
F A R M E R  T E A C H I N G  A N D  T R A I N I N G  L A B O R A T O R I E S

TRAINER 'S  MANUAL

F A R M E R 4 . 0  E R A S M U S +  P R O J E C T

2 0 1 8 - 1 - I T 0 1 - K A 2 0 2 - 0 0 6 7 7 5

turkish ve
rsion

 I N T E L L E C T U A L  O U T P U T  4



FARMER4.0 Erasmus+ Project 
2018-1-It01-KA202-006775 

EĞİTMEN KILAVUZU ─ Intellectual Output 4 
 
 

2 
 

 

FARMER 4.0 Proje Ortakları 
 

Logo Name Ülke 

 

Politecnico di Torino İtalya 

 

Consorzio Scuola Comunità Impresa İtalya 

 

Azienda Agricola Agrianto di Maria Consilia Antonelli İtalya 

 
Université de Technologie de Compiègne Fransa 

 

Institut Polytechnique Unilasalle Fransa 

 

Ocak Izi Dernegi Türkiye 

 

Consorci de la Ribera İspanya 

 

 

İLETİŞİM 
 

www.farmer4.eu  

https://farmer.csciformazione.it  

  

http://www.farmer4.eu/
https://farmer.csciformazione.it/


FARMER4.0 Erasmus+ Project 
2018-1-It01-KA202-006775 

EĞİTMEN KILAVUZU ─ Intellectual Output 4 
 
 

3 
 

İNDEKS 

 
FARMER 4.0 Proje Ortakları ................................................................................................................................... 2 

İLETİŞİM.................................................................................................................................................................. 2 

İNDEKS ................................................................................................................................................................... 3 

ÖZET ....................................................................................................................................................................... 7 

TEŞEKKÜRLER ...................................................................................................................................................... 7 

ÖNSÖZ .................................................................................................................................................................... 8 

GENEL BAKIŞ ......................................................................................................................................................... 9 

Tüm malzemeleri ve MOODLE platformuna erişilebilirliği bulabileceğiniz yer ....................................................... 12 

FARMER 4.0 Moodle platformuna nasıl katılabilirsiniz? ................................................................................... 12 

Kursun içeriği nasıl görüntülenir ........................................................................................................................ 13 

Edindiğiniz bilgi nasıl değerlendirilir .................................................................................................................. 15 

GİRİŞ ALANINDA KENDİNİ DEĞERLENDİRME VE YÖNLENDİRME ................................................................. 18 

Giriş ................................................................................................................................................................... 19 

Girişimcilik derecesini ölçmek için FARMER 4.0 sistemi ................................................................................... 19 

Değerlendirme ve Oryantasyon aracının açıklaması ........................................................................................ 20 

EĞİTİM YAPISI ...................................................................................................................................................... 21 

MODÜL 1: CAD/CAM/CAE/RE .............................................................................................................................. 22 

Modül: Neden CAD, CAE, CAM ve RE kullanmalı? ...................................................................................... 23 

Modül: CAD-Bilgisayar Destekli Tasarım .......................................................................................................... 24 

Seans dizileri ................................................................................................................................................ 25 

Destekleyici materyal .................................................................................................................................... 25 

Ders 1, 2, 3, 4 için Son Sınav .......................................................................................................................... 25 

E-Öğrenme ................................................................................................................................................... 26 

Test ............................................................................................................................................................... 27 

Modül: CAE- Bilgisayar Destekli Mühendislik .................................................................................................... 31 

Pedagojik hedefler ........................................................................................................................................ 31 

Malzemeler ve kaynaklar .............................................................................................................................. 32 

Belgelere ve videolara bağlantılar ................................................................................................................. 32 

Seans dizileri ................................................................................................................................................ 32 

Yüz yüze ....................................................................................................................................................... 32 

E-Öğrenme ................................................................................................................................................... 32 

Test ............................................................................................................................................................... 33 

Modül: CAM-Bilgisayar Destekli İmalat ............................................................................................................. 35 



FARMER4.0 Erasmus+ Project 
2018-1-It01-KA202-006775 

EĞİTMEN KILAVUZU ─ Intellectual Output 4 
 
 

4 
 

Malzemeler ve kaynaklar .............................................................................................................................. 36 

Belgelere ve videolara bağlantılar ................................................................................................................. 36 

Seans dizileri ................................................................................................................................................ 36 

Uzaktan Eğitim .............................................................................................................................................. 36 

Modül: RE- Tersine mühendislik ....................................................................................................................... 37 

Pedagojik hedefler ........................................................................................................................................ 37 

Anahtar noktalar ........................................................................................................................................... 37 

Seans dizileri ................................................................................................................................................ 38 

Yüz yüze ....................................................................................................................................................... 38 

Destekleyici Materyal .................................................................................................................................... 38 

TEST ............................................................................................................................................................. 39 

MODÜL 2: Eklemeli Üretim - 3D Baskı .................................................................................................................. 44 

Ders: 3D Baskı Nedir ........................................................................................................................................ 44 

Pedagojik hedefler ........................................................................................................................................ 44 

Anahtar noktalar ........................................................................................................................................... 44 

Seansın adımları ve süresi ........................................................................................................................... 44 

Materyaller ve kaynaklar ............................................................................................................................... 44 

Test ............................................................................................................................................................... 44 

Ders: Neden 3D Baskı ...................................................................................................................................... 46 

Pedagojik hedefler ........................................................................................................................................ 46 

Anahtar Noktalar ........................................................................................................................................... 46 

Seansın adımları ve süresi ........................................................................................................................... 46 

Materyaller ve kaynaklar ............................................................................................................................... 46 

Test ............................................................................................................................................................... 46 

Ders: 3D Baskı Nasıl Yapılır ............................................................................................................................. 47 

Pedagojik hedefler ........................................................................................................................................ 47 

Anahtar noktaları .......................................................................................................................................... 47 

Seansın adımları ve süresi ........................................................................................................................... 47 

Materyaller ve kaynaklar ............................................................................................................................... 47 

Seans dizileri ................................................................................................................................................ 47 

Test ............................................................................................................................................................... 47 

MODÜL 3: FabLab yaklaşımına göre Tarımsal Girişimcilik ................................................................................... 49 

Pedagojik hedefler ........................................................................................................................................ 49 

Anahtar noktalar ........................................................................................................................................... 49 

Seansın adımları ve süresi ........................................................................................................................... 50 

Materyaller ve kaynaklar ............................................................................................................................... 50 



FARMER4.0 Erasmus+ Project 
2018-1-It01-KA202-006775 

EĞİTMEN KILAVUZU ─ Intellectual Output 4 
 
 

5 
 

Web sayfalarına, belgelere ve videolara bağlantılar ..................................................................................... 50 

Ders dizileri ................................................................................................................................................... 50 

Test ............................................................................................................................................................... 50 

MODÜL 4: Global Farm 4.0'ın uluslararasılaşması ve sürdürülebilirliği ................................................................. 54 

Pedagojik hedefler ........................................................................................................................................ 54 

Anahtar noktalar ........................................................................................................................................... 55 

Bu dersler bir fırsat sağlayacaktır: ................................................................................................................ 55 

1. Tarımın uluslararasılaşmasını sürekli bir tarihsel süreç olarak yansıtmak ................................................ 55 

2. Bilinçli seçimler yapmak için uluslararasılaşma süreçlerinin farklı yönlerini değerlendirmek .................... 55 

3. Tarım sektöründe sürdürülebilirlik tanımının temel unsurlarını ifade etmek .............................................. 55 

4. Aşağıdakiler gibi çeşitli konular üzerinde düşünmek için: ......................................................................... 55 

a. Çevresel giriş anahtarı - yani kaynakların korunması - toprak, su, biyolojik çeşitlilik ................................ 55 

b. Ekonomik giriş anahtarı, yani gübre azaltma yoluyla maliyet düşürme ..................................................... 55 

c. Sosyal giriş anahtarı, yani çiftçi ağı, tarımda topluluk yaklaşımı, dijital üretici duruşu ............................... 55 

d. Sektörler arası yaklaşım, yani iklim değişikliği, araştırmalar ..................................................................... 55 

Seansın adımları ve süresi ........................................................................................................................... 55 

Materyaller ve kaynaklar ............................................................................................................................... 55 

Web sayfalarına, belgelere ve videolara bağlantılar ..................................................................................... 55 

Ders dizileri ................................................................................................................................................... 55 

- 4.1 Tarımda uluslararasılaşma ................................................................................................................... 55 

- 4.2 Tarımda sürdürülebilirlik hakkında ........................................................................................................ 55 

Test ............................................................................................................................................................... 55 

MODÜL 5: Global Farm 4.0 için Sosyal Ağ ........................................................................................................... 58 

Pedagojik hedefler ........................................................................................................................................ 58 

Anahtar noktalar ........................................................................................................................................... 58 

Seansın adımları ve süresi ........................................................................................................................... 58 

Ders dizileri ................................................................................................................................................... 59 

Test ............................................................................................................................................................... 59 

MODÜL 6: Çevrimiçi iletişim araçları ve teknikleri ................................................................................................. 62 

Pedagojik hedefler ........................................................................................................................................ 62 

Anahtar Noktalar ........................................................................................................................................... 62 

Seansın adımları ve süresi ........................................................................................................................... 62 

Test ............................................................................................................................................................... 63 

FARMER 4.0 KAZANILAN YETKİNLİKLERİN ONAYLANMASI, TANINMASI VE BELGELENDİRİLMESİ ........... 66 

FARMER 4.0 DOĞRULAMA VE TANIMA SİSTEMİ ......................................................................................... 67 

FARMER 4.0 SERTİFİKASYON SİSTEMİ - DİJİTAL ROZETLER .................................................................... 67 



FARMER4.0 Erasmus+ Project 
2018-1-It01-KA202-006775 

EĞİTMEN KILAVUZU ─ Intellectual Output 4 
 
 

6 
 

3D SİMÜLATÖR ORTAMI ................................................................................................................................. 69 

Neden eğitim için sanal bir ortam? .................................................................................................................... 70 

3D Simülatörüne ve nasıl kullanılacağına ilişkin kılavuzlu prosedür ................................................................. 71 

Ek I. GİRİŞTE DEĞERLENDİRME VE YÖNLENDİRME SİSTEMİ - FARMER4.0 Entelektüel Çıktı 1 nasıl 

oluşturulur ......................................................................................................................................................... 79 

Ek II. İşbaşı Gözlem yönergeleri ....................................................................................................................... 80 

Ek III. Ortak çalışma yönergeleri ....................................................................................................................... 81 

Ortak Çalışma yönergelerini aşağıdaki URL'lerde bulabilirsiniz: ....................................................................... 81 

İNGİLİZCE sürümü: https://www.farmer4.eu/wp-content/uploads/2020/10/Farmer-4.0-Coworking-guidelines.pdf

 .......................................................................................................................................................................... 81 

İTALYANCA sürümü: ........................................................................................................................................ 81 

FRANSIZCA sürümü: https://www.farmer4.eu/wp-content/uploads/2021/03/Farmer-4.0-Coworking-guidelines-

FR.pdf ............................................................................................................................................................... 81 

İSPANYOLCA sürümü: https://www.farmer4.eu/wp-content/uploads/2021/04/Farmer-4.0-Coworking-

guidelines_ES.pdf ............................................................................................................................................. 81 

TÜRKÇE sürümü: https://www.farmer4.eu/wp-content/uploads/2021/03/Farmer-4.0-Coworking-

guidelines_TR.pdf ............................................................................................................................................. 81 

Ek IV. Teknik sorunlar ....................................................................................................................................... 81 

Ek V. Etkileşimli 3D modellerin ve animasyonların görselleştirilmesi ................................................................ 82 

Etkileşimli 3D modeller.................................................................................................................................. 82 

Videoları nasıl görebilirim.............................................................................................................................. 85 

Dış bağlantılar nasıl görüntülenir .................................................................................................................. 86 

3D Modeller nasıl indirilir............................................................................................................................... 86 

 

  



FARMER4.0 Erasmus+ Project 
2018-1-It01-KA202-006775 

EĞİTMEN KILAVUZU ─ Intellectual Output 4 
 
 

7 
 

ÖZET 
 

Bu kılavuz, çiftçiler için eğitim oturumlarına liderlik etmesi ve onlara endüstri 4.0'a doğru eşlik etmesi istenen 

eğitmenler için hazırlanmıştır. 

 

TEŞEKKÜRLER   
 

Bu Kılavuz, aşağıdaki bağlamlardan gelen 7 ortağın işbirliğinin sonucudur: Araştırma / Üniversite ve yenilikçi 

girişimcilik FabLab (Polito, UTC, UniLaSalle), Mesleki Eğitim ve topluluk (CSCI, OCAK IZI DERNEGI), Çiftçilik 

(Azienda Agricola Agrianto), tarım sektörünün işgal edilebilirliği / eğitimi, sürdürülebilirliği ve yönetişimi üzerinde 

çalışan kamu idaresi (Consorci de la Ribera). 

Bölgesel düzeyde ülkeleri inovasyon açısından benzer zor durumlara sahip olan bazı ortaklar (BT, ES ve TR "orta 

düzeyde yenilikçiler") ve inovasyon açısından en iyi uygulamaları ithal eden Fransa sayesinde bu mümkün 

olmuştur. 

Bu Kılavuz, Institut Polytechnique UniLaSalle (FR) tarafından yapılan koordinasyon sayesinde son halini almıştır. 

Daha önce de belirtildiği gibi, Çiftçi 4.0 projesinin ortakları bu kitabın geliştirilmesi üzerinde çalıştılar. 

Hepsine içtenlikle teşekkürler ve özellikle::  

- Nathalie Schnuriger, UniLaSalle, FR 

- Maria Consilia Antonelli, Azienda Agricola Agrianto, IT 

- Patrizia Coradini, Azienda Agricola Agrianto, IT 

- Gema March, Consorci de la Ribera, ES 

- Graciela Olvert Cerverò, Consorci de la Ribera, ES 

- Barbara Tosi, Consorzio Scuola Comunità Impresa (CSCI), IT 

- Alessandro Varallo, Consorzio Scuola Comunità Impresa (CSCI), IT 

- Melek Ergul, Ocak Izi Dernegi, TR 

- Federica Marcolin, Politecnico di Torino, IT 

- Andrea Guerra, Université de Technologie de Compiègne (UTC), FR 

 

 

Federica Marcolin, Maria Grazia Violante 

FARMER 4.0 Proje Yürütücüsü  

Politecnico di Torino 

 

  

https://www.utc.fr/
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ÖNSÖZ 
 

Bu Kılavuz, öğretmenlere / eğitmenlere, E-öğrenme MOODLE platformu da dahil olmak üzere, etkili eğitim yolları 

oluşturmada Farmer4.0 eğitim modelini kullanmalarında yardımcı olmayı amaçlamaktadır. 

Çiftçileri tarım 4.0'a doğru desteklemek Avrupa ülkeleri için stratejik olarak önemlidir çünkü yeni Kırsal Kalkınma 

Planı ve tarım dünyasına sosyal tarım gibi yeni yaklaşımların yayılması bu sektörü hızla dönüştürmekte ve sosyal 

içerme için yeni fırsatlar sunmaktadır. Bu yeni üretim biçimleri, tarım sektörünün ilginç istihdam fırsatlarına sahip 

olduğu anlamına geliyor: tarım şu anda AB'de yaklaşık 7,8 milyon işçi çalıştırıyor ve tarımsal gıda maddeleri söz 

konusu olduğunda 17 milyona (toplam istihdamın% 7,6'sı ve toplam AB brüt katma değerinin% 3,5'i) yükseliyor. 

Mevcut İtalyan (ISTAT verileri) ve AB (EUROSTAT verileri) senaryosunda, özellikle gençler (% 23,5 AB'ye karşı% 

40,1 BT) ve kadınlar arasındaki işsizlik durumu, giderek daha kritik hale geliyor (BT işsizliği, % 12 AB'ye karşı% 

13 ile son yıllardaki en kötü negatif rekor); istihdam yaratan bir sektör yatırım yapma fırsatını temsil eder. Dünya 

gıda talebinin 2050 yılına kadar% 70 artacağı (FAO verileri) ve AB tarım sektörünün dünya gıda ihracatının% 

18'ini ( OECD'deki toplam gıda üretimi), sektörün istihdam potansiyelinin ne olabileceği açıktır (Com. EU 

2012/79). 

Yeni CAP (Ortak Tarım Politikası), üye ülkelerin adil ve dayanışmaya dayalı bir kalkınmasını sağlayarak tarım 

sektörünün merkeziyetini teşvik etmeyi amaçlasa da, ne yazık ki AB tarımı, modern teknolojilere ve becerilere 

ayak uydurmada geride kalıyor ve AB dışı pazarların saldırganlığına kıyasla rekabet avantajının daha fazla 

korunması. 

Önümüzdeki 5 yıl içinde tarım sektöründe mevcut işgücünün yaklaşık% 50'sinin becerilerinin "eskimiş" olacağına 

ve çiftçilerin bunalmamak için doğru becerilere ihtiyaç duyacaklarına göre "AB Becerileri Panorama-Cedefop" 

verileriyle desteklenmektedir. aşağıdakileri dikkate alarak rekabet yoluyla: 

1) Üretim Laboratuvarlarının ortaya çıkmasıyla birlikte üretimde dijital devrimin etkileri; 

2) Açık ve yenilikçi bir girişimciliğe özgü stratejileri kullanarak teklifi verimli hale getirme ihtiyacı; 

3) tüketiciler açısından sürdürülebilirliğe (iş modeli ve doğal kaynakların akıllıca kullanımı açısından) ve 

ürün kalitesine daha yönelik yaklaşımların kullanılması ihtiyacı, üreticiler için tatmin edici bir karlılık 

sağlanması; 

4) Kırsal Kalkınma Planının bir çiftliğin tarım turizmi, sosyal tarım, eğitim çiftlikleri, tipik el sanatları vb. 

FARMER4.0, çiftçilerin geleceğin çiftliğine yaklaşmalarına yardımcı olan dijital devrime dayalı yeni bir 

öğretim modeli önermeyi amaçlamaktadır. 

Proje, tarım alanında girişimciliği teşvik etmeyi ve Açık Kaynak, FabLab, 3D Baskı ve 3D araçlar, Sanal 

Gerçeklik, Açık İnovasyon, İşbaşı gözlem, Ortak Çalışma gibi kavramlara dayalı yeni üretken süreçlerin 

ve yeni iş modellerinin aktarılmasını ve benimsenmesini kolaylaştırmayı hedefliyor. . 

FARMER4.0 ile, geleceğin çiftliği olan Global Farm 4.0'ın bu yönlerin bir araya getirilmesinin 

gerçekleşmesini destekliyoruz: 

- Geleneksel bilgi 

- Yenilikçi girişimcilik 

- Gelişmekte olan teknoloji  
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GENEL BAKIŞ 
 

Neden bu eğitmen kılavuzu?  Bu Kılavuz, FARMER 4.0 eğitim modeli ve araçlarıyla eğitim oturumları 
düzenlemeye çağrılacak eğitmenler için tasarlanmıştır. 

 
 Bu eğitimin genel amacı, "işletmenin çok işlevliliği" kavramı 

doğrultusunda, tarımsal tedarik zincirinin yeniden yapılanma süreçlerini 
desteklemek, sektörün uzmanlaşmasını ve yeterliliğini geliştirmek, 
Avrupa tarımsal girişimciliğinin rekabetçi ve yenilikçi kapasitesini 
artırmaktır. ": hammaddeyi üretmek, gıda pazarından yeşil binaya 
dönüştürmek, tarım ve şarap üretiminden kaynaklanan atıkları 
kozmetikte veya ilaçlarda yeniden kullanmak. 

 

Bu Kılavuzun hedef kitlesi   Farmer4.0 eğitim modelini kullanmak isteyen öğretmenler / eğitmenler 

 

Pedagojik hedefler  FARMER 4.0 eğitiminin sonunda öğrenciler şunları yapabilecektir: 

a) kullanılan teknolojiler (örn. 3D yazıcılar) sayesinde son derece 

özelleştirilmiş, benzersiz ancak aynı zamanda binlerce birime 

kadar ölçeklenebilir olan ürün mühendisliği sürecini denetlemek 

(Modüller "CAD / CAM / CAE / RE" - önceki WEB3D projesi ve 

Farmer4.0 eğitim ihtiyaçlarına göre uyarlandı - ve Modül "Eklemeli 

Üretim - 3D Baskı") 

b) teknik fizibilitenin nasıl doğrulanacağını, gerçekleştirme 

maliyetlerinin nasıl değerlendirileceğini, çevre dostu malzemeler 

kullanarak "tam zamanında sıfır kilometre" felsefesine göre üretim 

yapmayı, Açık İnovasyonun gerçekleştirildiği yenilikçi ve esnek bir 

işbirliği bağlamında kendilerini nasıl organize edeceğini bilmek 

FarmerLab'de ("FabLab yaklaşımına göre Tarımsal Girişimcilik" ve 

"Global Farm 4.0'ın Uluslararasılaşması ve sürdürülebilirliği" 

Modülleri) 

c) Grup zihniyetini teşvik eden, şirketin coğrafi sınırlarını aşan, 

bilgileri özümseyen, güncellemeleri gönderen, şüpheleri paylaşan 

ve cevapları arayan ana sosyal medyayı kullanarak pazarlamayı 

organize etmek ve ürünleri satmak ("Global Farm 4.0 için Sosyal 

Ağ" Modülü ve "Çevrimiçi iletişim araçları ve teknikleri" Modülü) 

d) kontrollü bir ortamda (simülasyon ortamı) deney ve uygulama. 

Bir 3DFablab'ı sanal olarak ziyaret etmek mümkün olacak. Burada 

bazı videolar CAD ile bazı “tarımsal nesnelerin” nasıl 

tasarlanacağını gösterecek, ardından sanal 3D yazıcılar bu 

nesnelerin baskısını simüle edecek ve videolar aynı nesnelerin 

gerçek baskısını gösterecek. 

Eğitim Metodolojisi  Bu eğitim, tarım 4.0'da çiftçileri desteklemek için eğitmenler tarafından 

kullanılabilecek çeşitli eğitim faaliyetleri ve araçları içerir. 
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 Mesleki deneyim alışverişi bu eğitimin merkezinde olacak ve planlanan 

faaliyetler, katılımcıların mesleki gerçekliğine mümkün olduğunca 

yakın olacak şekilde tanımlanacaktır. 

 Gündem, ihtiyaçların doğru bir analizi temelinde ortaklık tarafından 

seçilen çeşitli becerilere dayanmaktadır.. 

 

Ana içerik unsurları  FARMER 4.0 felsefesine giriş 

 Moodle platformunun tanımı ve işlevselliği 

 Aşağıdaki konularda tematik oturum: 

• CAD / CAM / CAE / RE 

• Katmanlı İmalat - 3D Baskı 

• FabLab yaklaşımına göre Tarımsal Girişimcilik 

• Global Farm 4.0'ın uluslararasılaşması ve sürdürülebilirliği 

• Global Farm 4.0 için Sosyal Ağ 

• Çevrimiçi iletişim araçları ve teknikleri 

  

Süre MODÜL 1 - 5 saat 30 dakika ders (+ 10 saat içgörü) 

 MODÜL 2 - 2 saat ders (+ 2 saat içgörü) 

 MODÜL 3 - 2 saat ders (+ 28 saat içgörü) 

 MODÜL 4 - 1 saat ders (+ 58 saat içgörü) 

 MODÜL 5 - 3 saat 30 ders (+ 2 saat içgörü) 

 MODÜL 6 - 1 saat 30 ders (+ 3 saat 30 içgörü) 

 

Materyal 6 modül, 20 ders 452 sayfa + içgörüler, videolar, bağlantılar 

 5 dil (İngilizce, İtalyanca, Fransızca, İspanyolca, Türkçe)  
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FARMER 4.0 Felsefesine giriş 

Farmer4.0 modeli şunları organize etmek için doğdu: 

1) geleneksel yapılandırılmış eğitim (yüz yüze) ve E-öğrenme 

2) kontrollü bir ortamda deney ve egzersiz (Sanal Gerçeklik simülasyonları) 

3) Katılımcıların, Yaratıcı Öğrenme ve 4P mantığında (projeler, akranlar, oyun, tutku) kolaylaştırıcı 

olarak hareket eden mentorlar tarafından desteklenen mevcut kaynakları nasıl kullanacaklarını 

keşfettikleri yapısız öğrenme. Destek, yeni bilgi teknolojilerinin kullanımıyla yakından ilgili yeni tarımsal 

uygulamaların oluşturulmasına ve malzemelerdeki yenilikçi ürünlerin tam zamanında oluşturulmasına 

adanmış bir FabLab (Muhteşem Laboratuvar veya Dijital İmalat Laboratuvarı) olan bir FarmerLab 

atölyesinde gerçekleşir. şekiller ve uygulamalar (örneğin, mahsul kontrolü için dronlar veya küçük 

seraları aydınlatmak veya ısıtmak için yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan araçların oluşturulması). 

Kişisel bir değerlendirme ve bir eğitim döneminden sonra, bazı “fiziksel laboratuvarlar” içinde, Çiftçi 4.0 

başlangıçta aşağıdakilerle birlikte İşbaşı gözlem'de çalışacaktır (lütfen, ANNEXE II'ye bakın): 

(a) Kuşaklar arası bir diyalogda uzman işçinin deneyimlerinden yararlanarak, yerleştirmenin bölgesel 

özellikleri hakkındaki bilginin güçlendirilmesi için VR ortamındaki deneylerin bir sonucu olarak 

'geleneksel çiftçi'; 

b) bağlamın gerçek potansiyelini anlamak için bir FabLab zanaatkar bağlamında çalışmaya alışmış 

dijital üretim uzmanı. 

İşbaşı gözlem'deki "gözlem" döneminin güçlü olduğu ikinci bir anda, çiftçi 4.0 kendisini diğer öğrencilerle 

(Peer-to -Peer Learning) ve deneyimli mentorlar. 

Farmer4.0 ortamı sadece bir eğitim yeri değil (harmanlanmış öğrenmede sağlanan eğitim içerikleri 

sayesinde), aynı zamanda bilginizi genişletebileceğiniz, deneyimlerinizi paylaşabileceğiniz, yalnızca ağ 

düzeyinde genişletilmiş bir işlemle elde edilebilen bireysel kaynağın belirli avantajını sinerjilerle 

birleştiren bir ağın oluşumu yoluyla yaparak öğrenebileceğiniz, paylaşılan bir katılımcı yenilik yeri olmak 

istiyor. 
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Tüm malzemeleri ve MOODLE platformuna erişilebilirliği 
bulabileceğiniz yer 
 

Modüllere FARMER 4.0 web sitesinden ulaşılabilir: https://www.farmer4.eu/.  

Burada aşağıdaki modülleri bulabilirsiniz: 

• CAE - CAD - CAM - RE 

• Katmanlı İmalat - 3D Baskı 

• Tarımsal Girişimcilik ve FabLab 

• Global Farm 4.0'ın uluslararasılaşması ve sürdürülebilirliği 

• Global Farm 4.0 için Sosyal Ağ 

• Çevrimiçi iletişim araçları ve teknikleri 

 

 

Farmer4.eu web sitesi olarak, kurslar aynı 5 dilde mevcuttur: İngilizce, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca ve ayrıca 

bir Moodle platformunda Türkçe dili. Moodle'a girdikten sonra öğrenme dilinizi seçeceksiniz. 

Farmer4.0 web sitesine bağlantıyı atlamak isterseniz, aynı modülleri doğrudan Farmer4.0 Moodle platformunda 

bulabilirsiniz: https://farmer.csciformazione.eu  

FARMER 4.0 Moodle platformuna nasıl katılabilirsiniz? 

Farmer 4.0 Moodle platformuna katılmak için, önce Tarımsal Girişimcilik ve Fablab gibi takip etmek istediğiniz bir 

modüle tıklamanız yeterlidir ve sağ tarafta bağlantı linkini göreceksiniz - kırmızı oval şekil:  

 

https://www.farmer4.eu/
https://farmer.csciformazione.eu/
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Moodle platformunda dilinizi seçtikten sonra şunlardan birini yapabilirsiniz: 

- Öz değerlendirme ve oryantasyon testine girin 

- 6 modülden birini başlatın 

- Simülatöre girin 

Bir kursa kaydolmak ve kurslardaki başarılarınızı takip etmek için bir hesap - kırmızısı oval şekil- oluşturmanız 

gerekecektir:  

 

Kursun içeriği nasıl görüntülenir 

Bir kursu keşfedebilirsiniz, hesabınız üzerinden bağlı olmasanız bile, kaydolmak için bu bağlantıya ihtiyacınız 

olacak - kırmızı oval şekil: 
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Modül içerisinde öğretmen ile birlikte sınıfta kullanılacak dersler (Yüz Yüze Dersler), öğrencinin online kullanacağı 

dersler (E-öğrenme Dersleri) ve öğrencinin okuyabileceği derinlemesine materyaller ( Destekleyici materyal). Yüz 

yüze derslerin süresi maksimum 2 saattir. E-öğrenme derslerinin maksimum süresi 1 saattir. 

Derslere erişmek için, "kursa girmek için burayı tıklayın" seçeneğini seçmeniz yeterlidir. Örneğin Modül 1, sunum 

sayfasından kolayca erişebileceğiniz 5 derse bölünmüştür. 

 

Ders içinde bir sayfadan diğerine geçmek için, slaytların altındaki oklarla gösterildiği gibi tıklamanız yeterlidir, 

tasarım modüller arasında biraz farklı olabilir.  
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Platformları bir öğrenci olarak kullanmanın nasıl mümkün olduğunu daha iyi anlamak için lütfen aşağıdaki 

URL'lerde bulunan Öğrenci kılavuzunu okuyun: 

İNGİLİZCE sürümü: https://www.farmer4.eu/utils/  

İTALYANCA sürümü: https://www.farmer4.eu/it/utils-it/  

FRANSIZCA sürümü: https://www.farmer4.eu/fr/outils/  

İSPANYOLCA sürümü: https://www.farmer4.eu/es/utiles/  

TÜRKÇE sürümü: https://www.farmer4.eu/tr/faydali-kaynaklar/   

Edindiğiniz bilgi nasıl değerlendirilir 

Her modülün veya dersin sonunda, yeterliliklerinizi değerlendirmek için teste erişebilirsiniz. Test sorularını 

cevaplamak için "test" e tıklamanız yeterlidir. Bazı modüller için test erişimi, modülü tamamlayana kadar 

kısıtlanabilir:  

 

 

Bir kursun ortasında durduysanız, geri gelip durduğunuz yerden tekrar başlayabilirsiniz ve başarı çubuğunu 

görürsünüz: 

https://www.farmer4.eu/utils/
https://www.farmer4.eu/it/utils-it/
https://www.farmer4.eu/fr/outils/
https://www.farmer4.eu/es/utiles/
https://www.farmer4.eu/tr/faydali-kaynaklar/
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Test seçildikten sonra soruları yanıtlamanız yeterlidir: 
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Testin sorularını yanıtladıktan sonra, denemenizi gözden geçirebilir veya gönderebilirsiniz; daha sonra 

sonuçlarınızı göreceksiniz ve düzeltmelere erişeceksiniz: 
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GİRİŞ ALANINDA KENDİNİ DEĞERLENDİRME VE YÖNLENDİRME 
 

 

 

 

 

FARMER 4.0 web sitesi https://www.farmer4.eu/ tüm dillerin ana sayfasının ortasında, değerlendirme testlerine 

girmeye davet eden bir düğme bulacaksınız. 

 

FARMER 4.0 MOODLE platformu 

İNGİLİZCE sürümü: https://farmer.csciformazione.eu/course/index.php?categoryid=6  

İTALYANCA sürümü: https://farmer.csciformazione.eu/course/index.php?categoryid=13  

FRANSIZCA sürümü: https://farmer.csciformazione.eu/course/index.php?categoryid=4  

İSPANYOLCA sürümü: https://farmer.csciformazione.eu/course/index.php?categoryid=5  

TÜRKÇE sürümü: https://farmer.csciformazione.eu/course/index.php?categoryid=36  

https://www.farmer4.eu/
https://farmer.csciformazione.eu/course/index.php?categoryid=6
https://farmer.csciformazione.eu/course/index.php?categoryid=13
https://farmer.csciformazione.eu/course/index.php?categoryid=4
https://farmer.csciformazione.eu/course/index.php?categoryid=5
https://farmer.csciformazione.eu/course/index.php?categoryid=36


FARMER4.0 Erasmus+ Project 
2018-1-It01-KA202-006775 

EĞİTMEN KILAVUZU ─ Intellectual Output 4 
 
 

19 
 

Giriş 

Eğitim yoluna başlamadan önce, öğrencinin "Farmer 4.0" olmak için neye ihtiyacı olduğunu daha iyi anlamak için 

"Girişte Öz Değerlendirme ve Oryantasyon" alanına girmesi önerilir. 

Etkili bir girişimci olmak için gerekli sosyal becerilerin yanı sıra temel ve teknik yeterliliklerini de 

değerlendirecektir. Profilleme ile, Farmer 4.0 eğitim yolu tarafından sunulan en uygun modülleri çalışması 

önerilecektir. 

 

 

Girişimcilik derecesini ölçmek için FARMER 4.0 sistemi 

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 18 Aralık 2006 tarihli yaşam boyu öğrenmeye yönelik temel yeterlilikler 

hakkındaki Tavsiyesi, her aşamada aşılanacak sekiz temel yetkinlikten biri olarak 'inisiyatif ve girişimciliği' (yani 

fikirleri eyleme dönüştürebilmek anlamına gelir) tanımlamaktadır. eğitim ve öğretim. 

Avrupa Küçük İşletmeler Şartı, "Küçük işletmeler, Avrupa'da yenilik, istihdam ve sosyal ve yerel entegrasyonun 

arkasındaki ana itici güç olarak görülmelidir .... Girişimcilik, tüm sorumluluk seviyelerinde geçerli ve üretken bir 

insan becerisidir ... Gençlerin girişimcilik çabalarını teşvik etmeyi ve teşvik etmeyi ve küçük işletme yöneticileri 

için uygun eğitim programları geliştirmeyi amaçlıyoruz ". 

Bu ifadelerden, Avrupa'da daha çok KOBİ'ler 

tarafından, özellikle geçim kaynağı mal sahibinin 

girişimcilik kapasitesinden kaynaklanan aile mikro 

işletmeleri tarafından daha fazla temsil edilen tarım 

sektöründe "girişimci ruh" dan bahsetmenin ne kadar 

önemli olduğu açıktır. 

Farmer4.0 modeli, bireyin "girişimcilik derecesini" 

ölçen bir beceri değerlendirme aracı kullanır. Bu 

nedenle, yalnızca en son teknolojileri ve süreçleri 

kullanan bir çiftliğin yönetimiyle ilgili "teknik" beceriler 

değil, aynı zamanda ve hepsinden önemlisi birçok aday arasında, yetenekli girişimciler olarak kabul edilebilen / 

olabilecekleri, organize ve motive olanları tanımlayan beceriler , şirketleri ve / veya girişimleri başarılı bir şekilde 

yönetebilir. Araç, bireyi eğitim yolu seçiminde yönlendirmenin yanı sıra mükemmelliğin "seçimi" ve "tanımlanması" 

için önemli bir araç haline gelir. 
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Sistem, beceriler açısından sahip olunanlar ile gerekli görülenler arasındaki boşlukları doldurma ihtiyaçlarına göre 

öğrenciye en uygun eğitim alanı seçiminde rehberlik etme işlevine sahip bir "oryantasyon" modülüne entegre 

edilmiştir. referans sektöründe faaliyet göstermektedir. 

Ölçüm sistemi, bir Avrupa anahtarındaki ortaklık tarafından geliştirilen bir testler ve anketler paketinden (sektörler 

arası ve uluslararası ortaklığın eşzamanlı çalışmasıyla verilen AB vizyonu), cinsiyet ve çok kültürlülükten oluşur. 

Teknik yeterlilikler, Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (EQF) tanımlayıcılarına göre bir öz değerlendirme sistemi 

aracılığıyla ölçülür. 

Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tavsiye Kararı'nın 10 Kasım 2005 tarihli hayat boyu öğrenme için temel 

yeterliliklere ilişkin ekinde belirtildiği gibi, bir bireyin girişimcilik derecesini (girişimcilik kültürü) tanımlayan çapraz 

yeterlilikler ölçülecektir: öz-yeterlik ; yaratıcılık; risk arzusu; kontrol; gelecekte serbest meslek faaliyetine başlama 

niyeti anlamına gelen girişimci niyetler; fırsatları belirleme, planlama, organizasyon, yönetim, liderlik ve 

yetkilendirme, analiz, iletişim, geri bildirim verme ve alma, müzakere becerisi; takım çalışması, inisiyatif, olayları 

tahmin etme yeteneği, bağımsızlık ve 

yenilikçilik, hedeflere ulaşma kararlılığı.  

 

Değerlendirme ve Oryantasyon 
aracının açıklaması 

Öğrencinin 4.0 girişimcilik yeteneğini 

ölçmek için kullanılan sistem tamamen 

yenilikçidir ve üniversitelerin bir süreci 

üstlenmelerine (veya güçlendirmelerine) yardımcı olmayı ve rehberlik etmeyi amaçlayan bir araç olan 

HEInnovate'den (https://heinnovate.eu/) esinlenmiştir. Öz değerlendirme, "girişimci bir yüksek öğretim kurumu" 

olmak için bir eylem planının oluşturulmasına yol açar.  

 

Ölçülecek olanlar: 

1) Kadınların Serbest Meslek Girişimi tarafından geliştirilen bir test sayesinde girişimcilik eğilimi 

2) Tarımda girişimcilik deneyimi, aşağıdakileri tespit eden bir anket sayesinde: 

- adayların girişimci olmak isteyeceği alan 

- seçilen aynı alanda mesleki geçmiş deneyimlerinin belirlenmesi 

3) adayların eğitim seviyesi 

4) adayların BİT yeterlilikleri 

5) başarılı girişimciler olmak için adayların yumuşak becerileri, aşağıdakileri ölçen bazı testler sayesinde: 

- yaratıcılık 

- iletişim kapasitesi, yani başkalarıyla etkileşim kapasitesi 

- iddialılık 

- durumları kontrol etme kapasitesi, yani bir şeyi kontrol altında tutma eğilimi 



FARMER4.0 Erasmus+ Project 
2018-1-It01-KA202-006775 

EĞİTMEN KILAVUZU ─ Intellectual Output 4 
 
 

21 
 

Çevrimiçi öz değerlendirmenin sonunda, adayın profili çıkarılır. Bu öz değerlendirme / ölçümün sonuçlarından 

yola çıkılarak sunulanlar arasından uygun modülleri seçmesi için yönlendirilir. 

DEĞERLENDİRME ve ORYANTASYON aracının içgörüleri için lütfen ANNEXE I'e bakın. 

EĞİTİM YAPISI 
 

 

 

 

FARMER 4.0 web sitesi 

İNGİLİZCE sürümü: https://www.farmer4.eu/courses-en/  

İTALYANCA sürümü: https://www.farmer4.eu/it/courses-it/  

FRANSIZCA sürümü: https://www.farmer4.eu/fr/cours/  

İSPANYOLCA sürümü: https://www.farmer4.eu/es/nuestros-socios/  

TÜRKÇE sürümü: https://www.farmer4.eu/tr/kurslar/  

 

FARMER 4.0 MOODLE platformu 

https://farmer.csciformazione.eu   

  

https://www.farmer4.eu/courses-en/
https://www.farmer4.eu/it/courses-it/
https://www.farmer4.eu/fr/cours/
https://www.farmer4.eu/es/nuestros-socios/
https://www.farmer4.eu/tr/kurslar/
https://farmer.csciformazione.eu/
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MODÜL 1: CAD/CAM/CAE/RE 
 

CAD, CAE, CAM, RE kursu aşağıdaki yapıya sahiptir: 

-5 ders 

• Ders Neden CAD, CAE, CAM, RE kullanmalı? 

• Ders CAD (Bilgisayar Destekli Tasarım), 

• Ders CAE (Bilgisayar Destekli Mühendislik), 

• Ders RE (Tersine Mühendislik), 

• Ders CAM (Bilgisayar Destekli Üretim) 

Yüz Yüze Dersler, 

-E-öğrenme Dersleri, 

-Destekleyici materyal. 

 

 

  

K
u
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r

C
A

D
, 
C

A
E

, 
C

A
M

, 
R

E

Neden CAD, CAE, CAM 
and REkullanmalıyız?

E-öğrenme dersleri

Modül CAD

Yüz yüze dersler

E-öğrenme dersleri

Destekleyici Materyal

Modül CAE

Yüz yüze dersler

E-öğrenme dersleri

Destekleyici Materyal

Modül RE

Yüz yüze dersler

Destekleyici Materyal

Modül CAM E-öğrenme dersleri
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Modül: Neden CAD, CAE, CAM ve RE kullanmalı? 

Bir nesnenin tasarımı için CAD, CAE, CAM ve RE teknolojilerinin neden gerekli olduğunu açıklayan kısa bir 

açıklama, kullanıcının Moodle platformuna girdikten sonra okumaya hazır olduğu ilk modüldür. 
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Modül: CAD-Bilgisayar Destekli Tasarım 

 

 

 

Pedagojik hedefler 

Eğitimin sonunda öğrenciler şunları yapabilecekler: 

1. farklı grafik gösterim tipolojilerini tanımlamak için 

2. 2D çizim geometrisi oluşturmak için 

3. 2D çizimlerden 3D modeller oluşturmak için 

4. montajlar oluşturmak ve parçalar arasında ilişkiler kurmak için 

5. 3D modellerden 2D çoklu görünüm çizimleri yapmak 

6. çizim boyutları ve notları eklemek için 

Anahtar noktaları 

1. SolidWorks yazılımını veya benzer bir 3D modelleyiciyi kullanabilmek için temel unsurlar hakkında 

bilgi 

2. 2D çizimlerden başlayarak parametrik 3 boyutlu parça ve montaj modelleri oluşturabilmek ve 

ölçümlendirmeler uygulayarak 2D çizimler yapabilmek için temel komutlar bilgisi. 

3. Katmanlı teknolojilerle üretim ve üretim öncesinde fikirleri tasarlama, modelleme, doğrulama ve iletme 

adımlarının bilgisi. 

Seansın adımları ve süresi 

CAD modülünde 9 ders vardır: 4 Yüz Yüze ders, 1 E-öğrenme dersi, derinleşmeye adanmış 4 ders. 

Öğretmen modüle 3 saatten fazla sürmeyen Yüz Yüze derslerle başlar. Bu derslerden sonra öğrenci katılabilir E-

öğrenme dersi 24 saat zaman sınırı olmaksızın kullanılabilir. Öğrenci ayrıca destekleyici materyal sayesinde 

modellemeyi derinleştirme olanağına sahip olacaktır. Her Yüz Yüze dersin sonunda öğretmen, öğrencilerden 

yeterliliklerin değerlendirilmesi için bir testi cevaplamalarını isteyebilir. 

Malzemeler ve kaynaklar 

Belgelere ve videolara bağlantılar 
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Seans dizileri 

Destekleyici materyal 

Ders 1: CAD nesilleri 

-  3D modellemenin tarihsel gelişimi 

Ders 2: Katı madde temsil teknikleri 

-  Tel kafes gösterimi 

-  B-Rep gösterimi 

-  CSG gösterimi (1/5) 

-  CSG gösterimi (2/5) 

-  CSG gösterimi (3/5) 

-  CSG gösterimi (4/5) 

-  CSG gösterimi (5/5) 

Ders 3: Parametrik Özellik Tabanlı Temsil 

-  Parametrik özellik tabanlı gösterim 

Ders 4: açık modelleme 

-  Açık modellemeye dayalı sistem 

Ders 1, 2, 3, 4 için Son Sınav 

 

Yüz yüze 

Ders 1: Temel parça modelleme 

-  Adım 1 

-  Adım 2 

-  Adım 3 

-  Adım 4 

-  Final Test 

Ders 2: Parçadan çizim yapın  

-  Adım 1 

-  Adım 2 
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-  Adım 3 

-  Teknik resim görünümleri 

-  DimXpert 

-  Final Test 

Ders 3: Temel montaj modelleme 

-  Giriş 

-  Montajın 1. Bileşeni 

-  Montajın 2. bileşeni 

-  Montajın 3. bileşeni 

-  Montajın 4. bileşeni 

-  Montajın 5. bileşeni 

-  Montajın 6. bileşeni 

-  Adım 1 

-  Adım 2 

-  Adım 3 

-  Adım 4 

-  Adım 5 

-  Adım 6 

-  Adım 7 

-  Final Test 

Ders 4: Montajdan çizim yapın 

-  Adım 1 

-  Adım 2 

-  Adım 3 

-  Adım 4 

-  Final Test 

E-Öğrenme 

-  Ders: Biyobozunur kavanozlar 
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-  SolidWorks ile biyolojik olarak parçalanabilen kavanozların modellenmesi 

Test 

Destekleyici materyalin 1., 2., 3. ve 4. dersleri için Final Testi 

Soru 1 (Doğru) 

Özellik tabanlı modelleyiciler, belirli kenarlar ve yüzlerle ilişkilendirilecek delikler, radyuslar, pahlar, yükseklikler ve 

cepler oluşturma gibi işlemlere izin verir. 

Soru 2 (Doğru) 

Tel kafes, katının bir soyutlamasıdır; modelin kenarlarını temsil eden çizgilerden oluşan 3 boyutlu bir modeldir. 

Soru 3 (Yanlış) 

CSG gösteriminde, topoloji, düğümlerin yüz olduğu ve bağlantıların paylaşılan kenarları temsil ettiği kanatlı bir 

veri yapısı kullanılarak temsil edilebilir. 

Katı madde temsil sistemleri 

Soru 4 (Doğru) 

B temsilinde Boole işlemleri kullanılarak bir nesne oluşturulur 

Soru 5 (2) 

Şekil, tel kafes içinde görüntülenen üç temel öğeden oluşan bir grubu göstermektedir. Boole işleminden türetilen 

nesneleri belirtin (A ∩ B) U C

 

 

Ders 1 için Son Test: Temel parça modelleme 

Soru 1 (Doğru) 

Yeni bir parça belgesini açarken, herhangi bir varsayılan planda (Ön düzlem, Üst düzlem ve Sağ düzlem) veya 

oluşturulmuş bir düzlemde bir çizim oluşturmanız gerekir. 
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Soru 2 (Doğru) 

Çizim objeleri, Akıllı Ölçümlendirme aracıyla 2Dveya 3D olarak ölçülendirilir. Akıllı Boyut aracı etkinken bir boyut 

sürüklenebilir veya bırakılabilir. 

Soru 3 (Yanlış) 

Çizimlere ölçümlendirme eklemeden unsurlar oluşturamazsınız. 

Soru 4 (Yanlış) 

Var olan bir çizimden objeleri çıkararak yeni bir çizim oluşturamazsınız. 

Soru 5 (Doğru) 

Tam tanımlı bir çizimde, model geometrisi siyah olarak görüntülenmez. 

 

Ders 2 için Final Testi: Parçadan çizim yapın 

Soru 1 (yanlış) 

İlişkili teknik resim oluşturulmadan önce bir parça veya montaj kaydedilmemelidir. 

Soru 2 (doğru) 

Parçaların ve montajın 2D teknik resimlerini oluşturabilirsiniz. Parçalar, montajlar ve çizimler bağlantılı belgelerdir; 

parça veya montajda yapılan herhangi bir değişiklik, teknik resim belgesinin düzenlenmesini içerir. 

Soru 3 (doğru) 

Teknik resimlerdeki ölçek değişiklikleri, çalışma sayfalarına veya görünümlere uygulanabilir. Bir çizim 

basıldığında bile ölçeklenebilir. 

Soru 4 (doğru) 

Modellerden standart 3 görünüm, model görünümler (izometrik ve patlatılmış gibi) ve göreli görünümler otomatik 

olarak oluşturulur. 

Soru 5 (doğru) 

Taslak halindeki elemanlar, Araçlar> Seçenekler> Belge Özellikleri> Draft Standardında belirtilen standardı izler.. 

 

Ders 3 için Final Testi: Temel montaj modelleme 

Soru 1 (3) 

Bir derlemede, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır: 

1. Sabit bir bileşenin FeatureManager tasarım ağacındaki adının önünde (f) vardır 

2. Alt tanımlı bir mobil bileşenin FeatureManager tasarım ağacındaki adının önünde (-) işareti vardır. 

3. Bir montaja yerleştirilen ilk parça varsayılan olarak sabittir ve daha sonra mobil yapılamaz 

Soru 2 (doğru) 
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Montaj ilişkileri, işlevlerin askıya alınmasıyla aynı şekilde askıya alınabilir 

Soru 3 (doğru) 

Tesadüfi bir eş, iki düzlemsel yüzü eş düzlemli olmaya zorlar. Yüzler birbiri üzerinde hareket edebilir, ancak 

birbirinden ayrılamaz. 

Soru 4 (Yanlış) 

Eş merkezli bir montaj ilişkisi, iki silindirik yüzü eş merkezli olmaya zorlar. Yüzler ortak eksen boyunca hareket 

edebilir ve bu eksenden uzaklaştırılabilir. 

Soru 5 (3) 

Bu montaj ilişkilerinden hangisi gelişmiş bir montaj ilişkisi değildir: 

1. Sınır Montaj İlişkileri 

Sınır montaj ilişkileri, bileşenlerin mesafe ve açı montaj ilişkileri için bir dizi değer içinde hareket 

etmesine izin verir. Bir başlangıç mesafesi veya açısının yanı sıra maksimum ve minimum bir değer 

belirlersiniz. 

2. Yol Montaj İlişkisi 

Yol montaj ilişkisi, bir bileşendeki seçili noktayı bir yolla sınırlar. Montajda bir veya daha fazla obje 

seçerek yolu tanımlarsınız. Yol boyunca ilerlerken bileşenin eğimini, sapmasını ve yuvarlanmasını 

tanımlayabilirsiniz. 

3. Dişli Montaj İlişkileri 

Dişli montaj ilişkileri, iki bileşeni seçilen eksenler etrafında birbirine göre dönmeye zorlar. Dişli 

montaj ilişkileri için dönme ekseni için geçerli seçimler, silindirik ve konik yüzleri, eksenleri ve 

doğrusal kenarları içerir. 

4. Simetri Montaj İlişkisi 

Bir simetri montaj ilişkisi, iki benzer nesneyi bir bileşenin bir düzlemi veya düzlemsel yüzü veya montajın 

bir düzlemi etrafında simetrik olmaya zorlar. 

5. Genişlik Montaj İlişkileri 

Genişlik montaj ilişkisi, iki düzlemsel yüz arasındaki bir sekmeyi sınırlar. 

 

Ders 4 için Final Testi: Montajdan çizim yapın  

Soru 1 (doğru) 

Yığılmış bir balondaki madde numarasını değiştirirseniz, malzeme listesindeki madde numarası da değişir. 

Soru 2 (doğru) 

Bir çizim, bir tabloda oluşturulan bir malzeme listesini veya Excel'de oluşturulmuş bir malzeme listesini içerebilir, 

ancak her ikisini birden içeremez. 

Soru 3 (5) 

Seçilen her bileşen için yığına bir balon eklenir. Yığılmış balonları eklerken, PropertyManager'da aşağıdaki yığın 

yönlerinden hangisini seçemezsiniz? 

1. Sağ tarafta üst üste koyun 

2. Solda istifleyin 
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3. Yığın 

4. Yığın 

5. Dairesel olarak istifleyin 

Soru 4 (doğru) 

Bir montaj çiziminin bir bölümünü (veya hizalanmış bir bölümünü) oluştururken, bağlantı elemanlarını hariç 

tutabilirsiniz (SolidWorks Toolbox tarafından girilen veya kesilmemiş bir bağlantı elemanı olarak atanmış herhangi 

bir öğeyi bırakın). 

Soru 5 (doğru) 

Bir montaja Malzeme Listesi eklemek için, Malzeme Listesi (Tablo araç çubuğu) veya Ekle> Tablolar> Malzeme 

Listesi öğesine tıklamanız gerekir. 
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Modül: CAE- Bilgisayar Destekli Mühendislik  

 

 

Pedagojik hedefler  

CAE modülünün temel amacı, sonlu elemanlar analizi yoluyla harici yüklere maruz kalan bir bileşenin davranışını 

tahmin etmektir. CAE teknolojisi, ürün performansını simüle etmek için doğrusal, doğrusal olmayan, termal, stres 

ve dinamik analizler gerçekleştirmeye, geometri ve fiziksel özellikleri incelemeye izin verir. 

CAE modülü, öğrenciye farklı analiz türlerini anlamak ve oluşturmak için gerekli araçları sağlar: statik, termal, pik 

yük ve modal. 

Eğitimin sonunda öğrenciler şunları yapabilecekler: 

1. yapısal mekaniğin temelleri: yapılar içindeki yer değiştirmeler, deformasyonlar ve gerilmeler. 

2. sistem için geçerli olan farklı sınır koşullarını bilmek 

3. alanı ayırmak için farklı türdeki tek, iki veya üç boyutlu öğeleri bilmek 

4. CAD geometrisini analiz etmek ve idealleştirmek: yenilemek, idealleştirmek ve temizlemek. 

5. Yüz veya nesnenin 2D, 3D veya birleşik ağ oluşturma 

6. Statik, termal, pik yük ve modal gibi farklı analiz türlerini öğrenme ve uygulama becerisini göstermek.   

Anahtar noktalar 

1. Parçaların veya montajların davranışını simüle etmek ve tahmin etmek için problemin türüne dayalı 

farklı sonlu eleman analizi bilgisi. 

2. Doğru etüdü seçebilmek, sisteme kısıtlar ve dış yükler uygulayabilmek ve elemanların ağını 

oluşturabilmek için temel unsurlar hakkında bilgi. 

Seansın adımları ve süresi 

CAE modülü, 5 Yüz Yüze ders ve 4 E-öğrenme dersi içerir. 

Öğretmen modüle 3 saatten fazla sürmeyen Yüz Yüze derslerle (Ders 1,2,3,4 ve 5) başlar. Bu Yüz Yüze derslerin 

sonunda öğrenci, zaman sınırı olmaksızın 24 saat kullanılabilen E-öğrenme derslerine (6,7,8 ve 9) katılabilir. CAE 

modülünün sonunda, öğrenciler becerilerini değerlendirmek için son bir teste sahip olacaklar. 
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Malzemeler ve kaynaklar 

Belgelere ve videolara bağlantılar 

Seans dizileri 

Yüz yüze  

Ders 1 

- Yapısal mekaniğin temelleri 

- Sonlu elemanlar analizine (FEA) giriş 

- Analiz türleri 

Ders 2 

- Proje ve pratik hususlar 

- Elemanların seçimi 

Ders 3 

- Sınır şartları 

- Eleman türleri (1/4) 

- Eleman türleri (2/4) 

- Eleman türleri (3/4) 

- Eleman türleri (4/4) 

- Malzeme özellikleri 

Ders 4 

- Mesh stratejileri ve geometri hususları 

- 2D Hasır 

- 3D Hasır 

- Kombine 2D ve 3D Mesh 

- Doğruluk ve yakınsama 

Ders 5 

- SolidWorks analiz paketleri 

- Statik analiz: dikdörtgen delikli plaka 

- Statik analiz: L şeklindeki braketin bükülmesi 

 

E-Öğrenme 

Ders 6 

- Termal analiz: bimetal kiriş 

- Termal analiz: çip 

Ders 7 

- Termal analiz: mikroçip 
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Ders 8 

- Pik yük analizi: dışkı 

 

Ders 9 

- Modal analiz: diyapason 

- Modal analiz: çubuk 

 

Test 

Soru 1 (2) 

Sonlu eleman analizi nedir? 

1. Kuvvetlere maruz kalan malzeme ve yapılardaki gerilmeleri ve şekil değiştirmeleri belirlemek için 

gerilme analizi. 

2. Yapısal, titreşim ve ısıl problemlerin sayısal bir teknik kullanılarak simülasyonu 

3. Bir yapının birçok mühendislik disiplinindeki statik ve dinamik tepkilerinin incelenmesi 

4. Malzemelerin ısıl özelliklerinin ve sıcaklıkla nasıl değiştiklerinin analizi. 

 

Soru 2 (4) 

Mesh'i yürütmeden önce hangi ön adımlar gereklidir? 

1. Yok, her zaman ağı gerçekleştirebilirsiniz 

2. Yenileme ve İdealleştirme 

3. İdealleştirme ve Temizleme 

4. Yenileme, İdealleştirme ve Temizleme 

 

Soru 3 (1) 

Sınır Koşulları nelerdir? 

1. BC'ler, bir sınır değeri probleminin çözümü için gerekli olan kuvvetler ve kısıtlamalardır 

2. BC'ler, sistemdeki nesne tarafından değiş tokuş edilen iç kuvvetlerdir 

3. BC'ler statik analizde sıcaklık ve konveksiyon katsayısıdır 

4. BC'ler, termal analizdeki basınçlar ve merkezkaç kuvvetlerdirs 

 

Soru 4 (3) 

Sonlu eleman yönteminde mesh nedir? 

1. Ağ, üçgenler ve diğer düzensiz şekillerden oluşan bir alt bölümdür 

2. Ağ, sürekli bir geometrik uzayın ayrı geometrik ve topolojik hücrelere kesintisiz olmayan bir 

altbölümüdür. 

3. Ağ, sürekli bir geometrik uzayın ayrı geometrik ve topolojik hücrelere bölünmesidir. 

4. Ağ, nesnenin karmaşıklığını artıran üçgenlerin oluşturulmasıdır. 

 

Soru 5 (2) 

SolidWorks'te, fiziksel davranışı tahmin etmek için sonlu eleman analizi yöntemini kullanan modül şudur: 

1. CAD 3D SOLIDWORKS 

2. SOLIDWORKS Simulation 
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3. SOLIDWORKS Motion 

4. SOLIDWORKS Plastics 

 

Soru 6 (1) 

Statik bir analiz yapmak için temel adımlar nelerdir? 

1. CAD geometri analizi, bir "Statik Analiz" çalışmasının oluşturulması, malzeme 

özelliklerinin ve sınır koşullarının ayarlanması, model ağının tanımlanması, analiz yürütme. 

2. Bir "Statik Analiz" etüdünün oluşturulması, malzeme özelliklerinin ve sınır koşullarının 

ayarlanması, model ağının tanımlanması, analiz yürütme. 

3. Bir "Statik Analiz" çalışmasının oluşturulması, malzeme özelliklerinin ve sınır koşullarının 

ayarlanması, model ağının tanımlanması, CAD geometri analizi, analiz yürütme. 

4. Bir "Statik Analiz" çalışmasının oluşturulması, malzeme özelliklerinin ve sınır koşullarının 

ayarlanması, ilk sıcaklık ve konveksiyon katsayısının ayarlanması, model ağının tanımlanması, bir 

ağ kontrolünün uygulanması, CAD geometri analizi, analiz yürütme..  

 

Soru 7 (3) 

SolidWorks'teki termal analizle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisinin yanlış olduğunu belirtin: 

1. Malzemeyi ve ısıl genleşme katsayısını belirtmek gerekir. 

2. Isı üç yöntemle aktarılabilir: iletim, konveksiyon ve radyasyon. 

3. Yalnızca sabit ısı iletimi gerçekleştirilebilir. 

4. Zaman içinde sıcaklıktaki değişikliği analiz etmek için geçici bir termal analiz gereklidir. 

 

Soru 8 (4) 

Modal Analiz nedir? 

1. Modal analiz, güvenlik faktörünün incelenmesidir. 

2. Modal analiz, uygulanan bir kuvvetin varlığında titreşimlerin incelenmesidir. 

3. Modal analiz, kritik burkulma faktörlerinin ve ilgili burkulma modu şekillerinin incelenmesidir. 

4. Modal analiz, frekans alanındaki sistemlerin dinamik özelliklerinin incelenmesidir.  
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Modül: CAM-Bilgisayar Destekli İmalat 

 

 

 

Pedagojik hedefler 

CAM modülünün temel amacı, bir CNC takım tezgahının bir takım yolunu takip etmesi ve bir CAD projesinden 

başlayarak belirli bir parça oluşturması için gereken talimatları elde etmektir. 

Eğitimin sonunda öğrenciler şunları yapabilecekler: 

1. tasarım (CAD) ve üretim (CAM) için yazılım sistemleri arasındaki bağlantı 

2. bir yazılım CAM'sinin ana işlemleri 

3. Takım tezgahı için talimatlar oluşturmak (ISO dil kodu) 

4. İşlemi ve yardımcı parametreleri ayarlamak için: yüzey bitirme, boyut toleransı, takım boyutu, malzeme 

kaldırma oranı, vb. 

5. SolidWorks CAM'de tornalama ve frezeleme için takımyollarını hesaplamak ve simüle etmek için 

6. dosyayı CNC makinesine iletmek için (bilgisayar sayısal kontrol makinesi) 

Anahtar noktaları 

1. Bir CAD modelinden başlayarak doğru makineyi, frezelemeyi veya tornayı seçebilmek ve SolidWorks 

CAM'de gerçekleştirilecek işleme türünü tanımlayabilmek için temel unsurlar hakkında bilgi. 

2. Bir CNC takım tezgahının 3D takım yolunu takip etmesi ve son modeli elde etmesi için talimatların 

nasıl üretileceğine dair bilgi 

3. Takım geçme parçasının ve takım tutucunun boyutlarının ve çarpışmaları ve vakum geçişlerini 

önlemek için önceden çalışılan hammaddeyi nasıl hesaba katacağına dair bilgi. 

Seansın adımları ve süresi 

CAM modülü, öğrencilerin çevrimiçi olarak katılacakları bir E-öğrenme dersine sahiptir. E-öğrenme, zaman sınırı 

olmaksızın 24 saat kullanılabilen önemli alt birimler halinde yapılandırılmıştır. 
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Malzemeler ve kaynaklar 

Belgelere ve videolara bağlantılar 

Seans dizileri 

Uzaktan Eğitim 

Ders  

- Bilgisayar Destekli Üretime Giriş (CAM) 

- SolidWorks'te CAM 

- Dönen 

- Frezeleme 

- Egzersiz: öğütme 
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Modül: RE- Tersine mühendislik  

 

 

 

Pedagojik hedefler  

Eğitimin sonunda öğrenciler şunları yapabilecekler: 

1. Ana 3D tarayıcı türleri: temaslı veya temassız. 

2. Bir nesnenin nasıl taranacağı. 

3. Gerçek bir nesnenin hacmini, dokusunu ve rengini içeren bir dijital model oluşturmak için gerekli adımları 

3D tarama ile bilmek. 

4. Tarama için nesnenin hazırlanması: yüzey işlemi ve referans noktalarının konumlandırılması. 

5. İşlem sonrası aşama: elde etme doğruluğunu artırmak için nokta bulutunun işlenmesi, üçgenleme işlemi, 

CAD modelini elde etmek için çokgen bir ağın oluşturulması. 

Anahtar noktalar 

1. Bir RE sürecinin adımlarına ilişkin bilgi: CAD özelliklerini çıkarmak ve yeni bir parça oluşturmak için 

mevcut bir fiziksel parçayı analiz edin. 

2. Standartlaştırılmış bir formatta optimize edilmiş bir model elde etmek için tüm sistem kalibrasyonu, 

tarama hazırlığı ve işlem sonrası adımları gerçekleştirebilmek için temel unsurlar hakkında bilgi  

Seansın adımları ve süresi 

RE modülü, 3 Yüz Yüze ders ve daha fazla bilgi için destekleyici materyal içerir. 

Öğretmen modüle 3 saatten fazla sürmeyen Yüz Yüze derslerle (Dersler 1,2,3) başlar. Bu Yüz Yüze derslerin 

sonunda, öğrenci yeterliliklerini test etme olanağına sahip olacaktır. Ayrıca, öğrenciler destekleyici materyal 

sayesinde RE'yi derinleştirebilir ve yeterliliklerini değerlendirmek için diğer testlere yanıt verebilirler. 

Malzemeler ve kaynaklar 

Web sayfalarına, belgelere ve videolara bağlantılar 
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Seans dizileri 

Yüz yüze 

Ders 1 Ters Mühendisliğe Giriş (RE) 

- CAD'den 3D baskıya 

Ders 2 Yapılandırılmış ışık 

- Teknoloji 

- Uygulamalar 

- Sistemler 

- Final Test 

Ders 3 

- Egzersiz: biyolojik olarak parçalanabilen kavanozların taranması 

Destekleyici Materyal 

Antropomorfik kollar 

- Teknoloji 

- Uygulamalar 

- Sistemler 

- Final Testi 

Koordinat Ölçüm Makinesi (CMM) 

- Teknoloji 

- Uygulamalar 

- Sistemler 

- Final Testi 

Fotogrametri 

- Teknoloji 

- Uygulamalar 

- Sistemler 

- Final Testi 

Lazer interferometri 

- Teknoloji 

- Uygulamalar 

- Sistemler 

- Final Testi  

Lazer tarayıcı 

- Teknoloji 
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- Uygulamalar 

- Sistemler 

- Final Testi  

Holography 

- Technology 

- Applications 

- Systems 

- Final Testi 

Uçuş süresi 

- Teknoloji 

- Uygulamalar 

- Sistemler 

- Final Testi 

3D ultrason 

- Teknoloji 

- Uygulamalar 

- Sistemler 

- Final Testi 

Manyetik toplama sistemleri 

- Teknoloji 

- Uygulamalar 

- Sistemler 

- Final Testi 

 

TEST 

Antropomorfik kollar için Final Testi 

Soru 1 (T) 

Manuel bir ölçüm yöntemidir. 

 

Soru 2 (F) 

Bu yöntem temassız sistemler kategorisinde sınıflandırılabilir. 

 

Soru 3 (T) 

Probun konumunu belirleyen bir dizi dönüştürücüdür. 

 

Soru 4 (F) 

Bu teknolojinin bir kullanım alanı, büyük bina alanlarının tespiti için mimarlık alanıdır. 

 

Soru 5 (2) 

Bu kategorinin doğruluğu şu şekildedir: 
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1. 1. 0,00005 - 0,0001 mm 

2. 2. 0,005 - 0,01 mm 

3. 3. 0.0005 - 0.001 mm 

4. 4. 0,1 - 0,5 mm 

5. 5. 1-5 mm 

 

Koordinat Ölçüm Makinesi için Final Test (CMM) 

Soru 1 (F) 

Manuel bir ölçüm yöntemidir. 

Soru 2 (F) 

Bu yöntem temassız sistemler kategorisinde sınıflandırılabilir. 

Soru 3 (V) 

Yapının sertliği, bu teknolojiye iyi bir hassasiyeti garanti eder. 

Soru 4 (F) 

Bu sistem, ortamın ısıl koşullarından bağımsızdır. 

Soru 5 (V) 

Bu teknoloji, kalite kontrol sürecinde kullanılır. 

 

Fotogrametri için Final Test  

Soru 1 (T) 

Bu yöntem temassız sistemler kategorisinde sınıflandırılabilir. 

Soru 2 (F) 

Bu yöntem, sözde girişim olgusunu kullanır. 

Soru 3 (F) 

Nesneyi temsil eden bir nokta bulutu elde etmek için en uygun sistemdir. 

Soru 4 (T) 

Estetik cerrahi bu teknolojinin bir uygulama alanıdır. 

Soru 5 (F) 

Bu teknoloji, hızlı bir kurulum ile karakterizedir. 

Ders 2 için Final Testi: Yapılandırılmış ışık 

Soru 1 (F) 

Bu manuel bir ölçüm yöntemidir. 

Soru 2 (T) 
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Bu yöntem temassız sistemler kategorisinde sınıflandırılabilir. 

Soru 3 (T) 

Bu teknoloji, insan vücudunun parçalarını çoğaltmak için uygundur. 

Soru 4 (F) 

Bu sistemler aydınlatmadan bağımsızdır. 

Soru 5 (T) 

Bu teknoloji, yavaş bir kurulumla karakterizedir. 

 

Lazer interferometri için Final Test 

Soru 1 (F) 

Bu yöntem, iletişim sistemleri kategorisinde sınıflandırılabilir. 

Soru 2 (T) 

Bu teknoloji, ortamın termal koşullarından bağımsızdır. 

Soru 3 (T) 

Taranan noktaların konumunu belirleyen bir dizi dönüştürücüdür. 

Soru 4 (T) 

Aerodinamik profillerin kontrolü, bu teknolojinin bir uygulama alanıdır. 

Soru 5 (F) 

Bu teknoloji, yavaş bir kurulumla karakterizedir. 

 

Lazer tarayıcı için Final Test 

Soru 1 (T) 

Bu teknoloji lazer üçgenlemesine dayanmaktadır. 

Soru 2 (F) 

Bu yöntem, iletişim sistemleri kategorisinde sınıflandırılabilir. 

Soru 3 (T) 

Otomotiv sektöründe bu teknoloji, baskılı devreler gibi küçük bileşenleri tespit etmek için kullanılır. 

Soru 4 (F) 

Bu sistemler aydınlatmadan bağımsızdır. 

Soru 5 (F) 

Bu sistemler, büyük hacimli işlerle karakterizedir. 
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Holografi için Final Test 

Soru 1 (F) 

Bu yöntem, iletişim sistemleri kategorisinde sınıflandırılabilir. 

Soru 2 (T) 

Optik bir teknolojidir. 

Soru 3 (T) 

Bu teknoloji interferometriye dayanmaktadır. 

Soru 4 (T) 

Bu teknolojinin bir uygulama alanı, heykellerin modellenmesidir. 

Soru 5 (F) 

Bu teknoloji aydınlatmadan bağımsızdır. 

Final Testi: Uçuş Süresi  

Soru 1 (F) 

Bu yöntem, iletişim sistemleri kategorisinde sınıflandırılabilir. 

Soru 2 (T) 

Bu teknoloji, incelenen nesnenin yansıtıcı özelliğine dayanmaktadır. 

Soru 3 (T) 

Sivil koruma alanında kullanılan bir sistemdir. 

Soru 4 (T) 

Bu sistemler büyük hacimlerde çalışabilme özelliğine sahiptir. 

Soru 5 (3) 

Bu teknolojinin kesinliği şu şekildedir: 

1. 1. 0,1 - 0,5 mm 

2. 2. 0,5 - 10 mm 

3.  3. 10 - 100 mm 

4. 4. 0,002 - 0,025 mm 

5. 5. 0,01 - 2 mm 

Final Testi: 3D ultrason 

Soru 1 (T) 

Bu yöntem temassız sistemler kategorisinde sınıflandırılabilir. 

Soru 2 (T) 

Bu teknoloji, uçuş süresinin hesaplanmasına dayanmaktadır. 

Soru 3 (F) 
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Bu teknik, demiryolu sahasında rayların kontrolü için kullanılır. 

Soru 4 (T) 

Bu teknoloji aydınlatmadan bağımsızdır. 

Soru 5 (5) 

Bu teknolojinin kesinliği şu şekildedir: 

1. 1. 0,1 - 0,5 mm 

2. 2. 0,5 - 10 mm 

3. 3. 10 - 100 mm 

4. 4. 0,002 - 0,025 mm 

5.  5. 0,01 - 0,1 mm  

Manyetik toplama sistemleri için Final Testi 

Soru 1 (F) 

Bu yöntem, iletişim sistemleri kategorisinde sınıflandırılabilir. 

Soru 2 (T) 

Bu yöntemin ana parametresi rezonans frekansıdır. 

Soru 3 (T) 

Bu teknoloji, malzemelerin incelenmesinde uygulanmaktadır. 

Soru 4 (T) 

Bu teknoloji aydınlatmadan bağımsızdır. 

Soru 5 (1) 

Bu teknolojinin kesinliği şu şekildedir: 

1.  1. 0,05 - 1 mm 

2. 2. 1 - 10 mm 

3. 3. 10 - 100 mm 

4. 4,002 - 0,025 mm 

5. 5. 0,001 - 0,005 mm 
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MODÜL 2: Eklemeli Üretim - 3D Baskı 
 

3D baskı kursu aşağıdaki yapıya sahiptir: 

-3 ders 

¶ 3D Baskı nedir 

¶ Neden 3D baskı 

¶ 3D olarak nasıl yazdırırız  

Yüz Yüze Dersler, 

-E-öğrenme Dersleri, 

-Destekleyici materyal. 

 

 

Ders: 3D Baskı Nedir 

 

Pedagojik hedefler   

Modül, 3D yazdırma, kullanılan ana teknolojiler ve 3D yazdırma sürecinde kullanılan en yaygın malzemeleri ana 

hatlarıyla anlatan tarihsel bir genel bakış sunar. 

Dersin sonunda öğrenciler şunu bilmelidir: 

1. 3D baskı tekniklerinin kökeni 

2. 3D baskı sırasında şu anda malzeme olarak ne kullanılıyor? 

3. Bu baskı işleminin arkasındaki ana teknolojiler nelerdir. 

Anahtar noktalar 

1. 3D baskı bilgisi 

2. İlgili süreçlerle ilgili bilgi 

 

Seansın adımları ve süresi  

Bu Modül için, etkinliklerin 2 saatten fazla olmayan yüz yüze bir dersle başlatılması ve kapatılması önerilmektedir. 

E-öğrenme, zaman sınırı olmaksızın 24 saat kullanılabilen önemli alt birimler halinde yapılandırılmıştır. 

 

Materyaller ve kaynaklar 

Web sayfalarına, belgelere ve videolara bağlantılar 

Test 

3D BASKI KAVRAMI HANGİ YILDA DERGİ NEW SCIENTIST 'DE GÖRÜLDÜ? 
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A. 1935 
B. 1956 
C. 1974 
D. 1993 
E. 2002 
F .2014 
CEVAP: C 
 
STEREOLİTOGRAFİ TEKNOLOJİSİNİN İLK PATENTİNİ 1986 YILINDA HANGİ ÜLKE CHARLES HULL ALDI? 
A. Japonya 
B. Fransa 
C. U.R.S.S 
D. İsveç 
E. ABD 
F. İsrail 
CEVAP: E 
 
AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ 3D BASKI TEKNOLOJİSİ DEĞİLDİR? (Birden fazla cevap mümkündür) 
A. Stereolitografi (SLA) 
B.Nükleer Tabanlı Ekleme (NBA) 
C. Trilithium Reçine Fazer (TRP) 
D. Sigortalı Biriktirme Modellemesi (FDM) 
E.Seçici Lazer Sinterleme (SLS) 
F. Polimerik Lazer Ekleme (PLA) 
CEVAP: A 
CEVAP: D 
CEVAP: E 
 
 
EN YAYGIN 3D BASKI TEKNOLOJİSİ NEDİR? 
A. FDM 
B. SLS 
C. SLA 
CEVAP: A 
 
3D BASKI MALZEMELERİ NELERDİR? (Birden fazla cevap mümkündür) 
1. Termoplastik polimerler 
2. Yemek macunları 
3. Biyolojik Malzemeler 
4. Metaller 
5. Seramik ve killer 
6. Polimer Matris Kompozitler 
CEVAP: A 
CEVAP: B 
CEVAP: C 
CEVAP: D 
CEVAP: E 
CEVAP: F 
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Ders: Neden 3D Baskı 

 

Pedagojik hedefler  

Bu ders, geleneksel tekniklere kıyasla 3D baskının avantajlarını ve dezavantajlarını sunar. 

Eğitimin sonunda öğrenciler şunları yapabilecekler: 

1. 3D baskıyı kullanmanın yararlarını ve olumsuz yönlerini anlamak. 
2. Bir sorunun 3 boyutlu baskı kullanılarak çözülüp çözülemeyeceğini değerlendirmek. 
3. 3D baskının uygun bir çözüm olduğu durumu bilmek. 

 

Anahtar Noktalar 

1. Yeterli 3D baskıyı seçmek için kriterler bilgisi 

2. 3D baskının uygulanabilirliği bilgisi 

 

Seansın adımları ve süresi   

Bu Modül için, etkinliklerin 2 saatten fazla olmayan yüz yüze bir dersle başlatılması ve kapatılması önerilmektedir. 

E-öğrenme, zaman sınırı olmaksızın 24 saat kullanılabilen önemli alt birimler halinde yapılandırılmıştır. 

 

Materyaller ve kaynaklar 

Web sayfalarına, belgelere ve videolara bağlantılar 

 

Test 

3D BASKI, HIZLI KORUMA YAPMAK İÇİN İYİ BİR YOL MU? 
A. Doğru 
B. Yanlış 
CEVAP: A 
  
ERİŞİLEBİLİRLİK 3D YAZDIRMANIN BİR FAYDASI MI? 
A. Doğru 
B. Yanlış 
CEVAP: A 
  
3D BASKI UZAK ALANLARDA KÜÇÜK ÇİFTÇİLERE YARDIMCI OLABİLİR Mİ? 
A. Doğru 
B. Yanlış 
CEVAP: A 
  
3D BASKI, DÜŞÜRMELİ ÜRETİMDEN DAHA FAZLA VEYA DAHA AZ ATIK ÜRETİYOR? 
A. Daha Az 
B. Daha Fazla 
CEVAP: A  
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TARIMDA 3D BASKI İÇİN OLASI KULLANIM SENARYOLARI NELERDİR? (Birden fazla cevap mümkündür) 
A. Yeni aletler oluşturmak için çiftliğin etrafındaki plastik veya metal döşemeyi geri dönüştürmek. 
B. Tarım makineleri için yedek parça basmak. 
C. Karmaşık tarım makinelerini basmak. 
CEVAP: A 
CEVAP: B  
 

Ders: 3D Baskı Nasıl Yapılır 

 

Pedagojik hedefler  

Bu ders, bir parçayı 3D yazıcı ile yazdırmak için temel kılavuzu sunar. CAD modelinden 3D baskılı prototipe 

geçme prosedürünü adım adım açıklar. 

Eğitimin sonunda öğrenciler şunları yapabilecekler: 

1. CAD yazılımından gerekli dosyayı dışa aktarmak, 

2. 3D yazıcı yazılımındaki farklı parametreleri düzeltmek için 

3. Dosyayı 3D yazıcıya yüklemek ve parçayı yazdırmaya başlamak için. 

Anahtar noktaları 

1. Bir yazıcının nasıl çalıştığı hakkında bilgi 

2. Bir parçanın nasıl yazdırılacağına dair bilgi 

Seansın adımları ve süresi  

Bu Modül için, etkinliklerin 2 saatten fazla olmayan yüz yüze bir dersle başlatılması ve kapatılması önerilmektedir. 

E-öğrenme, zaman sınırı olmaksızın 24 saat kullanılabilen önemli alt birimler halinde yapılandırılmıştır. 

Materyaller ve kaynaklar 

Web sayfalarına, belgelere ve videolara bağlantılar 

Seans dizileri 

2.1 3D Baskı Nedir 

2.2 Neden 3D baskı 

2.3 3D olarak nasıl yazdırırız 

 

Test 

YAZDIRMA OTURUMUNU BAŞLATMAK İÇİN HANGİ ADIMLAR GEREKLİDİR? (Birden fazla cevap 
mümkündür) 
A. Nesnenin bir fotoğrafı 
B. Nesnenin CAD modeli 
C. Bir STL dosyası 
D. Yazıcı için biraz kağıt 
E. Bir 3D yazıcı 
F. Bir Dilimleyici yazılımı 
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CEVAP: B 
CEVAP: C 
CEVAP: E 
CEVAP: F 
  
AŞAĞIDAKİLER 3D YAZDIRMA PARAMETRELERİ NEDİR? (Birden fazla cevap mümkündür) 
A. Malzeme 
B. Katman Kalınlığı 
C. Meteo 
D. Kağıt formatı 
E. Dolgu yoğunluğu 
F. Raft 
CEVAP: A 
CEVAP: B 
CEVAP: E 
CEVAP: F 
  
DOĞRUDAN BİR CAD MODELİ YAZDIRABİLİR MİSİNİZ? 
A. Doğru 
B. Yanlış 
CEVAP: B  
  
KULLANICI, YAZDIRMA İLERLEMESİNİ PERİYODİK OLARAK KONTROL ETMELİ Mİ? 
A. doğru 
B. Yanlış 
CEVAP: A 
  
Z-ZUITE KULLANILABİLEN TEK DİLİMLEME Mİ? 
A. Evet, tüm 3D yazıcılar için kullanabilirim 
B. Hayır, CURA gibi diğer dilimleyiciler kullanılabilir 
CEVAP: B  
 

 

 

E-öğrenme oturumları FARMER 4.0 web sitesinde: www. https://www.farmer4.eu/   

https://www.farmer4.eu/
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MODÜL 3: FabLab yaklaşımına göre Tarımsal Girişimcilik 

 

 

 

Pedagojik hedefler  

Eğitimin sonunda öğrenciler şunları yapabilecekler: 

1. ÇİFTLİK 4.0'ın ne olduğunu bilmek ve tarımda teknolojik yeniliğin önemini anlamak 

2. Çiftliğin bir "Çiftlik 4.0" a dönüşümünden başlayarak, bir "dijital çiftçi" ağı oluşturmak, iyi uygulamaları 

paylaşmak ve faaliyetleri uluslararası düzeyde uygulamak için çalışmanın nasıl mümkün olduğunu 

anlamak. 

3. Basit bir iş planının nasıl derleneceğini anlamak 

4. Bir çiftliğin uygun bir yönetişim modeli benimsemesinin önemini anlamak 

5. AB Veri Koruma Yönetmeliği GDPR'nin ana noktalarını bilmek 

Anahtar noktalar 

1. Çiftlik teknolojisi devriminin faydaları hakkında bilgi 

2. Girişimcilik teknikleri, 4.0 Sanayi teknolojileri ve tarım dünyası arasındaki bağlantı bilgisi 

3. Basit bir iş planını doldurmanın adımları hakkında bilgi 

4. Şirketiniz için başarılı bir yönetişim sistemi uygulayabilmek ve yönetebilmek için temel unsurlar hakkında 

bilgi sahibi olunması 

5. Müşteri verilerinizi, web sitenizi ve diğer sosyal platformları GDPR 2016/679 uyarınca nasıl 

yöneteceğiniz hakkında bilgi 
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Seansın adımları ve süresi  

Bu Modül için, etkinliklerin 3 saatten fazla olmayan yüz yüze bir dersle başlatılması ve kapatılması önerilmektedir. 

E-öğrenme, zaman sınırı olmaksızın 24 saat kullanılabilen önemli alt birimler halinde yapılandırılmıştır. 

 

Materyaller ve kaynaklar 

Web sayfalarına, belgelere ve videolara bağlantılar 

Ders dizileri 

1.1 Çiftliğe Giriş 4.0 

1.2 Tarımsal girişimcilik ve fabrikalar 

1.3 İş Planı 

1.4 Çiftlik 4.0 yönetişimi 

1.5 GPDR ile uyumlu gizlilik yönetimi 

E-öğrenme oturumları FARMER 4.0 web sitesinde: www. https://www.farmer4.eu/  

Test 

Tarımsal girişimcilik ve fablablar için Final testi 

Soru 1 (1) 

Çiftlikler tarımsal ürünlerin yetiştirilmesi, işlenmesi ve satışına ek olarak başka faaliyetlerde bulunabilir. 

DOĞRU 

YANLIŞ 

 

Soru 2 (2) 

Çiftçileri doğrudan etkileyen tüm değişkenleri anlamak için iklim değişikliği hakkında bilgi gerekli değildir. 

DOĞRU 

YANLIŞ 

 

Soru 3 (2) 

Çiftliklere ayrılmış hiçbir finansman kaynağı yok 

DOĞRU 

YANLIŞ 

 

Soru 4 (1) 

Marka, ürünlerinin kalitesini ve özelliklerinin benzersizliğini temsil eden şirketin kimliğini tanımlar. 

https://www.farmer4.eu/


FARMER4.0 Erasmus+ Project 
2018-1-It01-KA202-006775 

EĞİTMEN KILAVUZU ─ Intellectual Output 4 
 
 

51 
 

DOĞRU 

YANLIŞ 

 

Soru 5 (1) 

FabLab, "Fabrikasyon Laboratuvarı" anlamına gelir 

DOĞRU 

YANLIŞ 

 

İş Planı için Final testi 

Soru 1 (2) 

İş Planı çiftçiler için değildir 

DOĞRU 

YANLIŞ 

 

Soru 2 (2) 

İş planının uygulanması kolaydır 

DOĞRU 

YANLIŞ 

 

Soru 3 (2) 

İş planı, şirketin finansmanının kaynağını belirtmemelidir 

DOĞRU 

YANLIŞ 

 

Soru 4 (1) 

İş planı, en az 5 yıllık tahmini gelir tablosunu içermelidir. 

DOĞRU 

YANLIŞ 

 

Soru 5 (1) 

Ekler, çeşitli bölümlerde söylenenleri açıklığa kavuşturmak için kullanışlıdır. 
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DOĞRU 

YANLIŞ 

 

Çiftlik 4.0 yönetişimi için Final Testi 

Soru 1 (2) 

ÇİFTLİK MÜDÜRÜ KİMDİR? 

1. Yasal ve vergi sorunlarını çözmek için çağrılan profesyoneldir 

2.  Çiftliği finansal ve organizasyonel olarak yöneten kişidir. 

3. Her şeyi başkalarına devredip sadece yolu gösteren kişidir 

Soru 2 (2) 

YÖNETİŞİM NE ANLAMA GELMEKTEDİR? 

1. Yönetişim, paydaşlar tarafından dikte edilen kurallar dizisidir 

2.  Yönetişim, şirketin üst yönetimi tarafından seçilen yönetim ve kontrol modelidir. 

3. Yönetişim, müşterilerle imzalanan sözleşmeler dizisidir 

Soru 3 (2) 

YÖNETİŞİMİN UNSURLARI NELERDİR? 

1. Ekonomik istikrar, çok yüksek ciro 

2.  Şirketin doğru ve verimli bir şekilde yönetilmesini amaçlayan araçlar, kurallar, ilişkiler, 

süreçler 

3. Finansal riski yönetme yeteneği 

Soru 4 (1) 

BİR KURULUŞUN ESASLARI NELERDİR? 

1.  Etik, değişim ve yenilik, iş riski değerlendirmesi ve kazanan stratejilerin belirlenmesi, 

oldukça esnek organizasyon yapıları 

2. Etik, organizasyonel yapılar ve bütçe 

3. Değişim, yenilik ve insan kaynakları 

Soru 5 (2) 

TÜM ŞİRKETLER İÇİN EŞİT YÖNETİŞİM VAR MI? 

1. Evet, yapıyorum. Her zaman aynı yönetim modeli geçerlidir 

2.  Hayır. Tek bir yönetişim modeli yoktur 

3. Olabilir. Çalışan sayısına bağlıdır 

 

GPDR'ye göre Gizlilik yönetimi için Final Testi 

Soru 1 (3) 

VERİ İŞLEMEYE İLİŞKİN GENEL AVRUPA YÖNETMELİĞİ NEDİR? 

1. KKD (Avrupa'nın Gizlilik Koruması) n. 2018/474 
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2. PER (Gizlilik Avrupa Yönetmeliği) n. 2019/575 

3.  GDPR (Genel Veri Koruma Yönetmeliği) n. 2016/679 

Soru 2 (1) 

GİZLİLİK POLİTİKASI NEDİR 

1. Kullanıcıya verilerinin nasıl işleneceği hakkında bilgi veren belgedir. 

2. Sitenin operatörünün web sayfalarından hemen ulaşılamayan verilerini gösterir. 

3. Site yöneticisinin müfredatını içeren bölümüdür 

Soru 3 (2) 

MEVZUAT, WEB SİTESİ OPERATÖRÜNÜN VERİLERİN KULLANICI TARAFINDAN SİLİNMESİ VE 

TAŞINABİLİRLİĞİ İÇİN BİR PROSEDÜR SAĞLAMASINI GEREKTİRİR Mİ? 

1. Hayır 

2.  Evet 

3. Evet, yalnızca halka açık şirket siteleri için 

Soru 4 (1) 

ÇEREZ POLİTİKASI NEDİR 

1. Bu sitedeki çerezleri nasıl yöneteceği konusunda kullanıcıyı bilgilendiren belgedir. 

2. Sitedeki görsellerin nasıl yönetileceği konusunda kullanıcıyı bilgilendiren belgedir. 

3. Bu, sitenin gizlilik politikasına referansları içeren bölümüdür 

Soru 5 (2) 

BÜLTENE ABONE OLURKEN VERİLERİN İŞLENMESİ İÇİN KULLANICININ ONAYINI İSTEMEK GEREKLİ Mİ? 

1. Hayır, asla 

2.  Evet, her zaman 

3. Yalnızca istisnai durumlarda 
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MODÜL 4: Global Farm 4.0'ın uluslararasılaşması ve sürdürülebilirliği 

 

 

 

Pedagojik hedefler  

1. dersin sonunda öğrenciler şunları yapabilecekler: 

1. Uluslararasılaşma kavramının anlaşıldığını göstermek için 

2. Aşağıdakiler gibi bazı süreçleri ifade etmek 

a. Bilgi keşfi 

b. Uluslararası liderlik 

2. dersin sonunda öğrenciler şunları yapabilecekler: 

1. Sürdürülebilirlik tanımının temel unsurlarının anlaşıldığını göstermek için 

2. Çeşitli seçenekleri göz önünde bulundurmak ve kendisi için uygun seçimler yapabilmek 

3. Aşağıdakiler gibi bazı süreçleri ifade etmek için: 

o Kaynakların korunması 

o Kaynak arama 
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Anahtar noktalar 

Bu dersler bir fırsat sağlayacaktır: 

 

1. Tarımın uluslararasılaşmasını sürekli bir tarihsel süreç olarak yansıtmak 

2. Bilinçli seçimler yapmak için uluslararasılaşma süreçlerinin farklı yönlerini değerlendirmek 

3. Tarım sektöründe sürdürülebilirlik tanımının temel unsurlarını ifade etmek 

4. Aşağıdakiler gibi çeşitli konular üzerinde düşünmek için: 

a. Çevresel giriş anahtarı - yani kaynakların korunması - toprak, su, biyolojik çeşitlilik 

b. Ekonomik giriş anahtarı, yani gübre azaltma yoluyla maliyet düşürme 

c. Sosyal giriş anahtarı, yani çiftçi ağı, tarımda topluluk yaklaşımı, dijital üretici duruşu 

d. Sektörler arası yaklaşım, yani iklim değişikliği, araştırmalar 

 

Seansın adımları ve süresi  

Bu Modül için, etkinliklerin 3 saatten fazla olmayan yüz yüze bir dersle başlatılması ve kapatılması önerilmektedir. 

E-öğrenme, zaman sınırı olmaksızın 24 saat kullanılabilen önemli alt birimler halinde yapılandırılmıştır. 

 

Materyaller ve kaynaklar 

Web sayfalarına, belgelere ve videolara bağlantılar 

 

Ders dizileri 

- 4.1 Tarımda uluslararasılaşma 

- 4.2 Tarımda sürdürülebilirlik hakkında 

 

Test 

Ders 1 - Uluslararasılaştırma 

ULUSLARARASILAŞTIRMA, STRATEJİK İTTİFAKLAR VEYA YENİ PAZAR ORYANTASYONU, 

KOOPERATİFLERİN KATILDIĞI FAALİYETLERİN YENİ PAZARLAR BULMA, İŞLETME MALİYETLERİNİ 

AZALTMA, GÜÇ POZİSYONLARINI İYİLEŞTİRME VE COĞRAFİ RİSKİNİ ÇEŞİTLENDİRME İHTİYACINA 

YANIT VERMEKTEDİR. 

A. Doğru 

B. Yanlış 

CEVAP: A 
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Kooperatifler sırayla uluslararasılaştırılır: 

- Firmanın pazar payını artırmamak, 

- Ortalama satış fiyatını yükseltmek, 

- Riski azaltmamak veya çeşitlendirmemek. 

CEVAP: B 

 

ŞİRKET BİR YABANCI PAZARA GİRMEYİ TERCİH EDER ÜRÜNLERİ VE SÜREÇLERİ YENİLİK ETMEK İÇİN 

GEREKLİ YENİ KAYNAKLAR VE BECERİLER ELDE ETMEK İÇİN YARARLI OLABİLİR, BÖYLECE YENİ 

AVANTAJLAR ELDE ETMEK VEYA İŞ - ÜRÜN / SÜREÇ İNOVASYONUNU GENİŞLETMEK İÇİN ZEMİN 

YAPMAK İÇİN YARARLI OLABİLİR 

A. Doğru 

B. Yanlış 

CEVAP: A 

 

LOJİSTİK MALİYET TASARRUFU, HEDEF ÜLKELERİN SATIN ALMA VEYA DAĞITIM PAZARLARINA YAKIN 

OLMASI DURUMUNDA, HAMMADDE VEYA BİTMİŞ ÜRÜNLERİN STOKLANMASI İÇİN LOJİSTİK 

MALİYETLERİN AZALTILMASINDA VE SAHADA MERKEZLERİN OLUŞTURULMASINDAN OLUŞUR 

A. Doğru 

B. Yanlış 

CEVAP: A 

BİR ŞİRKET, OLUŞTURULAN ORGANİZASYONLAR ARASI İLİŞKİLERİN AVANTAJLARINI SAVUNMAK İÇİN 

MÜŞTERİLERİNİ VEYA TEDARİKÇİLERİNİ TAKİP EDEREK İLİŞKİLERİNİ KORUMAK İÇİN 

ULUSLARARASILAŞMAYI SEÇEBİLİR 

A. Doğru 

B. Yanlış 

CEVAP: A 

 

Ders 2 - Sürdürülebilirlik hakkında 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMI EKONOMİK ZORUNLULUKLARI, SOSYAL ENDİŞELERİ VE ÇEVRESEL 

ÖNERİLERİ HESAPLAMAYI İÇERİR 

A. Doğru 

B. Yanlış 

CEVAP: A 
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DOĞRU ÖNERİYİ SEÇİN 

A.Sürdürülebilir tarım, gübre ve pestisitlerden kalıcı olarak vazgeçen bir faaliyettir. 

B.Sürdürülebilir tarım, belirli bir dizi koşulu belirsiz bir süre için kalıcı olarak karşılayan bir faaliyettir. 

C. Sürdürülebilir tarım, çiftçinin gelirini kalıcı olarak artırmasına izin veren bir faaliyettir. 

CEVAP: B 

 

ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, HAMMADDE KAYNAKLARININ KORUNMASINI SAĞLAMAKTADIR. 

A.İnsanlığa zarar vermemek için insan atıkları için kullanılan lavaboların aşılmaması 

B. Artan bir nüfusa duyulan ihtiyaç her zaman karşılanacaktır 

C. Su kaynakları, mahsulleri temiz su ile sulamak için makul bir kaliteyi korur. 

CEVAP: A 

 

ETKİLİ BİR MALİYET YÖNETİMİ - GENEL OLARAK MALİYET AZALTMA, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE 

ULAŞMANIN TEMEL PRATİK YOLUDUR 

A. Doğru 

B. Yanlış 

CEVAP: B 

 

SOSYAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SOSYAL DEĞERLER, KİMLİKLER, İLİŞKİLER VE KURUMLARLA İLGİLİDİR 

A. Doğru 

B. Yanlış 

CEVAP: A 

 

E-öğrenme oturumları FARMER 4.0 web sitesinde: https://www.farmer4.eu/ 

  

https://www.farmer4.eu/
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MODÜL 5: Global Farm 4.0 için Sosyal Ağ 
 

 

 

Pedagojik hedefler  

Eğitimin sonunda öğrenciler şunları yapabilecekler: 

1. Kendi iş stratejilerini çevrimiçi olarak tasarlayabilmek için dijital araçların (internet, mobil, sosyal ağlar, e-

ticaret) yaygınlığını anlamak 

2. Bir web sitesinin içeriğini tasarlamak ve web sitenizin arama motorlarında konumunu ve görünürlüğünü 

iyileştirmek için etkili bir SEO (Arama Motoru Optimizasyonu) stratejisi geliştirmek 

3. Şirketinizin sosyal medya pazarlama faaliyetleri için Facebook, Pinterest, Instagram, YouTube kullanım 

potansiyellerini ve işleyiş yöntemlerini öğrenmek 

4. Web yazım kurallarına göre çevrimiçi içerik yazabilme 

5. Bir editoryal planın ne olduğunu bilmek ve bir editoryal planın uygulama aşamalarını bilmek 

Anahtar noktalar 

1. İtalya, Fransa, Danimarka, Türkiye ve İspanya başta olmak üzere dünyadaki dijital senaryo ve dijital 

senaryo bilgisi 

2. Arama motoru sonuçlarındaki sıralamasını yükseltmeyi amaçlayan bir web sitesi optimizasyon 

faaliyetlerinin temel tasarım öğelerinin sunumu 

3. Bir sosyal medya pazarlama stratejisi planlamak için kullanılan ana sosyal ağlar hakkında bilgi 

4. İnternet etiği ve web yazma tekniklerinin temel kuralları hakkında bilgi 

5. Bir editoryal planın nasıl tasarlanacağına dair bilgi 

Seansın adımları ve süresi  

Bu Modül için, etkinliklerin 3 saatten fazla olmayan yüz yüze bir dersle başlatılması ve kapatılması önerilmektedir. 

E-öğrenme, zaman sınırı olmaksızın 24 saat kullanılabilen önemli alt birimler halinde yapılandırılmıştır. 

Materyaller ve kaynaklar 

Web sayfalarına, belgelere ve videolara bağlantılar 
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Ders dizileri 

5.1 Dünyada bir sosyal vizyon (yüz yüze ders) 

5.2 Bir çevrimiçi strateji tanımlama: rekabetçi bir Web sitesi oluşturun (E-öğrenme) 

5.3 Bir çevrimiçi strateji tanımlama: Sosyal Ağlar (E-öğrenme) 

5.4 Web ve Sosyal Medya için Yazma (E-öğrenme) 

5.5 Tasarım ve editoryal plan (yüz yüze ders) 

Test 

Final test: "Bir çevrimiçi strateji tanımlayın: rekabetçi bir Web sitesi oluşturun" 

Soru 1 (3) 

LÜTFEN, ACRONYM SEO'NUN DOĞRU ANLAMINI BELİRTİN 

1. SEO, Service Employ Optimization'ın kısaltmasıdır ve web hizmetleriyle ilgilenen çalışanların 

optimizasyonunu gösterir. 

2. SEO, Süper Ekoloji Optimizasyonunun kısaltmasıdır ve ekolojik sunucuların kullanımını gösterir. 

3.  SEO, sitenin arama motorlarında konumlandırılmasının ve görünürlüğünün iyileşmesini gösteren 

Arama Motoru Optimizasyonu'nun kısaltmasıdır. 

Soru 2 (1) 

E-TİCARET NEDİR? 

1.  E-ticaret, sitenizi kullanarak mal ve hizmet satışlarının web yönetimidir 

2. E-ticaret, ödemelerin web üzerinden sanallaştırılmasıdır 

3. E-ticaret, bir robotun arayüzüyle satış ilişkilerini gösterir 

Soru 3 (2) 

BLOG NEDİR? 

1. Blog, çok kafa karıştırıcı içeriğe ve ona çok az erişime sahip bir web sitesidir 

2.  Blog, internette içeriği güncelleyebileceğiniz bir günlüktür 

3. Blog, yazarların anonimliklerini korudukları bir web sitesidir 

Soru 4 (3) 

1. "ALAN" TERİMİNİN ANLAMI 

2. Kayıtlı web alanının sahibinin adını gösterir 

3.  Sitenin kayıtlı olduğu uyruğu belirtir 

4. Web sitesinin adresini girin 

Soru 5 (2) 

ANAHTAR KELİME SETİNİN ANLAMI 

1. Arama motorlarının sonuçlarında görünmesi için sitenizin web adresine eklenecek anahtar kelime 

kümesidir. 

2.  Arama motorlarının sonuçları arasında görünmesi için site içeriğine eklenecek anahtar kelime 

kümesidir. 
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3. Sitenizin web adresinin satın alma belgelerine dahil edilecek ve arama motorlarının sonuçlarında 

görünecek anahtar kelime setidir. 

 

Final Test: Çevrimiçi bir strateji tanımlama: Sosyal Ağlar 

Soru 1 (2) 

SOSYAL MEDYA PAZARLAMASI NEDİR? 

1. Sosyal medya pazarlaması, internet reklamcılığını izleyen bir Avrupa ajansıdır 

2.  Sosyal medya pazarlaması, web'i iletişim stratejisinde ana kanal olarak kullanan bir pazarlama 

biçimidir. 

3. Sosyal medya pazarlaması, iletişim bütçesini yöneten kişidir 

Soru 2 (1) 

FACEBOOK NEDİR? 

1.  Facebook ilk sosyal medyadır ve bireyleri ve şirketleri ilişki içine sokmak için tasarlanmıştır 

2. Facebook, üniversite öğrencilerine yönelik bir hizmettir 

3. Facebook, kitabın yazarının yüzü ile internette yayınlanan bir kitap koleksiyonudur. 

Soru 3 (2) 

INSTAGRAM'IN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR? 

1. Instagram, yalnızca ünlüler için bir sosyal ağdır 

2.  Instagram, resimlere odaklanan bir sosyal ağdır: fotoğraflar ve videolar 

3. Instagram, fotoğraf oluşturmak için bir programdır 

Soru 4 (3) 

YOUTUBE KANALI NEDİR? 

1. YouTube kanalı, televizyon yayıncılarının web'de bulunabileceği alandır 

2. YouTube kanalı, videolarını önermek isteyenlerin coğrafi referanslama noktalarını tanımlar 

3.  YouTube kanalı, kullanıcının videolarını yayınlamak için YouTube'da oluşturduğu alandır 

Soru 5 (2) 

FACEBOOK INSIGHT NEDİR? 

1. Facebook tarafından sağlanan ve sayfanızda multimedya gönderileri yayınlamanıza izin veren bir 

araçtır. 

2.  Sayfanızın ilerlemesini analiz etmenize olanak tanıyan, Facebook tarafından sağlanan bir analiz 

aracıdır. 

3.  Takipçilerinizin gönderdiği gönderilere otomatik olarak yanıt vermenizi sağlayan, Facebook tarafından 

sağlanan bir araçtır.   

 

Final Test: Web ve Sosyal Medya için Yazma 

Soru 1 (2) 

ONLINE DEĞERLENDİRMENİN ANLAMI 
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1. Site operatörünün mahkumiyetinin bulunmadığını gösteren, hükümet tarafından verilen dijital belge 

2.  Bireysel bir kişi veya şirket tarafından çevrimiçi olarak söylenenlerin toplanması ve izlenmesidir. 

3. Site işletmecisi tarafından verilen ve sitede yalan haber bulunmadığını belgeleyen sertifikadır. 

 

Soru 2 (3) 

WEB'DEKİ TERM TROLL NE ANLAMA GELİYOR? 

1. Web'de kötü amaçlı virüsleri toplayan İskandinav ormanlarının karakterini hatırlayın 

2. Karanlık ağda korsan sitelerin operatörleri 

3.  Kışkırtıcı, rahatsız edici veya tamamen bağlam dışı mesajlarla etkileşime giren bir kullanıcının 

davranışı 

Soru 3 (1) 

KENDİ SAYFANIZDAN VEYA FORUMUNUZDAN BİR TROLU ENGELLEMEK MÜMKÜN MÜ? 

1.  Evet. Her sosyal ağın engelleme işlevleri vardır 

2. Hayır. Yapamazsın 

3. Evet, trolün bir haber bültenine abone olması ihtimaline karşı varım 

 

Soru 4 (1) 

WEB İNCELEMELERİNİN İŞLEVİ NEDİR? 

1. Şirketinizin olumlu bir imajını aktarmanıza ve müşteri ile doğrudan bir iletişim kanalı 

oluşturmanıza olanak tanırlar. 

2. Şirketinizin maliyetlerini ve hizmetlerini yayınlamanıza izin verin 

3. Müşterilerinizin kişisel verilerini toplamanıza izin verin 

 

Soru 5 (3) 

OLUMSUZ YORUMLAR SİLİNMELİ Mİ? 

1. EVET. Her zaman 

2. Hayır, ancak göz ardı edilmeleri gerekir 

3. Hayır, ancak doğru şekilde ele alınmaları gerekir 
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MODÜL 6: Çevrimiçi iletişim araçları ve teknikleri  
 

 

 

Pedagojik hedefler  

Eğitimin sonunda öğrenciler şunları yapabilecekler: 

1. Bir haber bülteninin içeriğini yazmak, haber bültenlerinin sistematik olarak gönderilmesi için en önemli 

web platformlarını bilmek, abone bulmak için mevcut mevzuata göre işletim prosedürlerini kullanmak 

2. Hikaye anlatımını şirketinizi tanıtmak için bir sosyal medya pazarlama aracı olarak kullanmak 

3. Şirketinizin web itibarını oluşturmak için benimsenecek araçları ve çevrimiçi görüşmeleri etkili bir şekilde 

yönetme stratejilerini, özellikle kritik olana özel dikkat göstererek bilmek 

Anahtar Noktalar 

1. Haber bülteni yönetimi için operasyonel modalitelerin sunumu 

2. Hikaye anlatımının temel özelliklerinin ve web pazarlamasında kullanımının sunumu 

3. Şirketinizin web itibarını oluşturmak ve çevrimiçi konuşmaları etkili bir şekilde yönetmek için stratejilerin 

sunumu 

Seansın adımları ve süresi  

Bu modül, sosyal ağın ne olduğunu zaten bilen ve çevrimiçi iletişimde daha etkili olacak araçları ve teknikleri 

derinleştirmek isteyenler için önerilmektedir. 

E-öğrenme, zaman sınırı olmaksızın 24 saat kullanılabilen önemli alt birimler halinde yapılandırılmıştır.. 

Materyaller ve kaynaklar 
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Web sayfalarına, belgelere ve videolara bağlantılar 

Ders dizileri 

3.1 Bülten (E-öğrenme) 

3.2 Şirketinizi tanıtmak için bir Sosyal Medya pazarlama aracı: Hikaye Anlatma (E-öğrenme) 

3.3 Çevrimiçi görüşmelerin ve kurumsal itibarın yönetimi (E-öğrenme) 

Test 

Son test: Haber Bülteni 

Soru 1 (1) 

BÜLTEN NEDİR? 

1.  Web üzerinden gönderilen periyodik bilgilendirici bir güncellemedir 

2. Web üzerinden bir yenilik hakkında bilgi vermek için istisnai bir şekilde gerçekleşen iletişim 

3. Vatandaşlara elektronik olarak bilgi göndermek için hükümetler tarafından kullanılan yeni iletişim şeklidir. 

Soru 2 (2) 

BÜLTEN GÖNDERMEK İÇİN TÜM PLATFORMLAR ÜCRETLİ Mİ? 

1. Evet, hepsi ödemeye tabidir 

2.  Hayır. Sınırlı işlevsellikle ücretsiz olarak da kullanılabilen bazı platformlar vardır. 

3. Bülten göndermek için herhangi bir platform yok 

Soru 3 (2) 

BÜLTENİN BEDENİ NE ANLAMA GELMEKTEDİR? 

1. Haber bülteninin içeriği yalnızca metinden oluşmaktadır 

2.  Haber bülteninin içeriği metin, resim ve videolardan oluşmaktadır 

3. Haber bülteninin biçimi 

Soru 4 (1) 

EYLEM NEDİR? 

1.  Okuyucuyu hemen harekete geçmeye davet eden düğmeler veya resimler 

2. Multimedya filmleri 

3. Reklamlar 

Soru 5 (3) 

BÜLTENİN DUYARLI BİR DÜZENLENMESİ GEREKİR. BU NE ANLAMA GELİYOR? 

1. Haber bülteni alıcıları tarafından gönderilen mesajlara otomatik olarak yanıt vermenizi sağlayan bir 

düzen 

2. Haber bülteninize multimedya filmleri eklemenizi sağlayan bir düzen 

3.  Haber bülteninin görüntülendiği cihaza (bilgisayar, tablet, akıllı telefon) kendini grafiksel olarak 

otomatik olarak ayarlayan bir düzen 

Final test: Şirketinizi tanıtmak için bir Sosyal Medya pazarlama aracı: Hikaye Anlatma 

Soru 1 (3) 
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HİKAYE ANLATMA DÖNEMİNDEN NE ANLAMA GELİYOR? 

1. Hikaye anlatma, şirketiniz hakkında gerçeği söylememe becerisidir 

2. Hikaye anlatma, çiftlikler hakkında hikayeler anlatan bir kişidir 

3.  Belirli bir kitlenin dikkatini çeken bir hikaye anlatmak için gereken beceri ve teknikler 

Soru 2 (1) 

HİKAYE ANLATIMI BİR PAZARLAMA STRATEJİSİ GÖRÜLEBİLİR Mİ? 

1.  Evet 

2. Hayır 

3. Şirketin türüne bağlı olarak kısmen evet ve kısmen hayır 

Soru 3 (2) 

HİKAYE ANLATICILIĞININ GÜCÜ NEDİR? 

1. Karakterlerin ve ortamların grafik çalışması 

2.  Halkın duygusal katılımı 

3. Kamuya mal olmuş kişileri aktör olarak kullanma imkanı 

Soru 4 (2) 

HİKAYE ANLATIMI FARKLI HEDEFLERLE YAZILABİLİR Mİ? 

1. Hayır, hikaye anlatımı yalnızca şirketinizin hikayesini anlatmak için yazılabilir 

2.  Evet, hikaye anlatımı farklı amaçlarla yazılabilir 

3. Hayır, hikaye anlatımı asla akılda tutularak yazılmaz 

Soru 5 (1) 

"SOSYAL HİKAYE ANLATIMI" NEDİR? 

1.  Hikaye anlatımının sosyal medyada kullanılması 

2. Hikaye anlatımı yoluyla toplumun analizi 

3. Müşterilerle hikaye anlatımı 

 

Final test: Çevrimiçi konuşmaların ve kurumsal itibarın yönetimi 

Soru 1 (2) 

ONLINE DEĞERLENDİRMENİN ANLAMI 

1. Site operatörünün mahkumiyetinin bulunmadığını gösteren, hükümet tarafından verilen dijital belge 

2. Bireysel bir kişi veya şirket tarafından çevrimiçi olarak söylenenlerin toplanması ve izlenmesidir. 

3. Site işletmecisi tarafından verilen ve sitede yalan haber bulunmadığını belgeleyen sertifikadır. 

Soru 2 (3) 

WEB'DEKİ TERM TROLL NE ANLAMA GELİYOR? 

1. Web'de kötü amaçlı virüsleri toplayan İskandinav ormanlarının karakterini hatırlayın 

2. Karanlık ağda korsan sitelerin operatörleri 
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3. Kışkırtıcı, rahatsız edici veya tamamen bağlam dışı mesajlarla etkileşime giren bir kullanıcının davranışı 

Soru 3 (1) 

KENDİ SAYFANIZDAN VEYA FORUMUNUZDAN BİR TROLU ENGELLEMEK MÜMKÜN MÜ? 

1. Evet. Her sosyal ağın engelleme işlevleri vardır 

2. Hayır. Yapamazsın 

3. Evet, trolün bir haber bültenine abone olması ihtimaline karşı varım 

Soru 4 (1) 

WEB İNCELEMELERİNİN İŞLEVİ NEDİR? 

1. Şirketinizin olumlu bir imajını aktarmanıza ve müşteri ile doğrudan bir iletişim kanalı oluşturmanıza 

olanak tanırlar. 

2. Şirketinizin maliyetlerini ve hizmetlerini yayınlamanıza izin verin 

3. Müşterilerinizin kişisel verilerini toplamanıza izin verin 

Soru 5 (3) 

OLUMSUZ YORUMLAR SİLİNMELİ Mİ? 

1. EVET. Her zaman 

2. Hayır, ancak göz ardı edilmeleri gerekir 

3. Hayır, ancak doğru şekilde ele alınmaları gerekir 

 

 

E-öğrenme oturumları FARMER 4.0 web sitesinde: https://www.farmer4.eu/ 

  

https://www.farmer4.eu/
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FARMER 4.0 KAZANILAN YETKİNLİKLERİN ONAYLANMASI, 
TANINMASI VE BELGELENDİRİLMESİ 
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FARMER 4.0 DOĞRULAMA VE TANIMA SİSTEMİ 

 

Her dersin sonunda öğrenciler bir teste sahip olabilirler: ortaklar bilgi, yetenekler ve yeterlilikler açısından 

öğrenme çıktılarını oluşturmuşlardır. Ne kadar bilgi, beceri ve yeterlilik kazanıldığını ölçmek için testler yapılır. 

Ortaklık, kazanılan yeterlilikleri tanır ve Mutabakat Zaptı imzası boyunca bu yeterlilikler imza sahibi kuruluşlar 

tarafından da kabul edilir.. 

 

 

FARMER 4.0 SERTİFİKASYON SİSTEMİ - DİJİTAL ROZETLER  

 

Her modülün sonunda (doğru cevapların en az% 80'i) testi doğru bir şekilde cevaplayarak, sertifika olarak öğrenci 

bir ilerleme rozeti alır. 

Her rozet öğrencilerin bilgisayarlarına, tabletlerine ve akıllı telefonlarına indirilebilir 
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Aşağıda, bunların nereden ve nasıl indirileceğini anlamak mümkündür. 

 

 

 

Ve aşağıda FARMER 4.0 Dijital Rozetlerini görebilirsiniz. 

 

 

Her modülün sonunda ve testi geçtikten sonra, kazanılan yeterlilikleri belgeleyen dijital bir rozet kazanmak 

mümkündür. Öğrenci tüm modüllerin tüm testlerini geçtiğinde bir "süper rozet" kazanır. 

FARMER 4.0 doğrulama, tanıma ve sertifikasyon sistemi hakkında derinlemesine bilgi edinmek istiyorsanız, 

aşağıdaki URL'leri ziyaret etmeye davetlisiniz: 

İNGİLİZCE sürümü: https://www.farmer4.eu/about-us/  

İTALYANCA sürümü: https://www.farmer4.eu/it/about-us-it/  

FRANSIZCA sürümü: https://www.farmer4.eu/fr/qui-nous-sommes/  

İSPANYOLCA sürümü: https://www.farmer4.eu/es/sobre-nosotros/  

TÜRKÇE sürümü: /https://www.farmer4.eu/tr/hakkimizda/  

  

https://www.farmer4.eu/about-us/
https://www.farmer4.eu/it/about-us-it/
https://www.farmer4.eu/fr/qui-nous-sommes/
https://www.farmer4.eu/es/sobre-nosotros/
https://www.farmer4.eu/tr/hakkimizda/


FARMER4.0 Erasmus+ Project 
2018-1-It01-KA202-006775 

EĞİTMEN KILAVUZU ─ Intellectual Output 4 
 
 

69 
 

3D SİMÜLATÖR ORTAMI 

 

 

 

 

 

FARMER 4.0 web sitesi https://www.farmer4.eu/ tüm dillerin ana sayfasının alt kısmında, 

değerlendirme testlerine girmeye davet eden bir düğme bulacaksınız. 

 

FARMER 4.0 MOODLE platformu 

İNGİLİZCE sürümü: https://farmer.csciformazione.eu/course/index.php?categoryid=43  

İTALYANCA sürümü: https://farmer.csciformazione.eu/course/index.php?categoryid=44  

FRANSIZCA sürümü: https://farmer.csciformazione.eu/course/index.php?categoryid=45  

İSPANYOLCA sürümü: https://farmer.csciformazione.eu/course/index.php?categoryid=46  

TÜRKÇE sürümü: https://farmer.csciformazione.eu/course/index.php?categoryid=47   

 

FARMER 4.0 POLITECNICO DI TORINO platformu 

https://www.3dlab.polito.it/projects/simulator/    

  

https://www.farmer4.eu/
https://farmer.csciformazione.eu/course/index.php?categoryid=43
https://farmer.csciformazione.eu/course/index.php?categoryid=44
https://farmer.csciformazione.eu/course/index.php?categoryid=45
https://farmer.csciformazione.eu/course/index.php?categoryid=46
https://farmer.csciformazione.eu/course/index.php?categoryid=47
https://www.3dlab.polito.it/projects/simulator/
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Neden eğitim için sanal bir ortam?  

 

Eğitim için sanal bir ortam kullanmanın iki ana nedeni vardır. Birincisi, etkileşimler yoluyla kullanıcıların katılımını 

artırmak, çünkü bunlar öğrenci katılımında çok önemli bir rol oynarlar. Öğrencilerin aynı anda fiziksel ve sanal 

olarak birlikte konumlanması, her ortamın zayıf yönlerinin ortadan kaldırılmasına ve aynı zamanda güçlü 

yönlerinin artmasına neden olabilir. İkincisi, deneyimsel öğrenmeyi, deneyim yoluyla öğrenme sürecini veya 

yaparak öğrenmeyi artırmaktır. Gerçek hayattaki durumları simüle eden Sanal Gerçeklik ortamları, öğrenmenin 

en ilgi çekici yoludur. 

Bu iddiaları desteklemek için 70:20:10 Learning and Development Model ve Cone of Experience of Dale var. 

70:20:10 Öğrenme ve Gelişim Modeli, insanların aşağıdaki durumlarda en iyi şekilde öğrendiğini gösterir:  

¶ Öğrenmenin% 70'i işle ilgili deneyimlerden gelir. Bu tür bir öğrenme, hangi becerilere sahip olduğunuzu, 

hangi becerilerin geliştirilmesine, karar vermenize ve problem çözme ihtiyacınız olduğunu bulmanızı 

sağlar. 

¶ Öğrenmenin% 20'si, mentorluk, koçluk ve grup öğrenimi gibi bir dizi etkinlik yoluyla diğer insanlarla 

etkileşimlerden gelir. Destek ve geri bildirim, bu yaklaşımın temel faydalarıdır. 

¶ Öğrenmenin% 10'u eğitim kursları gibi resmi eğitim etkinliklerinden gelir. 

Sanal Gerçeklik (VR), 70-20-10 öğrenme modelinin deneyimsel kısmına uyarak onu yeni beceriler ve süreçler 

öğrenmenin verimli bir yolu haline getirir. 

Cone of Experience of Dale, deneyimsel kanal uyarılırsa öğrencinin öğrenmesinin daha verimli olduğu teorisini 

doğrular. Teknoloji ve özellikle VR, derslere ve belleğe dayalı geleneksel öğretimin sunamayacağı avantajları 

sağlayabilir. Pasif bir katılımımız varsa, okuduğumuz, duyduğumuz veya gördüğümüz şeyi hatırlama yüzdesi çok 

düşüktür. Ancak, bir tartışmaya katılırsak, bir sunum yaparız, gerçek deneyimi simüle ederiz, özetle, aktif 

katılımımız olur,% artar. 

  

 

Sanal ortam, kullanıcıların 3D modelleme yazılımına ve 3D yazdırmaya yaklaşmasına, FabLab odasındaki 

nesnelerle doğrudan etkileşime girmesine ve deneyimsel öğrenme kanalını harekete geçirmesine olanak tanıyan 

E-öğrenme yoluna dahil edilmiş bir 3D simülatördür. 
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3D Simülatörüne ve nasıl kullanılacağına ilişkin kılavuzlu prosedür 

3D Simulator'a erişmek için tarayıcı olarak Microsoft Edge veya Firefox'u kullanın ve sayfasına 

bağlanın.https://www.3dlab.polito.it/projects/simulator/ 

1. Dili seçin ve BAŞLAT düğmesine basın 

 

 

 

2. Sanal ortama girin ve keşfedin. İki ana bölümden oluşur: solda bulunan bir PC ve sağda bulunan bir 3D 

yazıcı.  

 

  

https://www.3dlab.polito.it/projects/simulator/
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3. Sola hareket edin ve 3D modellemede öğrenme aktivitesini başlatmak için PC'ye tıklayın. Burada bir 

tarımsal nesnenin CAD kullanarak nasıl modelleneceğini öğrenmek mümkün olacak. 

 

 

 

4. Modellemek ve yazdırmak için önerilen üç nesneden birini seçin. 
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Modellenecek nesneler şunlardır: 

 

¶ Sulama Suyu Tüpü  

 
 

file:///C:/Users/SCHNNA000/Desktop/Immagini%20manual/TuboVenturi.PDF
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¶ Saman kesme aletinin bıçağı 

 

 

 

  

file:///C:/Users/SCHNNA000/Desktop/Immagini%20manual/Pala.PDF
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¶ Tarım makası   

 

 

 

  

file:///C:/Users/SCHNNA000/Desktop/Forbice.PDF
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5. Her nesne için, SolidWorks CAD ile gerçekleştirilen 3D modellemenin videosunu görmek ve nasıl 

modelleyeceğinizi öğrenmek için adım adım açıklamayla birlikte pdf dosyasını indirmek mümkündür. 

 

 
6. Bu öğrenme aşamasının sonunda, Fused Deposition Modeling (FDM) eklemeli üretim teknolojisi ile 3D 

yazdırma üzerinde öğrenme etkinliğini başlatmak için sağa gidin ve 3D yazıcıya tıklayın. 
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7. Her bir nesne için (Sulama suyu süpü, Saman kesme aletinin bıçağı ve Tarım makası), seçilen nesneyi 

üreten sanal 3D yazıcıyı ve üretimi açıklayan bir sesle gerçek üretimi kaydeden videoyu görmek 

mümkündür. 
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EKLER 

 

Ek I. DEĞERLENDİRME ve YÖNLENDİRME aracını kavrar 

Ek II. İşbaşı gözlem yönergeleri 

Ek III. Ortak çalışma yönergeleri 

Ek IV. Teknik sorunlar 

Ek V. Etkileşimli 3D modellerin ve animasyonların görselleştirilmesi 
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Ek I. GİRİŞTE DEĞERLENDİRME VE YÖNLENDİRME SİSTEMİ - FARMER4.0 
Entelektüel Çıktı 1 nasıl oluşturulur 

 

FARMER 4.0 Değerlendirme ve Oryantasyon aracı hakkındaki raporu (İngilizce versiyonu) aşağıdaki URL'lerde 

bulabilirsiniz: 

İNGİLİZCE sürümü: https://www.farmer4.eu/about-us/  

İTALYANCA sürümü: https://www.farmer4.eu/it/about-us-it/  

FRANSIZCA sürümü: https://www.farmer4.eu/fr/qui-nous-sommes/  

İSPANYOLCA sürümü: https://www.farmer4.eu/es/sobre-nosotros/  

TÜRKÇE sürümü: https://www.farmer4.eu/tr/hakkimizda/  

  

https://www.farmer4.eu/about-us/
https://www.farmer4.eu/it/about-us-it/
https://www.farmer4.eu/fr/qui-nous-sommes/
https://www.farmer4.eu/es/sobre-nosotros/
https://www.farmer4.eu/tr/hakkimizda/
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Ek II. İşbaşı Gözlem yönergeleri 

 

İşbşı Gözlem yönergelerini aşağıdaki URL'lerde bulabilirsiniz: 

 

İNGİLİZCE sürümü: https://www.farmer4.eu/wp-content/uploads/2020/10/Farmer-4.0-Jobshadowing-

guidelines.pdf  

İTALYANCA versiyonu: 

FRANSIZCA sürümü: https://www.farmer4.eu/wp-content/uploads/2021/04/Farmer-4.0-Jobshadowing-

guidelines_FR.pdf  

İSPANYOLCA sürümü: https://www.farmer4.eu/wp-content/uploads/2021/04/Farmer-4.0-Jobshadowing-

guidelines_ES.pdf  

TÜRKÇE sürümü: https://www.farmer4.eu/wp-content/uploads/2021/03/Farmer-4.0-Jobshadowing-

guidelines_TR.pdf   

https://www.farmer4.eu/wp-content/uploads/2020/10/Farmer-4.0-Jobshadowing-guidelines.pdf
https://www.farmer4.eu/wp-content/uploads/2020/10/Farmer-4.0-Jobshadowing-guidelines.pdf
https://www.farmer4.eu/wp-content/uploads/2021/04/Farmer-4.0-Jobshadowing-guidelines_FR.pdf
https://www.farmer4.eu/wp-content/uploads/2021/04/Farmer-4.0-Jobshadowing-guidelines_FR.pdf
https://www.farmer4.eu/wp-content/uploads/2021/04/Farmer-4.0-Jobshadowing-guidelines_ES.pdf
https://www.farmer4.eu/wp-content/uploads/2021/04/Farmer-4.0-Jobshadowing-guidelines_ES.pdf
https://www.farmer4.eu/wp-content/uploads/2021/03/Farmer-4.0-Jobshadowing-guidelines_TR.pdf
https://www.farmer4.eu/wp-content/uploads/2021/03/Farmer-4.0-Jobshadowing-guidelines_TR.pdf
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Ek III. Ortak çalışma yönergeleri 

 

Ortak Çalışma yönergelerini aşağıdaki URL'lerde bulabilirsiniz: 

 

İNGİLİZCE sürümü: https://www.farmer4.eu/wp-content/uploads/2020/10/Farmer-4.0-Coworking-guidelines.pdf  

İTALYANCA sürümü: 

FRANSIZCA sürümü: https://www.farmer4.eu/wp-content/uploads/2021/03/Farmer-4.0-Coworking-guidelines-
FR.pdf  

İSPANYOLCA sürümü: https://www.farmer4.eu/wp-content/uploads/2021/04/Farmer-4.0-Coworking-
guidelines_ES.pdf  

TÜRKÇE sürümü: https://www.farmer4.eu/wp-content/uploads/2021/03/Farmer-4.0-Coworking-guidelines_TR.pdf 

 

Ek IV. Teknik sorunlar 

 

Dolayısıyla kursun CAD, CAE, CAM ve RE sayfalarının çoğu herhangi bir tarayıcı ve işletim sistemi ile 

kullanılabilir. 

CAD, CAE, CAM ve RE kursunun eğitim içeriklerine metinsel açıklamalara ek olarak 2D resimler, videolar, harici 

bağlantılar ve etkileşimli 3D modeller ve animasyonlar eklenmiştir; bu, kullanıcı içeriğinin anlaşılmasını teşvik 

etmek ve artırmak için yararlıdır. Etkileşimli 3D modeller ve animasyonlar, tüm ayrıntıları daha iyi gözlemlemek ve 

nasıl çalıştıklarını anlamak için döndürülebilir, çevrilebilir ve yakınlaştırılabilir. Bu etkileşimli 3D modeller ve 

animasyonlar, herhangi bir dosya indirmek zorunda kalmadan tarayıcıda görülebilir. Bilgisayarınızda belirli bir 

arama motoruna sahip olmanız gerekmez, ancak bunları görüntülemek yalnızca bilgisayarınızda SolidWorks 

Composer yazılımının bir sürümü varsa mümkündür. 

Dolayısıyla, etkileşimli 3D modelleri ve animasyonları içeren sayfalar yalnızca aşağıdaki durumlarda doğru çalışır: 

Windows ile bir PC kullanıyoruz 

Windows için SOLIDWORKS Composer Player bilgisayara kurulur 

tarayıcı olarak Internet Explorer kullanıyoruz 

SOLIDWORKS Composer Player, solidworks.com web sitesinden ücretsiz olarak indirilebilir: 

• https://www.solidworks.com/sw/support/downloads.htm  sayfasına bağlanın 

• ÜCRETSİZ ARAÇLAR'a tıklayın 

• SOLIDWORKS Composer Player'ı indirin 

Windows işletim sistemine sahip tüm bilgisayarlarda Internet Explorer mevcuttur.. 

 

 

  

https://www.farmer4.eu/wp-content/uploads/2020/10/Farmer-4.0-Coworking-guidelines.pdf
https://www.farmer4.eu/wp-content/uploads/2021/03/Farmer-4.0-Coworking-guidelines-FR.pdf
https://www.farmer4.eu/wp-content/uploads/2021/03/Farmer-4.0-Coworking-guidelines-FR.pdf
https://www.farmer4.eu/wp-content/uploads/2021/04/Farmer-4.0-Coworking-guidelines_ES.pdf
https://www.farmer4.eu/wp-content/uploads/2021/04/Farmer-4.0-Coworking-guidelines_ES.pdf
https://www.farmer4.eu/wp-content/uploads/2021/03/Farmer-4.0-Coworking-guidelines_TR.pdf
https://www.solidworks.com/sw/support/downloads.htm
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Ek V. Etkileşimli 3D modellerin ve animasyonların görselleştirilmesi 

 

Etkileşimli 3D modeller 

Aşağıdaki örnekte, etkileşimli bir 3D modelin ne olduğunu anlayacaksınız. Yani Ctrl + görsele tıklayın. 3D modeli 

döndürmek için farenin sol düğmesini basılı tutun ve farenizi hareket ettirin. 

 

 

Adobe Acrobat Reader'da bir PDF dosyası görünecektir. Bu 3D modeli görmek için bazen Seçenekler -> Bu 

belgeye her zaman güven seçeneğine tıklamak gerekir. 

 

 

  

file:///C:/Users/SCHNNA000/Desktop/Vaschetta%2012.PDF
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SolidWorks Composer Player yazılımı kurulduktan sonra, CAD, CAM, CAE, RE kursunda bulunan 3D modellerle 

etkileşime girebileceksiniz. Etkileşimli 3D animasyonu görmek için, okla gösterildiği gibi pencerenin altındaki 

komutlara tıklamanız yeterlidir. 

 

 

 

 

 

Rotasyonu denemek isterseniz, lütfen bazı dönen modelleri bulabileceğiniz Öğrenci Kılavuzuna gidin: 

İNGİLİZCE sürümü: https://www.farmer4.eu/utils/  

İTALYANCA sürümü: https://www.farmer4.eu/it/utils-it/  

FRANSIZCA sürümü: https://www.farmer4.eu/fr/outils/  

İSPANYOLCA sürümü: https://www.farmer4.eu/es/utiles/  

TÜRKÇE sürümü: https://www.farmer4.eu/tr/faydali-kaynaklar/  

  

https://www.farmer4.eu/utils/
https://www.farmer4.eu/it/utils-it/
https://www.farmer4.eu/fr/outils/
https://www.farmer4.eu/es/utiles/
https://www.farmer4.eu/tr/faydali-kaynaklar/
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Etkileşimli 3D modeli döndürmek, yakınlaştırmak veya çevirmek için, oklarla verilen göstergelere göre grafik 

alanına fare ile tıklamanız yeterlidir. Sağ fare tuşu modeli döndürmenizi sağlar, fare tekerleği yakınlaştırmanıza 

izin verirken orta fare tuşuna basarak modeli hareket ettirebilirsiniz. 

 

 

 

Pencerede görüntülenecek 3D animasyonun türünü değiştirmek için, pencerenin sol alanında gösterilen 

görüntülere çift tıklayın (okla gösterildiği gibi). 
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Videoları nasıl görebilirim 

Eğitim içeriklerinde videolar da var. Videoların doğru şekilde yürütülmesi için, aşağıdaki görüntülerde okla 

gösterildiği gibi doğrudan videoya tıklamanız yeterlidir. 
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Dış bağlantılar nasıl görüntülenir 

Eğitim içeriklerinde ayrıca dış referanslar da bulunmaktadır. Bu materyale erişmek için doğrudan bağlantıya 

tıklamanız yeterlidir. 

 

 

 

3D Modeller nasıl indirilir 

Bazı derslerde, alıştırmayı okla gösterildiği gibi gerçekleştirmek için 3D modelin indirilmesini gerektiren 

alıştırmalar vardır. 
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