
 

 

DERS BİLGİ FORMU 

DERSİN ADI MOBİL UYGULAMALAR 

DERSİN SINIFI 11. Sınıf  

DERSİN SÜRESİ Haftalık 5 Ders Saati 

DERSİN AMACI 
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak mobil 
uygulamalar yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması 
amaçlanmaktadır. 

DERSİN ÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. Mobil işletim sistemi standartlarına göre uygulama geliştirme 
programı ile çalışır. 

2. Mobil işletim sistemi standartlarına göre temel komutları kullanır. 
3. Mobil işletim sistemi standartlarına göre kontrol deyimleri ile çalışır. 
4. Mobil işletim sistemi standartlarına göre gelişmiş komutlar ile çalışır. 
5. Mobil işletim sistemi standartlarına göre temel uygulama programları 

tasarlar. 
6. Mobil işletim sistemi standartlarına göre gelişmiş uygulamalar 

tasarlar. 

7. Geliştirilen mobil programları göre platformlarda kullanılmak üzere 

güvenli hale getirerek uygulamayı paylaşır 

EĞİTİM-ÖĞRETİM 
ORTAM VE 
DONANIMI 

Ortam: Bilişim Teknolojileri laboratuvarı, 
Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, Switch 

ÖLÇME VE 
DEĞERLENDİRME 

Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar 
değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli 
puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek 
kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme 
formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları 
sağlanabilir.  

KAZANIM SAYISI VE 

SÜRE TABLOSU 

ÖĞRENME BİRİMİ 
KAZANIM 

SAYISI 
DERS SAATİ ORAN (%) 

Mobil Uygulamaya 
Giriş 

2 10  

Temel Komutlar 2 20  

Kontrol İfadeleri 2 20  

Gelişmiş Komutlar 4 40  

Uygulama Tasarımı 2 25  

Gelişmiş Uygulama 
Tasarlama 

3 50  

Uygulama 
Paylaşımı 

2 15  

TOPLAM 17 180 100 



 

 

 

ÖĞRENME 

BİRİMİ 
KONULAR 

ÖĞRENME BİRİMİ KAZANIMLARI ve KAZANIM 

AÇIKLAMALARI 

Mobil 

Uygulamaya 

Giriş 

• İşletim sistemine 
uygun uygulama 
geliştirme 

• Uygulama 
geliştirme 
ortamını 
kullanarak proje 
oluşturma 

1. İşletim sistemine uygun uygulama 
geliştirme ortamını kurar. 

• Java geliştirme paketinin kurulumunu 

yaptırır. 

• Uygulama geliştirme ortamının 

kurulumunu yaptırır. 

• Sanal makineyi yapılandırmasını gösterir. 

2. Uygulama geliştirme ortamını kullanarak 
proje oluşturur. 

• Yeni bir proje oluşturma adımlarını 

gösterir. 

• Kütüphane ekleme komutlarını kullanarak 

harici kütüphaneleri ekletir. 

Temel Komutlar 

• Veri tipi 
isimlendirme 
kurallarına ve 
ihtiyaca uygun 
veri tipleri ve 
sabitleri kullanma 

• Operatörleri 
kullanma 

1. Veri tipi isimlendirme kurallarına ve 
ihtiyaca uygun veri tipleri ve sabitleri 
kullanır. 

• İhtiyaca uygun yapıda veri tipi tanımını 

gösterir. 

• İhtiyaca uygun yapıda sabit tanımını 

gösterir. 

• Veri tipine uygun veri atama işleminin 

yaptırır. 

• Klavyeden veri tipine değer atama 

işlemini uygulatır. 

• Kod bloklarına açıklama satırları ekletir. 

2. İşlem önceliğini dikkate alarak operatörleri 
kullanır. 

• Tekli operatörleri kullanarak aritmetiksel 

işlemleri yaptırır. 

•  İkili aritmetiksel operatörleri kullanarak 

aritmetiksel işlemleri yaptırır. 

•  Aritmetiksel operatörleri kullanarak 

aritmetiksel işlemleri yaptırır. 

•  Mantıksal operatörleri kullanarak koşul 

ifadeleri oluşturulmasını sağlar. 



 

 

Kontrol İfadeleri 

• Algoritmaya 
uygun karar 
kontrol yapıları 

• Algoritmaya 
uygun döngü 
kontrolleri 

1. Algoritmaya uygun karar kontrol yapılarını 
kullanır. 

• Algoritmaya uygun karar kontrol yapısını 

yaptırır. 

•  Mantıksal operatörleri kullanarak birden 

fazla şartı karar kontrol yapısı içinde 

yaptırır. 

2. Algoritmaya uygun döngü kontrollerini 
kullanır. 

• Algoritmaya uygun döngü komutunu 

seçtirir. 

• İç içe döngüleri uygulatır. 

• Belirli şarta göre döngünün 

sonlandırılması veya devam edilmesi 

işlemini yaptırır. 

Gelişmiş 
Komutlar 

• Algoritma 
yapısına ve kod 
okunabilirliğine 
uygun sınıflar 

• Metot yapıları 

• Hazır metotları 
kullanma. 

• Dizilerle çalışma 

1. Algoritma yapısına ve kod okunabilirliğine 
uygun sınıflar ile çalışır. 

• İstenen özelliklere göre sınıf tanımlama 

işleminin yaptırır. 

•  Belirtilen sınıftan yeni bir nesne 

oluşturulmasını sağlar. 

2. Tekrarlanan kodları engellemek için 
metotlar ile çalışır. 

• Tekrarlayan kodlar için metot yapısı 

oluşturulmasını sağlar. 

•  Oluşturulan metotları proje içinde 

kullandırır. 

3. Parametreleri doğru girerek hazır metotları 
kullanır. 

• Yapılacak işe uygun metinsel metotları 

kullandırır. 

• Yapılacak işe uygun tarih metotlarını 

kullandırır. 

4. İhtiyaca uygun dizileri tanımlar ve kullanır. 

• Yapılacak işe uygun metinsel metotları 

kullandırır. 

•  Yapılacak işe uygun tarih metotlarını 

kullandırır. 



 

 

Uygulama 
Tasarımı 

• Yapılandırma 
bilgilerinin 
doğruluğunda 
proje oluşturma 

• Görsel 
elemanları 
kullanarak ara 
yüz tasarlama 

1. Yapılandırma bilgilerinin doğruluğuna 
dikkat ederek proje oluşturur. 

• Uygulama projesi oluşturulmasını sağlar. 

•  Önceden oluşturulmuş projeyi geliştirme 

ortamına ekletir. 

•  Projeyi sanal makine üzerinde 

çalıştırılmasını sağlar. 

2. Görsel elemanları kullanarak arayüz 
tasarlar. 

• Görsel elemanlarını kullanarak projeye 

uygun arayüz tasarımını yaptırır. 

•  Layout elemanlarını kullanarak projeye 

uygun arayüz tasarımını yaptırır. 

•  Arayüz elemanlarının yapacağı iş ile ilgili 

kodlarını yazdırır. 

 

Gelişmiş 
Uygulama 
Tasarlama 

• Farklı 
uygulamalar ile 
etkileşime geçen 
uygulama 
tasarlama. 

• Uygulamada 
kullanılacak 
sensörler ile 
çalışma. 

• Uygulamadan 
gelen verileri 
veritabanına 
kaydetme 

1. Farklı uygulamalar ile etkileşime geçen 
uygulama tasarlar. 

• Yeni bir activity başlatma işlemini 

gerçekleştirilmesini sağlar. 

• Intent'leri kullanarak uygulamalar ile 

etkileşim kurdurur. 

• Servisleri kullanarak arka plan 

uygulamaları oluşturur. 

• Yayın alıcılarını kullanarak sistemden 

gelen bildirimleri işletir. 

• İçerik sağlayıcıları kullanarak farklı veri 

kaynaklarını kallandırır. 

2. Uygulamada kullanılacak sensörlerin 
varlığını kontrol eder ve doğru şekilde 
kullanır. 

• Sensörleri kullanarak uygulama 

geliştirme işlemini yaptırır. 

• Sensörleri yazılım ile uyumlu olarak 

çalıştırılmasını sağlar. 

3. Uygulamadan elde edilen verileri 
veritabanına kaydeder. 

• Sensörleri kullanarak uygulama 

geliştirme işlemini yaptırır. 

• Sensörleri yazılım ile uyumlu olarak 

çalıştırılmasını sağlar. 



 

 

Uygulama 
Paylaşımı 

• Uygulamayı 
güvenli hale 
getirerek 
paketleme 

• Uygulamayı 
markette 
yayınlama 

1. Sensörleri kullanarak uygulama geliştirme 
işlemini yapar. 

• Uygulama güvenliği prosedürlerini 

uygulatır. 

• Uygulama için manifesto dosyasını 

oluşturulmasını sağlar. 

• Uygulamayı paketleyerek dağıtım için 

hazırlatır. 

2. Sensörleri yazılım ile uyumlu olarak 
çalıştırır. 

• Market üzerinde geliştirici hesabı 

tanımlatır. 

• Uygulamayı markete yükletir. 

• Market üzerindeki uygulamayı 

güncelleştirilmesini sağlar. 

UYGULAMA FAALİYETLERİ/TEMRİNLER  

Uygulama faaliyeti/temrinler; ders kazanımına uygun olarak okulun fiziki kapasitesi ve donatımı, 
öğrenci sayısı göz önünde bulundurularak en fazla uygulama faaliyeti/temrini yaptıracak şekilde 
meslek alan zümre öğretmenler kurulu tarafından seçilir. Meslek alan zümre öğretmenleri tarafından 
aşağıda yer alan temrinlerden farklı temrinlerin uygulanmasına karar verilebilir. 

Mobil 
Uygulamaya 
Giriş 

1. Java geliştirme paketinin kurulumunu yapmak 

2. Kurulum sonrasında işletim sistemi ortam değişkenini oluşturmak 

3. Uygulama geliştirme ortamının kurulumunu yapmak 

4. İşletim sistemi bileşenlerini geliştirme ortamına eklemek 

5. Sanal makineyi yapılandırmak 

6. Uygulama geliştirme ortamının doğru kurulduğunu test etmek 

7. Yeni bir proje oluşturmak. 

8. Kütüphane ekleme komutlarını kullanarak harici kütüphaneleri eklemek 

Temel 
Komutlar 

1. İhtiyaca uygun yapıda veri tipi tanımlamak 

2. İhtiyaca uygun yapıda sabit tanımlamak 

3. Veri tipine uygun veri atama işleminin yapmak 

4. Klavyeden veri tipine değer atama işlemini yapmak 

5. Kod bloklarına açıklama satırları eklemek 

6. Tekli operatörleri kullanarak aritmetiksel işlemleri yapmak 

7. İkili aritmetiksel operatörleri kullanarak aritmetiksel işlemleri yapmak 

8. Aritmetiksel operatörleri kullanarak aritmetiksel işlemleri yapmak 

9. Mantıksal operatörleri kullanarak koşul ifadeleri oluşturmak 

Kontrol 
İfadeleri 

1. Algoritmaya uygun karar kontrol yapısını kullanmak 

2. Mantıksal operatörleri kullanarak birden fazla şartı karar kontrol yapısı içinde 

kullanmak 

3. Algoritmaya uygun döngü komutunu kullanmak 

4. İç içe döngüleri kullanmak 

5. Belirli şarta göre döngünün sonlandırılması veya devam edilmesi işlemini 

yapmak 



 

 

Gelişmiş 
Komutlar 

1. İstenen özelliklere göre sınıf tanımlama işleminin yapmak 

2. Belirtilen sınıftan yeni bir nesne türetmek 

3. Tekrarlayan kodlar için metot yapısı oluşturmak 

4. Oluşturulan metotları proje içinde kullanmak 

5. Yapılacak işe uygun metinsel metotları kullanmak 

6. Yapılacak işe uygun tarih metotlarını kullanmak 

7. Algoritmaya uygun dizi tanımlamasını yapmak 

8. İşe uygun dizi metotlarını kullanmak 

Uygulama 
Tasarımı 

1. Uygulama projesi oluşturmak 

2. Önceden oluşturulmuş projeyi geliştirme ortamına eklemek 

3. Projeyi sanal makine üzerinde çalıştırmak 

4. Görsel elemanlarını kullanarak projeye uygun arayüz tasarımını yapmak 

5. Layout elemanlarını kullanarak projeye uygun arayüz tasarımını yapmak 

6. Arayüz elemanlarının yapacağı iş ile ilgili kodlarını yazmak 

Gelişmiş 
Uygulama 
Tasarlama 

1. Yeni bir activity başlatma işlemini gerçekleştirmek 

2. Intent'leri kullanarak uygulamalar ile etkileşim kurmak 

3. Servisleri kullanarak arka plan uygulamaları oluşturmak 

4. Yayın alıcılarını kullanarak sistemden gelen bildirimleri işlemek 

5. İçerik sağlayıcıları kullanarak farklı veri kaynaklarını kullanmak 

6. Sensörleri kullanarak uygulama geliştirme işlemini yapmak 

7. Sensörleri yazılım ile uyumlu olarak çalıştırmak 

8. Uygulama verilerini dosyaya kayıt etmek 

9. Uygulama verilerini SQL veritabanına kayıt etmek 

Uygulama 
Paylaşımı 

1.Uygulama güvenliği prosedürlerini uygulamak 

2.Uygulama için manifesto dosyasını oluşturmak 

3.Uygulamayı paketleyerek dağıtım için hazırlamak 

4.Market üzerinde geliştirici hesabı tanımlamak 

5.Uygulamayı markete yüklemek 

6.Market üzerindeki uygulamayı güncelleştirmek 

DERSİN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 

 

1. Her öğrencinin uygulama yapması için ortam oluşturulmalıdır 

2. Uygulama faaliyetlerinde İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin risk ve tehlike oluşturacak her 
türlü duruma karşı tedbirler alınmalıdır. 

3. Bu dersin işlenişi sırasında birlikte iş yapabilme, kendini ifade edebilme, sorumluluk 

bilinci, özgüven vb. değer, tutum ve davranışları ön plana çıkaran etkinliklere yer 

verilmelidir. Bu etkinliklerde beyin fırtınası, grup tartışması, düz anlatım, soru cevap, 

örnek olay incelemesi gibi yöntem ve teknikler kullanılabilir. 

4. Anlatımdan ve örnek çalışmalardan sonra, dersin öğrenme kazanımlarının öğrencide 

pekiştirilmesi amacıyla birden fazla uygulama faaliyeti yapılmalıdır. 

 


