:00-16:45

3 Temmuz 2018 3 Boyutlu Tasarım ve Yazıcılar 3 Boyutlu Tasarım ve Yazıcılar

4 Temmuz 2018 3 Boyutlu Tasarım ve Yazıcılar 3 Boyutlu Tasarım ve Yazıcılar

10 Temmuz 2018 3 Boyutlu Tasarım ve Yazıcılar 3 Boyutlu Tasarım ve Yazıcılar

11 Temmuz 2018 3 Boyutlu Tasarım ve Yazıcılar 3 Boyutlu Tasarım ve Yazıcılar

17 Temmuz 2018 Bilgisayar Programlama 1.0 Bilgisayar Programlama 1.0

18 Temmuz 2018 Bilgisayar Programlama 1.0 Bilgisayar Programlama 1.0

24 Temmuz 2018 Bilgisayar Programlama 1.0 Bilgisayar Programlama 1.0

25 Temmuz 2018 Bilgisayar Programlama 1.0 Bilgisayar Programlama 1.0

31 Temmuz 2018 Etkin Bot Robotik Kodlama Etkin Bot Robotik Kodlama

1 Ağustos 2018 Etkin Bot Robotik Kodlama Etkin Bot Robotik Kodlama

7 Ağustos 2018 Etkin Bot Robotik Kodlama Etkin Bot Robotik Kodlama

8 Ağustos 2018 Etkin Bot Robotik Kodlama Etkin Bot Robotik Kodlama

14 Ağustos 2018 Arduino 1.0 Temel Elektronik Arduino 1.0 Temel Elektronik

15 Ağustos 2018 Arduino 1.0 Temel Elektronik Arduino 1.0 Temel Elektronik

28 Ağustos 2018 Arduino 1.0 Temel Elektronik Arduino 1.0 Temel Elektronik

29 Ağustos 2018 Arduino 1.0 Temel Elektronik Arduino 1.0 Temel Elektronik



2. Fiyatlandırma
*Eğitim programı toplam 16 oturumda yapılacaktır. Her konu 4 oturum toplam 12 saat 
işlenecektir. Konu başına katılım ücreti MMO Üyeleri için 200 TL, MMO üyeleri dışındaki 
katılımcılar için ücret 225 TL’dir.

3. Ödeme Planı

4. Katılım Şartları

Başvurular 

https://www.mmo.org.tr/denizli

https://goo.gl/forms/yn0tNSo1MalslRCS2

adresleri üzerindeki form aracılığı ile yapılacak olup, başvuru yapan ebeveynler iş bu 
koşulları ve eğtim bedelini ödeme planına uygun olarak ödemeyi kabul ve taahhüt  etmiş 
sayılır.

TMMOB 

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

DENİZLİ ŞUBESİ
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Ödeme Tarihi MMO Üyeleri için Ödeme 
Tutarı

MMO Üyeleri Dışındaki 
Katılımcılar için Ödeme 

Tutarı

2-6 Temmuz 2018 200 TL 225 TL

16-20 Temmuz 2018 200 TL 225 TL

30 Temmuz - 3 Ağustos 2018 200 TL 225 TL

13-17 Ağustos 2018 200 TL 225 TL

TOPLAM ÜCRET 800 TL 900 TL

https://www.mmo.org.tr/denizli
https://goo.gl/forms/yn0tNSo1MalslRCS2

