




ANKARA, 2022

ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ
TEKNOLOJİ VE TASARIM ALANI

YARDIMCI DERS MATERYALİ



GENEL YAYIN YÖNETMENİ
Prof. Dr. Kemal Varın NUMANOĞLU

YAYIN KOORDİNATÖRÜ
M. Ramazan BARIN

YAYIN ETİĞİ KOMİSYONU
Prof. Dr. Yücel GELİŞLİ

Doç. Dr. Ömer Can SATIR

Dr. Özkan APAYDIN

PROJE KOORDİNATÖRÜ
Dr. Derya YÜREĞİLLİ GÖKSU

EDİTÖRLER
Doç. Dr. Hatice YILDIZ DURAK

Arş.Gör.Dr. Gökçe Mehmet AY

YAZARLAR
Ayşe TÜRK

Aykut DURAK

Cemil ÖLMEZ

Celal ÖNGÜN

Emre YURDAÖZ

Ercan SOYSAL

Ertuğrul ÖZAR

Murat CANPOLAT

Savaş ÖZBEY

PROGRAM GELİŞTİRME UZMANLARI
Uzman Bahar KÜÇÜKTEPE

Dr. Derya YÜREĞİLİ GÖKSU

ÖLÇME DEĞERLENDİRME UZMANI
Dr. Öğr. Üyesi Sami PEKTAŞ

DİL UZMANI 
Nejla ŞANAL

GÖRSEL TASARIM
SUDE AJANS REKLAM ORG. TAN. LTD. ŞTİ.

ISBN
978-975-11-5820-8



Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;  
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.  
O benim milletimin yldzdr, parlayacak;  
O benimdir, o benim milletimindir ancak.  

Çatma, kurban olaym, çehreni ey nazl hilâl! 
Kahraman rkma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl? 
Sana olmaz dökülen kanlarmz sonra helâl. 
Hakkdr Hakk’a tapan milletimin istiklâl. 

Ben ezelden beridir hür yaşadm, hür yaşarm. 
Hangi çlgn bana zincir vuracakmş? Şaşarm! 
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarm. 
Yrtarm dağlar, enginlere sğmam, taşarm. 

Garbn âfâkn sarmşsa çelik zrhl duvar,  
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. 
Ulusun, korkma! Nasl böyle bir iman boğar, 
Medeniyyet dediğin tek dişi kalmş canavar? 

Arkadaş, yurduma alçaklar uğratma sakn; 
Siper et gövdeni, dursun bu hayâszca akn. 
Doğacaktr sana va’dettiği günler Hakk’n; 
Kim bilir, belki yarn, belki yarndan da yakn

Bastğn yerleri toprak diyerek geçme, tan:  
Düşün altndaki binlerce kefensiz yatan. 
Sen şehit oğlusun, incitme, yazktr, atan: 
Verme, dünyalar alsan da bu cennet vatan. 

Kim bu cennet vatann uğruna olmaz ki feda? 
Şüheda fşkracak toprağ sksan, şüheda! 
Cân, cânân, bütün varm alsn da Huda, 
Etmesin tek vatanmdan beni dünyada cüda. 

Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli: 
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli. 
Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeli-  
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. 

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşm, 
Her cerîhamdan İlâhî, boşanp kanl yaşm, 
Fşkrr ruh- mücerret gibi yerden na’şm; 
O zaman yükselerek arşa değer belki başm. 

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanl hilâl! 
Olsun artk dökülen kanlarmn hepsi helâl. 
Ebediyyen sana yok, rkma yok izmihlâl; 
Hakkdr hür yaşamş bayrağmn hürriyyet;  
Hakkdr Hakk’a tapan milletimin istiklâl! 

      Mehmet Âkif Ersoy 



GENÇLİĞE HİTABE 

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, 

ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. 

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en 

kymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek 

isteyecek dâhilî ve hâricî bedhahlarn olacaktr. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti 

müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atlmak için, içinde bulunacağn 

vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok 

namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek 

düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili 

olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatann bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün 

tersanelerine girilmiş, bütün ordular dağtlmş ve memleketin her köşesi bilfiil 

işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, 

memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hyanet 

içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, 

müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde 

harap ve bîtap düşmüş olabilir. 

Ey Türk istikbalinin evlâd! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, 

Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktr. Muhtaç olduğun kudret, 

damarlarndaki asil kanda mevcuttur. 

Mustafa Kemal Atatürk 
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GENEL MÜDÜRDEN
ÖN SÖZ

Teknolojik gelişmeler, toplumsal ve kültürel değişimler eğitim sistemlerini de büyük ölçüde etkilemektedir. 

Bu süreçte eğitim programlarının çağın gerekleri doğrultusunda öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekil-

de geliştirilmesi bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Çoklu potansiyele sahip özel yetenekli öğrencilere 

yönelik farklılaştırılmış ve zenginleştirilmiş eğitim programlarının hazırlanması ayrı bir önem taşımaktadır. 

Özel yetenekli öğrenciler genel anlamda akranlarına göre farklı gelişim özellikleri gösteren, özel akademik 

yeteneğe sahip, soyut fikirleri kolay anlayabilen, akıl yürütme ve muhakeme becerileri güçlü olan bireylerdir. 

Özel yetenekli öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkında olmaları ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzey-

de kullanmalarını sağlamak amacıyla 1995 yılında bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM) açılmış olup Özel Eği-

tim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermeye başlamıştır. BİLSEM’lerde resim, 

müzik ve genel zihinsel yetenek alanlarında tanılanan öğrencilere alan uzmanları tarafından hazırlanmış prog-

ramlar uygulanmakta; öğrenciler uyum (oryantasyon) programı, destek eğitimi programı, bireysel yetenekleri 

fark ettirme programı, özel yetenekleri geliştirme programı ve proje üretimi/yönetimi programı olmak üzere 

beş aşamalı bir süreçten geçmektedirler.

Özel yetenekli öğrencilerimize yönelik uygulanan BİLSEM programlarının ve kullanılan yardımcı ders 

materyallerinin güncel gelişmeler dikkate alınarak revize edilmesi, programların farklı becerilerin gelişimini 

destekleyecek şekilde hazırlanması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda alanında yetkin öğretmen ve akade-

misyenlerin bulunduğu komisyonlar oluşturulmuş ve 19 branşta eğitim programlarının geliştirilmesine yönelik 

çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

Genel Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren Özel Yeteneklilerin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı ta-

rafından yürütülen bu çalışmayla, ülke genelinde özel yetenekli çocuklarımızın gelişimlerinin desteklenmesi 

ve onlara sunulan eğitimin niteliğinin arttırılması amaçlanmıştır. Buna ek olarak özgün ve işlevsel materyal-

ler ile özel eğitim alanında hizmet veren öğretmenlere uygulamalarında rehberlik edecek bir yol haritası da 

sunulmuştur. Öğretmenlere rehber olması ve özel yetenekli öğrenciler ile çalışan tüm kurumlara ışık tutması 

amacıyla 19 branş bazında hazırlanan yardımcı ders materyalleri esnek bir yapıya sahiptir. Covid-19 pandemi 

sürecindeki tüm zorluklara rağmen titiz çalışmalar yürüten Genel Müdürlüğümüz personeline, akademisyen-

lerimize ve öğretmenlerimize verdikleri emekler için sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

Daha nice yeni çalışmalarda buluşmak dileğiyle…

Prof. Dr. Kemal Varın NUMANOĞLU 

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri

Genel Müdürü
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Teknoloji ve tasarım yardımcı ders materyalinde kazanımlar yoluyla, üst düzey zihinsel süreçlerin ön plana çıkarılma-
sı hedeflenmiştir. Etkinlikler; hayal kurma, inovatif düşünme, yaratıcı düşünme, sorgulama, eleştirel düşünme, akıl yürüt-
me gibi zihinsel süreçler dikkate alınarak hazırlanmış olup; bu zihinsel süreçlerin beceriye ve davranışa dönüştürülmesi 
amaçlanmıştır.

Etkinlikler, Bilim ve Sanat Merkezinde öğrenim gören “Destek Eğitimi”, “Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme” ve “Özel 
Yetenekleri Geliştirme” eğitim programlarına yönelik hazırlanmıştır. Etkinliklerin hazırlanmasında, özel yetenekli öğren-
cilerin eğitim öğretim ihtiyaçlarına cevap verebilecek “21. Yüzyıl Öğrenme Teknikleri ve Eğitim Materyalleri” kullanılmış-
tır. Bu bağlamda BİLSEM’ler teknoloji ve tasarım biriminde eğitim öğretim gören öğrencilerimizden, çağın ihtiyaçlarına 
cevap veren bireyler olmaları istenmektedir. Öğrencilerden karşılaştıkları problemleri yaratıcı bir şekilde çözebilmeleri, 
çözümlerini bir ürün ya da hizmete dönüştürerek hayata geçirebilmeleri, fikirlerinin telifini, buluşlarının patentini almayı 
hedeflemeleri, bu sayede bulundukları topluma yön vererek milli ve manevi değerlerine bağlı bireyler olmaları beklen-
mektedir..

Destek Eğitimi Programı’nda hazırlanan etkinlikler öğrencilerin öğrenme teknikleri ile zihinsel kapasitelerini artı-
rarak, yaşamdaki olaylara karşı farklı bakış açıları geliştirebilmelerine, yaratıcılıklarını geliştirmeye ve düşündüklerini 
üç boyutlu tasarımlar hâline getirmeye yönelik hazırlanmıştır. Destek Eğitim Programı 2. 3. ve 4. sınıflar seviyesindedir.

Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme Programı’nda hazırlanan etkinlikler, öğrencilerin projelerini web 2.0 araçları ile dü-
zenlemelerine, insan beyninin verimli çalışma prensiplerini öğrenerek temel tasarım bilgileri ile inovatif üç boyutlu ürün-
ler tasarlamalarına ve bu ürünleri kontrol kartları ile birleştirerek akıllı ürünlere dönüştürülmesine yönelik hazırlanmıştır. 
BYF Dönemi Programı 5. ve 6. sınıflar seviyesindedir.

Özel Yetenekleri Geliştirme Programı’nda hazırlanan etkinlikler öğrencilerin, 21. yy. öğrenme teknikleri ve eğitim 
materyalleri kullanarak projelerini sanal ortamda simüle edebilmelerine, inovasyon teknikleri ile üç boyutlu tasarım yapa-
bilmelerine, öncelikle kendi çevresindeki kültürel ögelere odaklanarak kültür miraslarını ürünleştirebilmelerine, ürünle-
rine yönelik patent çalışmaları ve güncel proje yarışmalarına hazırlık yapabilmelerine olanak sağlayacaktır. ÖYG Dönemi 
Programı 7. ve 8. sınıflar seviyesindedir.

Etkinlik planlarındaki değerlendirme bölümünde bulunan değerlendirme öçekleri, hazırlanmış olan tüm etkinlikle-
re karekod içinde yerleştirilerek hazırlanmıştır. Öğretmenlerin uyguladığı etkinlikler sonunda bu ölçekleri doldurmaları 
beklenmektedir.

BİLSEM’ler kendi bölgesinde, kendine has özellikleri ve özel yetenekli öğrencilerinin kendine has farklılıkları ile hiz-
met vermektedir. Birbirleri ile karşılaştırmak ya da bir etkinliğin her yerde ve her öğrenci için aynı şekilde uygulanmasını 
beklemek mümkün olmayabilir. Fakat bu çalışma ile sunulan etkinliklerin, ulaştığı kıymetli öğretmenlerin yorum ve kat-
kıları ile çok daha değerli hâle geleceğine inanmaktayız. Bu etkinliklerin teknoloji ve tasarım atölyelerinde öğretmen ve 
öğrencilerin unutulmaz heyecanlar yaşadıkları anlara eklenmesi, yegâne dileğimizdir.

Millî Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Özel Yeteneklilerin Geliştirilmesi Da-
ire Başkanlığı yetkilileri başta olmak üzere, bu ürünün ortaya çıkmasında emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

Faydalı olması dileği ile…

Teknoloji ve Tasarım Kitap Yazım Komisyonu

Mart, 2022

GİRİŞ





Teknoloji ve Tasarımı Keşfediyorum 

1 3

MODÜL/KONU : Teknoloji ve Tasarımı Keşfediyorum/

  Temel Kavramlar

ETKİNLİK ADI : Kavram Kodlama

EĞİTİM PROGRAMI : Destek Eğitim Programı

SÜRE : 40 dk.+ 40dk.

KAZANIMLAR: 

K1. Teknoloji ve tasarım ile ilgili kavramları listeler.

K2. Teknoloji ve tasarım ile ilgili kavramları kendine özgü bir şekilde ifade eder.

K3. Teknoloji ve tasarım ile ilgili kavramlar hakkında çıkarımlarda bulunur.

HEDEFLENEN BECERİLER:

• Problem çözme

• Analitik düşünme

• Keşfetme

• Disiplinler arası düşünme

KISA ÖZET: Bu etkinlikteki temel amaç, öğrenenlerin teknoloji ve tasarım dersi ile ilgili 
kavramları tanımaları, kendilerine özgü şekilde anlatmaları ve kavramlardan çıkarımda 
bulunmalarıdır. Öğrencilerin, kavramları teknoloji ve tasarım dersi ile ilişkilendirmeleri ve 
çıkarımlarını paylaşmaları amaçlanmaktadır.

ARAÇ-GEREÇLER:

• Bireysel etkinlik için gerekli masa-sandalye oturma düzeni sağlanmalıdır.

• Hareketli robot videoları ve etkileşimli tahta.

• Öğrencilerin kullanacağı Ek-1 etkinlik kâğıdı yazdırılarak hazır hâle getirilmelidir.

• Öğrenciler için farklı renklerde boya kalemi temin edilmelidir.

• Etkinlik süresince geri sayım aracı kullanılacaktır.  

HAZIRLIKLAR: Öğrencilerin etkileşimli tahta ekranını görecek ve birbirlerinin çalışma 
kâğıtlarını görmeyecek şekilde yerleşmeleri sağlanmalıdır. Etkinlik başlangıcında kulla-
nılacak hareketli robot videoları (öğretmenin tercihine göre belirlenir.) etkileşimli tahta-
da gösterilmek üzere hazırlanır. Etkileşimli tahtada geri sayım aracı ayarlanmalıdır. Ek-
1’de verilen etkinlik kâğıdı öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalıdır. Öğrenci sayısı kadar boya 
kalemi temin edilmelidir.

Etkinlikle ilgili tüm ma-
teryallere ulaşmak için 
karekodu okutunuz.
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KAVRAMLAR:

Teknoloji: İnsanların içinde yaşadıkları hayatı kolaylaştırmak, yaşam kalitesini artırmak 
ve çevredeki durumları denetim altına almak için geliştirilmiş tüm üretimlerdir (Yazıcıoğ-
lu, 2008).

Tasarım: Düşünce ve onu gerçekleştirmek için kullanılan materyallerdir (Barnard, 
1998/2002).

İnovasyon: Bir yenilik, yeni veya önemli ölçüde geliştirilmiş bir ürün, hizmet ya da süreç, 
yeni bir yöntemin gerçekleştirilmesidir (TÜBİTAK, 2005,50).

Patent: Bir buluşa verilen, bireye ait yetkiyi gösteren belgedir (Karahan, 2015).

Marka: Tüketicilerin mal ve hizmetleri ayırt edebilmeleri için şirketlerin mal ve hizmetle-
rin özelliklerini belirlemesidir. (Alamro, 2010).

Yaratıcılık: Kişinin yaşantısı sonucunda edindiği bilgileri, karşılaştığı problemlerin çözü-
münde kullanarak ortaya yeni, farklı ve özgün bir ürün koyabilmesidir ( Güleryüz, 2001).

Modelleme: Bir sorunu tanımlama veya açıklama aşamasında gelişen problemleri zi-
hinde düzenleme, farklı şekil ve modeller ile gerçekleştirme sürecidir ( Lesh ve Doerr, 
2003).

Örüntü: Nesne ve şekiller arasındaki ilişkinin belli bir kurala göre yinelenmesini ifade 
etmektedir (Palabıyık ve İspir, 2011: 112).

Pazarlama: İnsanların gereksinimlerinin karşılanması için üretilen mal ve hizmetlerin 
üretim, dağıtım, fiyatlandırma ve reklam yolu ile tüketicilere ulaştırılma sürecidir (Kur-
toğlu, 2007).

UYGULAMA:

Öğretmen derse başlarken dans eden robot 
videoları izleterek öğrencilerin dikkatini çe-
ker.  Öğrencileri iki gruba ayırarak etkinliği 
başlatır. Bir grubun robot gibi hareket etme-
sini diğer grubun da çeşitli komutlar vererek 
robot olan arkadaşlarını yönlendirmelerini is-
ter. Bir süre sonra görevler değiştirilerek et-
kinliğin ısınma aşaması tamamlanır. 

Öğretmen tarafından teknoloji ve tasarım dersi ile ilgili kavramların bulunduğu Ek-1 et-
kinlik kâğıdı ve renkli kalemler öğrencilere dağıtılır. Ek-1 etkinlik kâğıdında tablonun alt 
tarafında verilen kodlama görevlerinin sırayla uygulanarak tablonun içerisine yerleştiril-
miş kavramların bulunması istenir. Bu görevin zamana karşı gerçekleştirileceği belirtile-
rek akıllı tahta ekranında geri sayım aracı hazır hâle getirilir.  

Görsel 1. Dans eden robotlar



Teknoloji ve Tasarımı Keşfediyorum 

1 5

Öğrencilere verilen komutla geri sayım aracı ça-
lıştırılır. Öğrenciler kendilerine verilen süre içe-
risinde kavramları bulmaya çalışırlar. Bu sırada 
öğrencilere herhangi bir müdahalede bulunul-
maz. 

Aradan sonra öğrencilerden sırayla buldukları 
kavramların sayısını paylaşmaları istenir. En az 
kavramı bulan öğrenciden bulduğu kavramları 
paylaşması istenir. Söylenen kavramlar tahtaya 

yazılır. Daha sonra sırayla az sayıda kavram bulan öğrenciden devam ederek bulunan 
bütün kavramlar tahtaya yazılır. Öğretmen bulunamayan kavramlar varsa bunları da tah-
taya yazarak hepsini tamamlar. 

Öğrencilere tahtaya yazılan kavramları duyduklarında kendileri için ne ifade ettiği soru-
lur. Verilen cevaplarda kabul edilen veya edilmeyen kısımlar belirtilir. Kavramların anlam-
ları açıklanarak teknoloji ve tasarım dersi ile ilişkisi açıklanır.

Öğrenciler, anlamlarını ve teknoloji tasarım dersiyle ilişkilerini öğrendikleri kavramlardan  
iki tanesinin kendileri için ne ifade ettiğini etkinlik kâğıdının arkasına çizerek anlatma-
ya çalışırlar. Yapılan çizimlerde yazı kullanılmamasına dikkat edilir. Çizimler tamamlan-
dıktan sonra öğrenciler arasında kâğıt değişimi yapılır. Her öğrenci arkadaşının çizerek 
anlatmaya çalıştığı kelimeyi tahmin ederek bulmaya çalışır. Öğretmen son olarak öğ-
rencilere kavramları tekrar sorar. Verilen cevaplara ek olarak özetleme yapıp öğretmen 
etkinliği tamamlar.

EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:

Öğretmen, öğrencilerin ilgi durumuna göre etkinliği kavramları hecelere ayırarak da ger-
çekleştirilebilir. Öğretmenin hazırladığı etkinlik kâğıdında kavramlar hecelere ayrılmış ve 
karıştırılmış olarak öğrencilere verilir. Öğrenciler uygun heceleri birleştirerek teknoloji 
ve tasarım dersi ile ilgili kavramları oluşturmaya çalışırlar. Kavramlar bulunduktan sonra 
benzer bir süreç takip edilebilir.

DEĞERLENDİRME:

Bu etkinliğe ait “Kontrol Listesi ve Öz Değerlendirme Formları”na, etkinlik karekodunu 
okutarak ulaşabilirsiniz.

KAYNAKLAR:

Alamro, A. S. (2010). Branding and brand preference in the mobile phone service industry. 
Bangor University (United Kingdom).

Barnard, M. (2002). Sanat, tasarım ve görsel kültür (çev. G. Korkmaz). Ütopya Yayınları.  
(Eserin orijinli 1998’de yayımlandı.)

Görsel 2. Geri sayım süresi
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Güleryüz, H. (2001). Eğitim Programlarının Dili ve Yaratıcı Öğrenme. Pegem A Yayıncılık.

İspir, O. A., & Palabıyık, U. (2011). Örüntü Temelli Cebir Öğretiminin Öğrencilerin Cebirsel  
Düşünme Becerileri ve Matematiğe Karşı Tutumlarına Etkisi. Pamukkale Üniversitesi  
Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(30), 111-123.

Karahan, S., Suluk, C., Saraç, T., Nal, T. (2015). Fikri Mülkiyet Hukukunun Esasları (4. Baskı). 
Seçkin Yayıncılık.

Kurtoğlu, S. (2007). Sosyal Pazarlama Kavramının Analizi. Sosyal Bilimler Dergisi, (1), 125-134.

Lesh, R. E., & Doerr, H. M. (2003). Beyond Constructivism: Models and Modeling Pers-
pectives on Mathematics Problem Solving, Learning, and Teaching. Lawrence Erlbaum  
Associates Publishers.

TÜBİTAK (2005), Oslo Kılavuzu Yenilik Verilerinin Toplanması ve Yorumlanması İçin İlkeler. 
OECD ve Eurostat Ortak Yayımı.

Yazıcıoğlu, Y. Erdoğan, S., Şanlı, S., Celep, G. (2008). Ülkemizde ve Dünyada Teknoloji ve  
Tasarım Eğitimi. Art-e Sanat Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, 3-14.
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EK 1. KAVRAM KODLAMA ETKİNLİK KÂĞIDI

L R A P R A I C I T

A A Z M I S L I T S

M E N O V A T K A P

A S İ Y A S M K R A

R P M M O Y O N T Y

İ T İ B D E N E Z C

V L R A Z L T T A P

D A M A A L E F M İ

Ü C N Ö P E K G N J

T N Ü R E M N O L O

2 3 1

11 1 31 22

4 3 2 1 22

2 2 1 1 11 1

1 1 1 1 11 1

1 4 1 3 23 1

1 1 1 12 1

3 2 2 21 1

BAŞLANGIÇ NOKTASI
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MODÜL/KONU : Teknoloji ve Tasarımı

  Keşfediyorum/Farklılıklarımız

ETKİNLİK ADI : Aynıyken Farklıyız

EĞİTİM PROGRAMI : Destek Eğitim Programı

SÜRE : 40 dk.+ 40dk.

KAZANIMLAR: 

K1. Kişiye özgü farklı özellikleri açıklar.

K2. Kişiye özgü farklı özellikleri sınıflandırır.

K3. Kişiye özgü farklı özelliklerinin tasarıma olan etkisini kavrar.

HEDEFLENEN BECERİLER:
• Yaratıcı düşünme
• İcat etme
• Sanatsal beceri
• Yenilikçilik
• Etkili karar verme

KISA ÖZET: Bu etkinlikteki temel amaç, insanların birçok özelliğinin kişiye özgü oldu-
ğunu öğrencilere benimsetmektir. Öğrencilerin sadece kendilerinde olan özelliklerini 
tanıması ve bu özelliklerin tasarım çalışmalarına olan yansımasını kavratmak amaçlan-
maktadır.

ARAÇ-GEREÇLER:
• Grup etkinliği için gerekli masa-sandalye oturma düzeni sağlanır.
• Ek-1’de verilen maske kalıbı ve Ek-2’de verilen etkinlik kâğıdı öğrenci sayısı kadar ço-

ğaltılır. Ayrıca öğrenci sayısı kadar paket lastiği (rafya da kullanılabilir), farklı renklerde 
keçeli kalemler ve delgeç temin edilir.

HAZIRLIKLAR: Öğretmen kendisi için Ek-1’de verilen maskeyi çıktı alır. Kendisine özgü 
bir şekilde desen ve şekillerle tasarlayarak renklendirir. Etkinliğe başlarken kullanılacak 
şekilde hazır hâle getirir. Ek-1’de verilen maske kalıpları ve Ek-2’de verilen etkinlik kâğıdı 
öğrenci sayısı kadar çıktı alınarak hazırlanır.  

KAVRAMLAR:

Kişilik: Kişilerin nasıl davranacağını ve hissedeceğini etkileyen bütün duygusal, güdüsel 
ve bilişsel süreçleri kapsayan, her zaman ve her durum içinde gözlemlenebilen bir ilişki 
türüdür (Costa & McCrae, 1992).

Farklılık: Natürel, sosyal ve zihne dayalı olarak bütün durum ve yaşananları diğerlerinden 
farklı kılan niteliktir (TDK, 2021).

Etkinlikle ilgili tüm ma-
teryallere ulaşmak için 
karekodu okutunuz.



Teknoloji ve Tasarımı Keşfediyorum 

1 9

Karar: Herhangi bir çalışma konusunda düşündükten sonra uygun görülen kesin hü-
kümdür (Aşan ve Aydın, 2006).

Tutum: Bireyin bir nesneye, topluluğa ve olaylara karşı hissettiği olumlu-olumsuz düşün-
celer ve tepkiler bütünüdür (Ertürk, 2010).

UYGULAMA:

Öğretmen daha önceden hazırladığı maskeyi takarak sınıfa gelir ve öğrencilerin dikkatini 
çekmeye çalışır. Öğretmen maskesini tasarlarken kişisel özelliklerini yansıtmaya çalıştığı-
nı ifade eder. Öğrenci sayısı kadar çoğaltılmış Ek-1’de bulunan maske kalıbı öğrencilere 
dağıtılır. Maskelerin tasarımı sırasında çizilen şekil ve desenler ile kullanılan renklerin ki-
şisel özelliklerini içermesi gerektiği vurgulanır. Oluşturulan maskelerdeki farklılıklara dik-
kat çekilerek etkinliğin motivasyon aşaması tamamlanır.

Hazırlanan Ek-2 etkinlik kâğıdı öğrencilere dağıtılır. Öğrencilere sadece kendi seçtiği 
renkteki keçeli kalemi kullanılabileceği belirtilir. Seçilen keçeli kalem renklerinin birbirin-
den farklı olmasına dikkat edilir. Ek-2 etkinlik kâğıdının birinci bölümünde daire, kare, eş-
kenar üçgen ve dikdörtgen bulunmaktadır. Öğrencilerden bu dört şekli birbirinden ba-
ğımsız olarak düşünüp istedikleri gibi tasarlamaları istenir. Tasarım olarak her türlü şekil, 
eşya, desen, hayvan figürü gibi her türlü çizimi geliştirilebilecekleri paylaşılır. Öğrencilere 
bu süreçte herhangi bir kısıtlama getirilmemesi tavsiye edilir. Belirlenen süre içerisinde 
tüm öğrencilerin çalışmalarını tamamlamasına dikkat edilir.

Etkinliğin ikinci bölümünde yine aynı şekillerin var olduğu belirtilir. İlk olarak yapılandan 
farklı olarak; daire ile eşkenar üçgenin ve kare ile dikdörtgenin iki grup olarak belirlen-
mesidir. Öğrenciler bu aşamada daire ile eşkenar üçgeni ilişkilendirecek herhangi bir 

Görsel 1. EK 2. Etkinlik Kâğıdı Çalışma Örnekleri
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tasarım oluştururlar. Aynı işlem, kare ile dikdörtgen için de gerçekleştirilir. Tasarımların 
oluşumunda istenenin, kalite değil nicelik olduğu belirtilir. Belirlenen süre içerisinde tüm 
öğrencilerin çalışmalarını tamamlamasına dikkat edilir.

Üçüncü bölümde ise dört şeklin birbiri ile ilişkilendirilerek tasarım oluşturulacağı belirti-
lir. Tüm öğrenciler çalışmalarını tamamlaması için yeterli süre verilir. Tasarımlar tamam-
landıktan sonra Ek-2 çalışma kâğıtları herkesin görebileceği bir yere asılır. Öğrencilerin 
Ek-2 çalışma kâğıtlarına kolay ulaşmaları için fiziksel özellikleri dikkate alınmalıdır.

Öğrencilerden yapılan çalışmaları incelemeleri istenir. İnceleme sonucunda öğrencilere 
“Yaptığımız maskeler/tasarımlar neden birbirinden farklı oldu?” sorusu sorularak kişiye 
özgü özelliklerin farklı olduğunu fark etmeleri ve bu farkların da tasarıma yansıdığını ifa-
de etmeleri beklenir. Sonrasında öğrencilerden kişiye özgü farklı özelliklere örnek ver-
meleri ve özellikleri sınıflandırmaları istenir. Ayrıca öğrencilerinden kendilerine ait olan 
tasarım hariç herhangi birisini duygularını da ekleyerek yorumlaması beklenir. Yapılan 
yorumlara ek olarak tasarımlardaki benzerliklere ve farklılıklara tekrar vurgu yapılır. Ek-2 
etkinlik çalışma kâğıtlarının başta aynı olmasına ve aynı yaştaki öğrencilerce doldurul-
masına rağmen neden farklı tasarımların ortaya çıktığı fikri grupça tartışılır. Kişisel ve 
fiziksel özelliklerimizin yanı sıra farklı zekâ tiplerinin de olmasının büyük bir zenginlik 
olduğu, farklı yönlerimizle mutlu bir şekilde bir arada yaşamamız gerektiği vurgulanır. 
Ayrıca farklılıkların tasarım sürecinde karar almada ve tutum sergilemede olumlu yansı-
malarından bahsedilerek etkinlik sonlandırılır.

EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:

Ek-1’de maske kalıbı olarak verilen görsel kullanılabileceği gibi öğretmen kendi tercih 
ettiği başka bir görseli de kullanabilir. Öğrenciler geometrik şekilleri doldururken resim 
çizebilir veya yazı yazabilirler. Burada önemli olan öğrencilerin aklına ilk gelen fikri kısıt-
lama olmadan şekil üzerine uygulamalarıdır. Öğretmen etkinlikte kullanılacak şekilleri, 
şekillerin sırasını ve boyutlarını değiştirerek etkinliğin zorluk derecesini arttırabilir.

DEĞERLENDİRME:

Bu etkinliğe ait “Kontrol Listesi ve Öz Değerlendirme Formları”na, etkinlik karekodunu 
okutarak ulaşabilirsiniz.

KAYNAKLAR:

Can, H., Aşan, Ö., & Aydın, M. (2006). Örgütsel Davranış, İstanbul: Arıkan Basım Yayım  
Dağıtım Ltd.

Costa Jr, P. T., & McCrae, R. R. (1992). Four ways five factors are basic. Personality and  
individual differences, 13(6), 653-665.

Ertürk, Y. D. (2010). Davranış Bilimleri, İstanbul: Kutup Yıldızı. 

Türk Dil Kurumu, (2021). Türk Dili Kurumu Sözlükleri. https://sozluk.gov.tr (Erişim Tarihi: 
17.06.2021)
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AYNIYKEN FARKLIYIZ MASKE KALIBI
EK 1
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AYNIYKEN FARKLIYIZ ETKİNLİK KÂĞIDI

Birinci
Bölüm

İkinci
Bölüm

Üçüncü
Bölüm

EK 2
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MODÜL/KONU : Teknoloji ve Tasarımı Keşfediyorum/

  Değerlerimizle Tasarım

ETKİNLİK ADI : Değerler Mozaiği

EĞİTİM PROGRAMI : Destek Eğitim Programı

SÜRE : 40 dk.+ 40 dk.

KAZANIMLAR: 

K1. Teknoloji ve tasarım ile değerler eğitimi arasında ilişki kurar.

K2. Manevi ve kültürel değerlerini ayırt eder.

HEDEFLENEN BECERİLER:
• Yaratıcı düşünme

• Kaynakları etkin kullanma becerisi

• Analitik düşünme

• Sanatsal beceri

KISA ÖZET: Bu etkinlikteki temel amaç, öğrencilerin geometrik şekillerle oluşturulan 
mozaik desen tasarımı aracılığıyla manevi ve kültürel değerlerimizi benimsemesini sağ-
lamaktır. Öğrencilerin mozaik desen tasarım oluşturma sürecinde değerlerimiz ile tek-
noloji ve tasarım dersi kavramlarını ilişkilendirmeleri amaçlanmaktadır.

ARAÇ-GEREÇLER:
• Etkinlik için gerekli masa-sandalye oturma düzeni

• Öğrenci sayısı kadar A4 kâğıt

• Beyaz karton

• Makas

• Cetvel

• 10 adet renkli balon

• Asetat kalemi

• Kurşun kalem

• Renkli keçeli kalem

HAZIRLIKLAR: Etkinlikte kullanılacak balonlar önceden temin edilmelidir. Etkinliğin 
mozaik tanıtım bölümünde kullanılacak görseller çıktı alınarak sınıfın çeşitli bölümlerine 
asılmalıdır. Etkinlik sürecinde kullanılacak A4 kâğıtlar, beyaz karton, makas, cetvel ve ka-
lem çeşitleri öğrenci sayısı kadar temin edilmelidir. 

Etkinlikle ilgili tüm ma-
teryallere ulaşmak için 
karekodu okutunuz.
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KAVRAMLAR:

Mozaik: Çeşitli malzemelerin küçük boyuttaki parçalarından, düzlemi kaplamak amacı 
ile kullanılan, düzen içerisinde sıralanmış görsel bir sanattır (Üstüner, 2002).

Değer: Bir toplumdaki kişilerce üzerinde anlaşılmış, onaylanmış; toplumsal, kişisel, fikir-
sel ve ruhani kökenli ilkelerin tamamıdır (Avcı, 2007).

Değerler Eğitimi: Bir toplumda istenilen ve iyi tutumların genelleştirilmesi, istenilmeyen 
ve kötü tutumların ise, istenilen ve iyi tutumlara çevrilmesi için değerlerin öğretilme sü-
recidir (Turan ve Ulusoy, 2014).

Desen: Bir şeklin düzlem üzerinde çizgi ile ifade edilmesi olarak söylenebilir (Keser, 2005).

UYGULAMA:

Etkinliğe başlarken en az 10 tane renkli balonla sınıfa gelinerek öğrencilerde merak uyan-
dırılır. Balonlar şişirilerek kullanıma hazır hâle getirilir. Öğrencilere balonların üzerine kül-
türel ve manevi değerlerimizin isimlerinin yazılacağı söylenir. Bu değerlerimizin neler 
olabileceği sorulur. Verilen cevaplar arasından öğrenciler tarafından en çok tercih edi-
len değer isimleri balonların üzerine yazılır (ör. Sabır, sevgi, sorumluluk, adalet, doğruluk, 
hoşgörü, çalışkanlık, empati, dürüstlük ve alçak gönüllülük vb.). Süreç tamamlandıktan 
sonra etkinliğin ilk aşaması sona erer.

Etkinliğin ikinci aşaması öğretmenin mozaiğin tanımını sormasıyla başlatılır. Verilen ce-
vaplara tek tek görüş bildirilerek grupla birlikte ortak bir tanıma ulaşılır. Daha sonra öğ-
rencilere geometrik şekil veya şekillerden oluşan mozaik desen tasarım örnekleri gösteri-
lir. Öğrencilere mozaik desen tasarımının nasıl gerçekleştirildiğine dair görüşleri sorulur. 
Gelen cevaplar doğrultusunda öğrencilere geometrik şekil veya şekillerin, herhangi bir 
boşluk bırakılmadan ve üst üste gelmeyecek biçimde bir düzlemi kaplaması gerektiği 
fark ettirilir. Şekillerin düzen içerisinde tekrarlandığında, mozaik desen tasarımıyla so-
nuçlanacağı fikri oluşturulmaya çalışılır.

Görsel 1. Mozaik desen tasarım örnekleri

Öğrenciler mozaik desen tasarımında kullanacakları geometrik şekil veya şekilleri belir-
lerler. Belirlenen şekil, beyaz kartona en az 10 adet olacak şekilde cetvel kullanılarak çizilir. 
Çizilen şekiller makasla kesilerek ayrı parçalar hâline getirilir. Etkinliğin ilk aşamasında 
belirlenen değer isimleri şekillerin arkasına (her birine farklı bir değer ismi gelecek şekil-
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de) yazılır. Daha sonra öğrenciler boş yüzey yukarı gelecek, aralarında boşluk kalmayacak 
ve tekrar edecek bir biçimde şekillerini yerleştirerek mozaik desen tasarımlarını oluştu-
rurlar. Tüm öğrencilerin süreci tamamlaması beklenerek etkinliğin son aşamasına geçiş 
yapılır.

Öğrenciler sıra ile mozaik desen tasarımlarındaki şekillerin arka yüzlerini çevirerek değer 
isimlerine bakarlar. Geometrik şekilde yazan değerin kendilerinde oluşturduğu duygu ve 
düşünceye uygun buldukları tasarımı şeklin ön yüzeyine çizerek renklendirirler. Tüm şe-
killer için aynı işlem uygulanır. Çalışmalar bitirildikten sonra öğretmen öğrencilerin kendi 
aralarında yer değişikliği yapmasını sağlar.

Öğrenciler arasında tasarım değişimi yapıldıktan sonra, öğrencilerin değer balonlarını 
paylaşmaları istenir. Belirlenen ilk öğrenci, seçtiği balondaki değer ismini sınıfla paylaşır. 
Okunan değer aynı öğrenci tarafından aile ve çevre ilişkileriyle örneklendirilerek açıkla-
nır. Tüm öğrenciler okunan değer ismini anlatan şekil parçasını arkadaşının tasarımın-
dan bulmaya çalışır. Doğru bulanlar 1 puan kazanırlar. Sırayla aynı şekilde öğrencilerin 
tamamı süreci tekrarlar. Etkinlik tüm değerler tamamlanana kadar devam ettirilir.

Ayrıca öğretmen öğrencilere “Topluma bahsettiğimiz söz konusu değerleri verebilmek 
isteseniz Teknoloji Tasarım dersindeki öğrendiklerinizi kullanarak nasıl bir uygulama ya-
pabilirsiniz?” sorusunu sorar. Verilen cevaplar ile öğrencilerin Teknoloji ve Tasarım ile De-
ğerler Eğitimi arasında ilişki kurması sağlanır. Süreç sonunda en çok puanı alan öğrenci, 
etkinliğin kazananı olarak ilan edilir ve etkinlik sonlandırılır.

EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:

Balonlar üzerine yazılan değer isimlerinin farklı olmasına dikkat edilir.  Seçilen değer 
isimleri ve oluşturulan geometrik şekil sayıları öğretmen ve öğrencilerin tercihine göre 
değiştirilebilir. Geometrik şekil seçimi sırasında öğrencinin denemeler yapmasına fırsat 
verilmelidir. Öğrenci seviyesine uygun olarak mozaik tasarımında en fazla iki geometrik 
şekil kullanılması önerilmektedir. Seçilen geometrik şekil etkinlik uygulanan gurubun 
hazır bulunuşluk düzeyine göre herhangi bir bilgisayar programında oluşturulup çoğal-
tılabilir.

DEĞERLENDİRME:

Bu etkinliğe ait “Kontrol Listesi, Öz değerlendirme ve Dereceleme Ölçeği Formlarına”na, 
etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

KAYNAKLAR:

Avcı, N. (2007). Toplumsal Değerler ve Gençlik. Siyasal Kitabevi.

Keser, N. (2005), Sanat Sözlüğü. Ütopya.

Turan, R. ve Ulusoy, K. (2014). Farklı Yönleriyle Değerler Eğitimi. PegemA Akademi.

Üstüner, A. (2002). Mozaik Sanatı (1. Baskı). Engin Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti.
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MODÜL/KONU : Teknoloji ve Tasarımı Keşfediyorum/

  Oyundan Tasarıma

ETKİNLİK ADI : Geometrik Düzen Tasarımı

  Oluşturma

EĞİTİM PROGRAMI : Destek Eğitim Programı

SÜRE : 40 dk.+ 40 dk.+ 40 dk.+ 40 dk.

KAZANIMLAR: 

K1. Değişkenliği olmayan şekilleri düzenler.

K2. Şekillerin uzamsal ilişkilerini analiz eder.

K3. Değişkenliği olmayan şekiller ile bütünü yapılandırır.

K4. Birimlerle yeni bütünler gerçekleştirir.

HEDEFLENEN BECERİLER:
• İş birliği yapma

• Grupla çalışma

• İletişim

• Yaratıcı düşünme

• Analitik düşünme

• İkna etme

KISA ÖZET: Bu etkinliğin temel amacı; değişkenliği olmayan şekiller kullanılarak bütün-
ler oluşturmaktır. Öğrencileri ikili gruplara ayırarak gerçekleştirilecek etkinlik ile birimler 
kullanılarak çizilen bütünün üç boyutlu hâle getirilmesi hedeflenmektedir. Etkinlik süre-
since öğrenciler yaratıcı ve özgün olmaya yönlendirilir.

ARAÇ-GEREÇLER:

• Etkileşimli tahta

• Ek-1 etkinlik kâğıdı

• Kurşun kalem

• Silgi

• Boya kalemleri

• Mukavva

• Makas

Etkinlikle ilgili tüm ma-
teryallere ulaşmak için 
karekodu okutunuz.
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HAZIRLIKLAR: Derse giriş aşamasında kullanılacak üç boyutlu geometrik şekiller (kare, 
üçgen, dikdörtgen, silindir vb.) önceden temin edilmelidir. Geometrik şekillerin farklı 
malzemelerden (ahşap, plastik, 3D baskı vb.) üretilmiş olması tercih edilmelidir. Tüm şe-
killerden öğrenci sayısı kadar getirilmesi yeterlidir. Düzen tasarımı örnekleri görselleri-
nin de önceden hazırlanmış olması gerekmektedir. Etkinlik sürecinde kullanılacak Ek-1 
etkinlik kâğıdı öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalıdır. Etkinlikte kullanılacak kurşun kalem, 
silgi, boya kalemleri, makas ve mukavvayı öğrenci sayısı kadar temin edilmelidir. 

KAVRAMLAR:

Geometrik Şekil: Bir objenin biçimini sınırlamak için kullandığı standartlardır (Aslan ve 
Arnas,2007).

Tasarlama: Bütünüyle etraftaki objelerin görünümlerini şekillendirmek değil, aynı anda 
hayatı biçimlendirmektir (Yurdakul, 1988).

Tekrar:  Maddelerin veya şekillerin renk, form, oran, ton ve yapısının benzer olması, bu-
nunla birlikte açıklık ve dizilişlerinin farklı biçimlerde kullanılmasıdır (Güngör, 1983).

UYGULAMA:

Öğretmen farklı şekilde üretilmiş üç boyutlu geometrik şekiller ile sınıfa gelerek öğrenci-
lerin dikkatini çeker. Ayrıca doğadan düzen örnekleri de görsel olarak öğrencilere göste-
rilerek dikkat düzeyi yükseltilmeye çalışılır. Düzen tasarımı örneklerindeki ortak özellikler 
sorulur. Verilen cevaplara uygun dönütler verilerek düzen tasarımlarında bulunan ortak 
özellikler belirlenir. 

Düzen tasarlamada geometrik şekillerin tercih edilmesinin nedenleri grupça tartışılır. 
Üzerinde fikir birliğine varılan maddeler not edilir. Geometrik şekillerde düzen tasarımı 
için hangi özelliklerin olması gerektiği belirlenir. Belirlenen özellikler sayesinde öğren-
cileri değişkenliği olmayan şekillere (kare, daire, eşkenar üçgen ve çizgi)  yönlendirerek 
etkinliğin çizim şemasına geçiş yapılır.

Öğrencilerin daire oluşturacak şekilde otur-
ma planı sağlanır, daha sonra ikili gruplara 
ayrılarak etkinlik kâğıdı dağıtılır. Öğrenciler 
Ek-1 etkinlik kâğıdında yer alan değişkenli-
ği olmayan şekiller arasından istediklerini 
seçerek işaretler. İşaretlenen şekiller belirle-
nen alan içerisine çizilerek düzen tasarımı-
nın başlangıç aşaması oluşturulur. Şekillerin 
sayı ve renk tercihleri öğrencilere bırakılır.

Gruplara ayrılmış öğrenciler çizimlerini tamamladıktan sonra Ek-1 etkinlik kâğıtlarını kar-
şılıklı olarak değişirler. Arkadaşından gelen kâğıda diğer öğrenci çizilen şekillere ve kulla-

Daire Kare Eşkenar Üçgen Çizgi

DEĞİŞKENLİĞİ OLMAYAN ŞEKİLLER

Görsel 1. Değişkenliği olmayan şekiller
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nılan renklere ek olarak düzen tasarım sürecine devam eder. Öğrenci bu sırada tasarıma 
yeni bir şekil ekleyebilir ya da şeklin boyutlarını düzenleyerek tasarıma dâhil edebilir.

Görsel 2. Geometrik düzen oluşturma süreci

Karşılıklı çalışmalar tamamladıktan sonra tekrar kâğıt değişimi yapılır. Öğrenci kendisine 
gelen kâğıda üzerindeki düzen tasarımına uygun olacak biçimde şekiller çizerek çalış-
maya devam eder. Bu süreç karşılıklı olarak en az iki kere kâğıt değişimi yapılana kadar 
devam eder. İstenildiği takdirde bu sayı arttırabilir. Çalışma tamamlandığında ritimli bir 
şekilde tekrar edilmiş renklendirilmiş bir düzen tasarımının ortaya çıkması beklenmek-
tedir. 

Daire Kare Eşkenar Üçgen Çizgi

DEĞİŞKENLİĞİ OLMAYAN ŞEKİLLER

Tasarımınızda kullanacağınız değişkenliği olmayan 
şekil veya şekilleri işaretleyiniz.

Tasarıma katkı sağlayan öğrenciler:

1- ................................................................

2- ................................................................

3- ................................................................

Görsel 3. Geometrik düzen tasarımı Görsel 4. Tasarıma katkı sağlayan öğrenciler

Düzen tasarımında ortaya çıkan bütünü üç boyutlu hâle getirmek için seçilen şekiller 
mukavva üzerine kalıplar kullanılarak çizilir. Tasarımda kullanılan şekil sayısı kadar çizim 
yapıldıktan sonra kesilir. Kesilen şekiller oluşturulan düzen tasarımındaki renklere uygun 
olarak boyanır ve birleştirilmeye hazır hâle getirilir. Öğrenciler ellerinde bulunan etkinlik 
kâğıtlarındaki düzen tasarımını kestikleri şekilleri birbirlerine ekleyerek üç boyutlu olacak 
şekilde gerçekleştirirler. Birimden yola çıkarak bütüne ulaşan öğrenciler ortaya çıkan ta-
sarımlarını herhangi bir nesneye benzetmeleri beklenerek etkinlik sonlandırılır.
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EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:

Ek-1 etkinlik kâğıdı öğretmen tercihine göre düzenlenebilir. Etkinlik sürecinde seçilen 
şeklin sayısına ve ne kadar tekrar edileceğine dair herhangi bir sınırlama getirilmemesi 
önerilmektedir. Düzen örneklerinde geometrik şekillerden oluşmuş örnekler tercih edi-
lebilir. Gruplara ayrılan öğrenci sayısı tek sayı ise bir grup üç kişiden oluşabilir.

DEĞERLENDİRME:

Bu etkinliğe ait “Kontrol Listesi, Öz değerlendirme ve Grup Değerlendirme Formlarına”na, 
etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

KAYNAKLAR:

Aslan,D. ve Aktaş Arnas,Y. (2007). Okul Öncesi Eğitim Materyallerinde Geometrik Şekil-
lerin Sunuluşuna İlişkin İçerik Analizi. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(1), 69-80.

Güngör, Hİ. (1983). Görsel Sanatlar ve Mimarlık İçin Temel Tasar. Afa Matbaa.

Yurdakul,İ. (1988). Genel Çizgileriyle Tasarım. Sanat Yazıları III. Hacettepe Üniversitesi Gü-
zel Sanatlar Fakültesi Yayınları. 

Costa Jr, P. T., & McCrae, R. R. (1992). Four Ways Five Factors are Basic. Personality and  
individual Differences, 13(6), 653-665.

Ertürk, Y. D. (2010). Davranış Bilimleri, İstanbul: Kutup Yıldızı. 

Jackson, S. E., Joshi, A., & Erhardt, N. L. (2003). Recent Research on Team and Organizati-
onal Diversity: SWOT Analysis and İmplications. Journal of Management, 29(6), 801-830.

Görsel 5. Değişkenliği olmayan şekil kalıpları
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GEOMETRİK DÜZEN OLUŞTURMA ETKİNLİK KÂĞIDI

Daire Kare Eşkenar Üçgen Çizgi

DEĞİŞKENLİĞİ OLMAYAN ŞEKİLLER Tasarıma katkı sağlayan öğrenciler:

1-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tasarımınızda kullanacağınız değiş-
kenliği olmayan şekil veya şekilleri 
işaretleyiniz.

EK 1
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MODÜL/KONU : Teknoloji ve Tasarımı Keşfediyorum/

  Şekillendirme ve İnşa

ETKİNLİK ADI : Kil Mimarları

EĞİTİM PROGRAMI : Destek Eğitim Programı

SÜRE : 40 dk. + 40dk. + 40dk. + 40dk. +

  40dk. + 40dk.

KAZANIMLAR: 

K1. Şekillendirme, inşa yöntem ve tekniklerini listeler.

K2. Şekillendirme, inşa yöntem ve tekniklerini karşılaştırır.

K3. Şekillendirme, inşa yöntem ve tekniklerini uygular.

K4. Şekillendirme, inşa yöntem ve tekniklerini kullanarak özgün bir ürün tasarlar.

HEDEFLENEN BECERİLER:

• Yaratıcı düşünme

• Analitik düşünme

• Disiplinler arası düşünme

• Yenilikçilik

• Sanatsal beceri

KISA ÖZET: Bu etkinliğin temel amacı, öğrencilerin özgün tasarımlarını şekillendirme 
ve inşa yöntemlerine uygun olarak gerçekleştirmeleridir. Tasarım aşamasında sınırlar 
öğrencinin hayal dünyası kadar geniştir. Ayrıca etkinlik sırasında kullanılan malzeme ve 
araç-gereç hakkında bilgi sahibi olunması da amaçlanmaktadır. Etkinlik sürecine planla-
ma ve üretim aşamaları da dâhildir.

ARAÇ-GEREÇLER:

• Etkileşimli tahta

• Beyaz kil hamuru

• Çöp şiş

• Ahşap modelaj kalem seti

• Çizim kâğıdı

• Kurşun kalem

• Silgi

• Akrilik boya

• Strafor

Etkinlikle ilgili tüm ma-
teryallere ulaşmak için 
karekodu okutunuz.
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HAZIRLIKLAR: Çalışma sırasında öğrencilerin rahat çalışabileceği bir oturma planı sağ-
lanmalıdır. Öğrencilerin çalışma sırasında zaman kaybı yaşamamaları için etkinlikte kul-
lanılacak malzemelerin önceden temin edilmesi sağlanmalıdır. Öğrenciler malzemeleri 
bireysel olarak temin edeceklerdir.

KAVRAMLAR:

Tasarlama: Bir taslak ya da karalama oluşturmak üzere zihinde oluşturmak, şekillendir-
mek ya da gerçekleştirilerek zihinde oluşturulan bir plandır (Önal, 2011).

Mimari Tasarım: İhtiyaçları gidermek için belirlenen görevleri karşılayacak bina mode-
linin, onun tamamında bulunan tüm elemanların ve etrafının kavramsal, fonksiyon, şe-
kilsel, yapısal ve eylemsel ölçütlerinin ve kalitesinin değerlendirilmesi, tespit edilmesi ve 
gösterilmesidir (İnan&Yıldırım,2009).

Kil: Çoğunlukla orantılı su muhtevalarında plastik olan ve kurutma işlemi uygulandığın-
da veya pişirildiğinde katılaşacak olan, temel olarak küçük taneli minerallerden oluşan 
tabii olarak oluşan bir malzemedir (Guggenheim & Martin, 1995).

UYGULAMA:

Öğretmen tarih boyunca insanların barınma ihtiyaçlarını gidermek için çeşitli ev tasarım-
ları yaptıklarını anlatır. Ev tasarımlarının gerçekleştirilirken çeşitli mimari özellikler içer-
mesine dikkat edildiği belirtilir. Ayrıca ev yapımında çeşitli yapı malzemeleri kullanıldığı 
söylenir. Farklı biçimde ve farklı yapı malzemeleri ile oluşturulmuş ev görselleri öğrenci-
lerle paylaşılır.

Görsel 1. Farklı ev tasarımları

Öğrencilere “Gördüğünüz örnek ev tasarımlarında hangi inşa yöntemleri kullanılmıştır?“ 
sorusu sorularak şekillendirme, inşa yöntem ve tekniklerini listelemeleri istenir. Etkinlikte 
kullanılacak kil malzemesinin kolay şekil verilmesi ve maliyetinin uygun olması nede-
niyle tercih edildiği vurgulanır. Kolombiya’da bulunan Casa Terracota isminde tamamı 
kilden yapılmış evin iç ve dış görsellerini paylaşarak öğrencilerin dikkati çekilir (Archi-
tecture,2015): “Bu tasarımı diğer ev tasarımları ile karşılaştırınız. Farklarını ifade ediniz.” 
sorusu ile tasarım farklılıklarına dikkat çekilir. Ayrıca öğrencilere bu evin mimarı siz olsay-
dınız evin yapımında hangi mimari bileşenlere dikkat ederdiniz sorusu yöneltilir. Gelen 
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cevaplara uygun dönütler verilerek mimari bileşenlere (biçim, işlev, maliyet ve inşaat) 
yönlendirme yapılır ve bunların önemi vurgulanır.

Görsel 2. Casa Terracota

Ayrıca gruptaki öğrenciler ile ev tasarımlarında olması gereken mimari elemanlar üzeri-
ne beyin fırtınası gerçekleştirilir. Ortaya çıkan fikirlerden uygun olanlar tahtaya yazılarak 
öğrencilerin tasarımlarını gerçekleştirirken bunları dikkate alması sağlanır (Örneğin sü-
tunlar, kirişler, pencereler, kuleler, kemerler, kubbeler, kapılar, balkonlar.). 

Öğrencilerden yapmayı düşündükleri ev tasarımı için üç farklı eskiz çizimi gerçekleştir-
meleri istenir. Yapılan çizimlerde mimari elemanlardan en az üç tanesine yer verilmesi 
gerektiği hatırlatılır. Öğrenciler, evlerini istedikleri kadar özgün yapmaya teşvik edilir. Ev-
lerin gerçekçi veya gördükleri herhangi bir eve benzemesi gerekmediği vurgulanır. İnşası 
yapılacak ev çizimi için eskiz çizimler mimari bileşenler açısından değerlendirilerek en 
uygun olanı seçilir.

Görsel 3. Eskiz çizimleri

Seçilen evin kil malzemesi ile yapımına başlamadan öğretmen kil malzemesine nasıl 
şekil verileceğine dair modelaj seti ile birkaç örnek gösterebilir. Evin yapımı sürecinde 
öğrenciler ev çizimine uygun olarak hareket etmeye yönlendirilir. Zemin olarak strafor 
kullanılabilir. Tasarımlarda çöp şiş malzemesinin de kullanılması gerektiği hatırlatılır. Evin 
hangi bölümünde kullanılacağı kararı öğrenciye bırakılır. Öğrenci yapımını tamamladığı 
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eve zamanı varsa bahçe düzenlemesini de ekleyebilir. Çalışma boyanmaya hazır hâle gel-
mesi için kurumaya bırakılır.

Öğrenci kuruyan ev tasarımını hayal dünyasına göre yaratıcı renk ve şekillerle boyaması-
nı gerçekleştirir. Boyaması biten öğrenciler yaptıkları ev tasarımlarına ilginç isim verirler. 
Çalışmalarını tamamlayan öğrenciler grup arkadaşlarına sunum yaparlar. Bu şekilde et-
kinlik sona erdirilir.

EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:

Öğretmen etkinliği gerçekleştirdiği grubun düzeyine uygun olarak görev zorluk seviye-
sini düzenleyebilir.  Kile şekil verip biçimlendirme aşamasında kil bobini diğer bir adıyla 
kil ipi yapımı uygulamalı olarak gösterilebilir. Uygulama zemini olarak mukavva veya 
koli kartonu da tercih edilebilir. Öğretmen evin yapımında ve parçaları birleştirme süre-
cinde öğrencilere yardımda bulunabilir. Oluşturulan yapıdan havanın çıkışını sağlamak 
amacıyla bölümler oluşturulabilir (pencere, kapı ve baca açıklıkları vb.). Öğrencilerden 
ev tasarımların içinde bulunduğu konumu gösteren yaratıcı harita çizimleri de ek olarak 
istenebilir. Çöp şiş yerine benzer bir malzemede kullanılabilir.

DEĞERLENDİRME:

Bu etkinliğe ait “Kontrol Listesi, Öz değerlendirme ve Dereceleme Ölçeği Formlarına”na, 
etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

KAYNAKLAR:

Architecture. 2015. https://cfileonline.org/architecture-casa-terracota-columbia-octavio- 
mendoza/

Guggenheim, S. (1995). Definition of Clay and Clay Mineral: Joint Report of the AIPEA No-
menclature and CMS Nomenclature Committees. Clays and Clay Minerals, 43(2), 255-256. 
https://doi.org/10.1346/CCMN.1995.0430213

İnan, N. Ve Yıldırım, T. (2009). Mimari Tasarım Sürecinde Disiplinler Arası İlişkiler ve Eşza-
manlı-Dijital Ortam Tasarım Olanakları. Journal of the Faculty of Engineering & Architec-
ture of Gazi University, 24(4).

Önal, G. K. (2011). Yaratıcılık ve Kültürel Bağlamda Mimari Tasarım Süreci. Uludağ Univer-
sity Journal of The Faculty of Engineering, 16(1), 155-162.
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MODÜL/KONU : Teknoloji ve Tasarımı Keşfediyorum/

  Örüntü Tasarımı 

ETKİNLİK ADI : Tamgalı Örüntüler

EĞİTİM PROGRAMI : Destek Eğitim Programı

SÜRE : 40 dk.+ 40 dk.+ 40 dk.+ 40 dk.+

  40 dk.+ 40 dk.

KAZANIMLAR: 

K1. Tasarımda doğaçlamanın önemini tecrübe eder. 

K2. Tasarımı örüntü geliştirecek şekilde planlar.

K3. Özgün örüntü tasarımı gerçekleştirir.

HEDEFLENEN BECERİLER:

• Yaratıcı düşünme

• Analitik düşünme

• Üst düzey düşünme

• Sanatsal beceri

• Yenilikçilik

KISA ÖZET: Bu etkinliğin temel amacı; öğrencilerin örüntü tasarımlarını doğaçlama 
süreci içerisinde planlayarak geliştirmeleridir. Tasarımın özgün olması dikkat edilmelidir. 
Ayrıca etkinlik sırasında kullanılan malzeme ve araç-gereç hakkında bilgi sahibi olunma-
sı da amaçlanmaktadır. Etkinlik sürecine planlama ve üretim aşamaları da dâhildir.

ARAÇ-GEREÇLER:

• İki adet büyük orta boy tahta kaşık

• Çalışma kâğıdı

• Kalem

• Silgi

• Strafor

• Sivri uçlu kazıma malzemesi

• Renkli boya kalemleri

HAZIRLIKLAR: Öğrencilerden derse gelirken yanlarında iki adet orta boy tahta kaşık 
getirmeleri istenir. Ek-1 etkinlik kâğıdının öğrenci sayısı kadar çoğaltılması gerekmekte-

Etkinlikle ilgili tüm ma-
teryallere ulaşmak için 
karekodu okutunuz.
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dir. Etkinlikte kullanılacak strafor malzemenin temin edilmesi gerekir. İstenilen ölçülerde 
altıgen parçaların kesilerek derse hazır hâle getirilmesi etkinlik sürecine avantaj sağlaya-
caktır. 

KAVRAMLAR:

Ritim: Türlü zaman ölçülerinin, seyrek, sık, simetrik ve spesifik bir uyum içinde şekillen-
melerine denir (Danhauser, 2006).

Örüntü: Geometrik biçimlerin, simgelerin, ses veya hareketlerin uyumlu bir bütün duru-
mudur (Souviney, 1994).

Tamga (Damga): Bir şeyin üzerine baskı uygulanan belirti, nişan ve iz anlamına gelmek-
tedir (Gülensoy, 1998).

UYGULAMA:

Öğretmen tahta kaşıklar ile ritim 
tutarak sınıfa girer ve öğrencilerin 
dikkatini çeker. Daha sonra çeşitli 
ritim örnekleri yaparak öğrencilerin 
tekrar etmesini ister. Bu aşamada 
öğrencilerin ritim örneklerini teker 
teker yapmasına özen gösterilir. 
Ardından öğrencilerden sırayla be-
denlerini kullanarak sesler çıkarıp 
ritim tutmaları (örneğin alkışlama, 
parmak şıklatma vb.) ve diğer öğ-
rencilerin de bu sesleri tekrar etme-
si beklenir. Bu süreçte öğrenciler 
doğaçlama yaparak karşılaştıkları 
seslere uygun ritim tutma becerisini 
göstermiş olurlar. Hareket ritimleri-
nin tamamlanması ile etkinliğin ikinci aşamasına geçilir.

Öğrencilere ritim tutma bölümünde dikkatlerini çeken nokta-
lar sorulur. Verilen cevaplardan örüntü kavramına uygun olan-
lar tahtaya yazılır. Ortak görüşlerle örüntü özellikleri oluşturu-
lur. Öğrencilere tasarım yaparken doğaçlama yapmanın esnek 
olmayı, ters giden durumlar karşısında süreci hızlıca yeniden 
planlamayı, anında farklı düşünmeyi ve anında üretmeyi ka-
zandıracağı bilgisi verilir. Tasarıma başlamaları için öğrenci-
lere üzerinde altı adet içi boş kare şekli olan kâğıtlar dağıtılır. 
Öğrenciler ilk olarak Ek-1 etkinlik kâğıtlarına isimlerini yazarlar. 
Daha sonra verilen kare şekillerin içini eskiz çizimleri ile dol-
dururlar. Bu sırada öğrencilere çizimlerini istedikleri gibi oluş-

Görsel 1. Etkinlik kâğıdı

ÖĞRENCİNİN ADI VE SOYADI:

Görsel 2. Belirlenen şekil 
örneği
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turabilecekleri söylenir. Yapılan çizimlerin renklendirilerek 
örüntü oluşturulmada kullanılacağı hatırlatılarak, çizimle-
rini tamamlamaları için süre verilir. 

Çizimler bitirildikten sonra Ek-1 etkinlik kâğıtları öğretmen 
tarafından tüm öğrencilerin görebileceği bir yere asılır. 
Grupta bulunan tüm öğrenciler arkadaşlarının çizimleri-
ni inceleyerek en çok beğendikleri iki çizimin numarasını 
aynı Ek-1 etkinlik kâğıdına yazarlar. Tüm öğrencilerin çalış-
malarındaki en çok oy alan iki çizim belirlenir. Kalan iki çi-
zimden öğretmen ve çizimi yapan öğrenci tahtada yazan 
örüntü özelliklerine uygun olabileceğini düşündükleri çi-
zimlerden birini birlikte karar vererek tercih ederler. Çalış-
mada kullanılacak olan şekil belirlendikten sonra tamga 
yapım aşamasına geçiş yapılır. 

Öğretmen tarafından stra-
for üzerine çizilen kareler 
kesilerek öğrencilere veri-
lir. Öğrenciler belirledikleri 
çizimi kare strafor parçası 
üzerine aktarır. Aktarma iş-
lemi sırasında önce kurşun 
kalem kullanılmalıdır. Kur-
şun kalemden sonra pilot 
kalem kullanılarak çizgileri 
kesinleştirmek için üzerin-
den geçilebilir. Aktarma 
tamamlandıktan sonra çiz-
giler üzerinden sivri uçlu 
bir malzeme ile geçilerek 
çukur ve yüksekte kalma-
sı gereken yerler belirlenir 
ve çukurlaştırma işlemi ta-
mamlanır. Bu süreçte çok 
dikkatli olunmalı, gerekir-
se öğretmen müdahale 
ederek herhangi bir kaza 
yaşanmasının önüne geç-
melidir. İşlem tamamlan-
dığında baskı yapmak için 
kullanacağımız tamga mal-
zememiz hazır hâle gelmiş 
olacaktır. Görsel 4. Baskı işleminin tamamlanmış hâli

Görsel 3. Belirlenmiş şeklin 
her işlemde saat yönünde 

döndürülerek yapılmış baskı
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Son olarak baskı yaparak örüntü oluşturma aşamasına geçilir. Strafor üzerine aktarılan 
şekil akrilik boya ile boyanarak baskıya hazır hâle getirilir. Boyama kurumadan oluştu- 
rulan tamga ile kâğıda ilk baskı uygulanır. İkinci sefer baskı yapmadan önce tamga saat 
yönünde döndürülerek tekrar baskı uygulanır. Aynı işlem üçüncü ve dördüncü baskıda 
da tekrar edilir. Baskı işlemi bu süreç devam ettirilerek çalışma kâğıdı dolacak şekilde 
sürdürülür.

EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:

Çukurlaştırma işlemi uygun olan her malzeme ile gerçekleştirebilir. Eğer varsa el oyma 
makinelerine elmas törpü uç ile kullanılması önerilir. İşlemi yaparken öğrenciler iş eldi-
veni kullanabilirler. Baskı işlemi sırasında yüksek yerlere farklı renkler uygulanabilir. Bo-
yanın kuruması sonucu baskı kalitesini iyileştirmek için baskıdan önce tekrar boyama 
yapılabilir. Renk tercihi ve sayısı öğrenciye bırakılmalıdır. Öğretmen tercihine göre baskı 
sırasında mürekkep ve ıstampa da kullanılabilir.

DEĞERLENDİRME:

Bu etkinliğe ait “Kontrol Listesi, Öz değerlendirme ve Dereceleme Ölçeği Formlarına”na, 
etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

KAYNAKLAR:

Danhauser, A. (2006). Temel Müzik Kuralları. (İ. Baran, Çev.). Ankara.

Gülensoy, T. (1989). Orhun’dan Anadolu’ya Türk Damgaları. İstanbul.

Souviney, R. J. (1994). Learning to Teach Mathematics. (2th Ed.) Newyork.
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ÖĞRENCİNİN ADI VE SOYADI:

1 2

3 4

5 6

EK 1  Tamgalı Örüntüler Etkinlik Kâğıdı
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MODÜL/KONU : Hücreden Galaksiye/

  Doğanın Ritmi

ETKİNLİK ADI : Doğadaki Ritim

EĞİTİM PROGRAMI : Destek Eğitim Programı

SÜRE : 40 dk. + 40 dk.

KAZANIMLAR: 

K1. Doğadaki ritmin ne olduğunu bilir.

K2. Doğadaki ritimle ilgili görüş bildirir. 

K3. Doğada ritim olduğunu örneklerle açıklar.

K4. Doğadaki ritim örneklerini yorumlar. 

K5. Çalışmasını arkadaşlarıyla paylaşarak etkili iletişim becerilerini geliştirir.

HEDEFLENEN BECERİLER: 
• Problem çözme

• Etkili karar verme

KISA ÖZET: “Ritim” kelimesinin tanımı öğrencilere sorulur. Cevaplar alındıktan sonra 
doğru ya da yanlış cevap verenlerden ayırt edilmeksizin örnekler verilmesi istenir. “Halı 
ve kilim üzerine dokuduğumuz geleneksel sembollerimiz de ritim olabilir mi?” sorusu 
öğrencilere yöneltilir. 

ARAÇ-GEREÇLER:

• Kareli kâğıt

• Renkli kalem

• Silgi

• Bilgisayar

• Akıllı tahta

• Hazır birimler (ahşap veya plastik)

• Oyun hamuru

• Kürdan

• Çubuk makarna 

Etkinlikle ilgili tüm ma-
teryallere ulaşmak için 
karekodu okutunuz.
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HAZIRLIKLAR: Öğretmen tarafından hazırlanmış/internetten indirilmiş “doğadaki ri-
tim” ile ilgili görsel, sunu ve videolar hazır bulundurulmalıdır.  

KAVRAMLAR:

Ritim: Türlü zaman ölçülerinin, seyrek, sık, simetrik ve spesifik bir uyum içinde şekillen-
melerine denir (Danhauser, 2006).

Doğa: Kendi kuralları çerçevesinde sürekli gelişen, değişen canlı ve cansız varlıkların hep-
si, tabiat, natür (Türk Dil Kurumu 2021).

UYGULAMA:

Öğretmen, doğadan ritim örnekleri (kalp 
atışı, salyangozun kabuğu, kaplumbağa 
kabuğu, ağaç radyal kesitindeki yaş hal-
kaları, ayın dünya etrafında dönüşü, suyun 
akış sesi, rüzgâr sesi vb.) vererek ritim ko-
nusuna dikkat çeker. Sorularla, öğrencile-
rin ritim kavramına ulaşmasına yardımcı 
olur. 

“Ritim nedir?” sorusu rastgele seçilen bir 
öğrenciye sorulur. Alınan cevaplar sonun-
da öğretmen tarafından, ritmin gözün bir 
objeden diğerine rahatlıkla kayabilmesine imkân verdiği açıklanır. “Ritim tekrarlama te-
meli üzerine bir tasarım prensibidir. Tekrar, görsel bütünlüğün sağlanması için, hemen 
tüm sanat çalışmalarında çeşitli davranış biçimleri ile başvurulan bir uygulamadır. Ritim; 
görsel ögelerin uyumlu ve düzenli tekrarlar hâlinde kullanılmasıdır.”

1- Tekrar ilkesi elemanların görsel özellikleri 
ve aralarındaki ilişkiler açısından şu şekilde 
çeşitlenir: 

a) Biçimlerin Tekrarı: Biçim daima en önemli 
elemandır. Tekrarlanan biçimler farklı renk, doku 
gibi özelliklerde olabilir. 

b) Boyutların Tekrarı: Aynı boyutta ancak diğer 
özelliklerin farklılaştığı bir tekrar tipidir.

c) Renklerin Tekrarı: Biçimler farklı olsa da aynı 
renkler ile yan yana gelirler.

ç) Dokuların Tekrarı: Tüm elemanlar aynı doku-
da, fakat farklı biçim, renk ve boyutta olabilirler. 

Görsel 1. Salyangoz kabuğu

Görsel 2. Ritim ve tekrarlar
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d) Yönlerin Tekrarı: Bu durumun oluşması için biçimlerin belirgin yönlere sahip olması ve 
bu yönlerin tekrarı gerekir.

e) Pozisyonların Tekrarı: Farklı biçimlerin 
yapılarına uygun şekilde oturdukları pozis-
yonun aynı olmasıdır. 

f) Alanların Tekrarı: Tüm biçimler aynı çe-
şitte hacimde yer kaplar. Başka bir değiş-
le, hepsi pozitif ya da negatif hacimlidirler 
veya aynı sınırlar içine oturtulmuşlardır.

2- Sıra duygusu yaratan aşamalı ve yankıla-
nan formlar ritim oluşturur. 

a) Sıralı Ritim: Bu tür ritim, aynı elemanların düzenli sıralarla tekrar etmesiyle oluşan bi-
çimlerin arka arkaya gelişidir. Biçim devamlı, düzenli sıralar oluşturarak tekrarlanır. Sıra 
tamamlanmadığı takdirde ritim kuvvetini yitirir, belirsiz hâle gelir.  

b) İlerleyen Ritim: Ritmi oluşturan, şeklin tekrarında düzenli bir usul mevcuttur. Bu dü-
zen ardışık, matematiksel bir dizi biçimi olarak hissedilir. Bu ritim çeşitli elemanların renk, 

Görsel 4. Şekilsel ritim

Görsel 3. Akıcı ritim
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doku, değer gibi özelliklerinde, şekillerin ölçülerinin değişiminde ilerleyen bir değişimle 
gerçekleştirilir.

c) Akıcı Ritim: Elemanların dalgalı bir çizgide düzenlenmesi ve tekrarlanması ile meyda-
na gelir. Kompozisyona hareket etkisi verir.

Öğretmenin verdiği ritim örnekleriyle ilgili öğrencilerin görüşlerini söylemeleri istenir. 
Verilen ritim örneklerinin öğrenciler tarafından doğada yer alan ritim örnekleriyle ilişki-
lendirmeleri ve ritimsel özelliklerini yorumlamaları istenir. 

EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:

• Çizgisel ritim etkinliği, değişkenliği olmayan birimler ile şekilsel ritim etkinliği yaptırı-
labilir.

• Öğrencilere verilen ahşap bloklar, kürdan gibi malzemelerle ritim çalışması yaptırıla-
bilir.

• Hazır objeler veya değişken olmayan geometrik biçimlerle ritim çalışmaları uygula-
nabilir. 

• Sihirli daireler cetveli kullanarak etkinlik yapılabilir.

DEĞERLENDİRME:

Bu etkinliğe ait “Davranış Gözlem Formu, Değerlendirme Formu ve Öz Değerlendirme 
Formu”na,  etkinlik kare kodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

GÖRSEL KAYNAKLAR:

Görsel 4, Görsel Sanatlar Öğretmeni Yusuf SÖYLEMEZ tarafından çizilmiştir.

KAYNAKLAR:

Danhauser, A. (2006). Temel Müzik Kuralları. (İ. Baran, Çev.). Ankara.

Türk Dil Kurumu, (2021). Türk Dil Kurumu Sözlükleri. https://sozluk.gov.tr (Erişim Tarihi: 
22.05.2021).
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MODÜL/KONU : Hücreden Galaksiye/Altın Oran

ETKİNLİK ADI : Mükemmel Ölçüler

EĞİTİM PROGRAMI : Destek Eğitim Programı

SÜRE : 40 dk. + 40 dk.

KAZANIMLAR: 

K1. Altın oran kavramını açıklar. 

K2. Altın oran ve ritim ilişkisini keşfeder. 

K3. Altın oran örneklerini yorumlar.

K4. Altın oran ile ilgili örnek tasarımı uygular.  

K5. Uyguladığı altın oran çalışmasını arkadaşlarıyla paylaşır.

HEDEFLENEN BECERİLER: 
• Analitik düşünme

• Disiplinler arası düşünme

KISA ÖZET: Öğrencilere Nautilus görseli gösterilir ve “Altın oran” kavramını duyup duy-
madıkları sorulur. Cevapları alınır. 

ARAÇ-GEREÇLER:

• Cetvel

• Pergel

• Kâğıt

• Renkli kalemler

• İnsan vücut modeli

HAZIRLIKLAR: Öğretmen tarafından hazırlanmış/internetten indirilmiş “Altın oran” ile 
ilgili görsel, sunu ve videolar hazır bulundurulmalıdır.    

KAVRAMLAR:

Altın Oran: Göz nizamının oranı olarak tanımlanmaktadır. Altın oranın elde edilmesi için 
çok sayıda yaklaşım ve yöntem bulunsa da en genel formül: Bir doğru parçası öyle iki par-
çaya ayrılmalıdır ki küçük parçanın büyük parçaya oranı, büyük parçanın bütüne oranına 
eşit olmalıdır. Bu durumda yaklaşık 1.618 değeri bulunur (Sözen ve Tanyeli, 1986, 18).

Etkinlikle ilgili tüm ma-
teryallere ulaşmak için 
karekodu okutunuz.
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UYGULAMA:

Öğretmen öğrencilere “Altın oran, Fibonacci isimli İtalyan matematikçinin bulduğu bir 
sayı dizisinden ortaya çıkmıştır. Adı orta çağın en büyük matematikçileri arasında geçen 
Fibonacci’nin hayatı ile ilgili pek fazla bilgi bulunmamaktadır.” diyerek Fibonacci hakkın-
da genel bilgiler verir.

Fibonacci yazdığı matematik kitaplarından birinde tavşan çiftliği olan bir arkadaşıyla ilgili 
olduğunu iddia ettiği bir problem sorar. Bu probleme göre şöyledir:

“Dört yanı duvarlarla çevrili bir yere bir çift 
tavşan konmuştur. Her çift tavşanın bir ay 
içinde yeni bir çift tavşan yavruladığı, her 
yeni çiftin de erginleşmesi için bir ay ge-
rektiği ve tavşanların ölmediği varsayılırsa 
100 ay sonunda dört duvarın arasında kaç 
çift tavşan olur?” Bu şekilde düşünüldü-
ğü takdirde tavşan çiftleri aylara göre şu 
sıralamayı ortaya koymaktadır: 1, 1, 2, 3, 5, 
8, 13, 21, 34, 55, 89, ... Görüldüğü gibi ilk iki 
sayı hariç, her sayı kendisinden önce ge-
len iki sayının toplamına eşittir. Bu sayı-
ların arasındaki oran ise bize altın oranı 
vermektedir. 

Fibonacci sayıları olarak da adlandırılan 
bu sayıların özelliği, dizideki sayılardan 
her birinin, kendisinden önce gelen iki sa-
yının toplamından oluşmasıdır. 

     

Fibonacci Sayıları:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584 ... 

Fibonacci sayılarının ilginç bir özelliği vardır. Dizideki bir sayıyı kendinden önceki sayıya 
böldüğünüzde birbirine çok yakın sayılar elde edersiniz. Hatta serideki 13. sırada yer alan 
sayıdan sonra bu sayı sabitlenir. İşte bu sayı “altın oran” olarak adlandırılır.

                                               Altın Oran =  1,618

Görsel 1. Fibonacci sayı dizini
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233/144 = 1,618 

377/233 = 1,618 

610/377 = 1,618 

987/610 = 1,618 …

Altın oranın doğada canlı ve cansız birçok 
varlığın yapısında ve şeklinde bulunan 
özel bir oran olduğu söylenir. Ritim uygu-
lamalarında da altın orana uyulmasının 
gerektiği dikkat çekilir. Bitki yaprakları, 
bitki tohumları, çiçek yaprakları ve ko-
zalaklarda altın oran sıkça karşımıza çık-
maktadır.

Sanatçılar, bilim adamları ve tasarımcılar, araştır-
malarını yaparken ya da ürünlerini ortaya koyarken 
orantıları, altın orana göre belirlenmiş insan bede-
nini ölçü olarak alırlar.

Leonardo da Vinci, Corbusier, 
Neufert ve Mimar Sinan tasarım-
larını yaparken altın oranı kullan-
mışlardır. Öğretmen altın oran 
kullanılarak ortaya çıkarılan bu 
eserlerden örnekler gösterir. Öğ-
rencilerin örnekleri yorumlamala-
rı istenir. 

Bedenin çeşitli kısımları arasında 
altın oran değerlerine uyan “ide-
al” orantı ilişkileri olduğu belirtilir. 

Görsel 2. Doğadaki altın oran

Görsel 3. Altın oran

Görsel 4. Mimar Sinan’ın Eseri Süleymaniye Camii
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İnsan vücudunda altın orana verilebilecek örnekler açıklanır. 
Öğrencilere cetvel verilerek örneklerde yer alan orantıları ver-
miş olduğumuz insan vücut modelinden ölçerek gözlemle-
meleri istenir.  

Göbek ile ayak arasındaki mesafe 1 birim olarak kabul edildi-
ğinde, insan boyunun 1,618’e denk gelmesidir. Bunun dışında 
vücudumuzda yer alan diğer bazı altın oranlar şöyledir: 

Parmak ucu-dirsek arası/El bileği-dirsek arası, 

Omuz hizasından baş ucuna olan mesafe/Kafa boyu, 

Göbek-baş ucu arası mesafe/Omuz hizasından baş ucuna 
olan mesafe, 

Göbek-diz arası/Diz-ayak ucu arası. 

Öğrencilere kâğıt ve kalem dağıtılır. Altın oran ölçülerini kul-
lanarak insan vücudunun temel bölümlerini iskelet çizimi 
şeklinde yapmaları istenir. Uyguladığı altın oran çalışmasını 
arkadaşlarıyla paylaşır.

EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:

Altın oran pergeli, altın dikdörtgen tasarımı yapılabilir.

DEĞERLENDİRME:

Bu etkinliğe ait “Davranış Gözlem Formu ve Değerlendirme Formu”na, etkinlik kare ko-
dunu okutarak ulaşabilirsiniz.  

KAYNAKLAR:

Sözen, M., & Tanyeli, U. (1986). Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü: Resim-Heykel-Mimar-
lık, Geleneksel Türk Sanatları-Uygulamalı Sanatlar ve Genel Sanat Kavramları (Vol. 71). 
Remzi Kitabevi.

Görsel 5. İnsan model 
örneği
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MODÜL/KONU : Hücreden Galaksiye/

  Ritimsel Planlama

ETKİNLİK ADI : Planlı Şehirler

EĞİTİM PROGRAMI : Destek Eğitim Programı

SÜRE : 40 dk. + 40 dk.

KAZANIMLAR: 

K1. Ritimsel planlamaya uygun şehirleri bilir. 

K2. Doğanın tasarıma olan etkisini kavrar. 

K3. Verilen şehir planını inceleyerek karşılaştırır. 

K4. Kendi şehrini tasarlar. 

K5. Ritimsel planlamanın önemi konusunda çıkarımlarda bulunur. 

K6. Çarpık kentleşme ve trafik sorununun asıl kaynağını bulup çözüm üretir.

HEDEFLENEN BECERİLER: 
• Disiplinler arası düşünme

• Problem çözme

• İş birliği yapma

• Grupla çalışma

KISA ÖZET: Bulunduğumuz ilin şehir planı ile ilgili görseller öğrencilere gösterilir. Öğ-
rencilerden sokakları, caddeleri göstermeleri istenir. “Bu şehir planını beğendiniz mi?” 
diye sorulur. Grup içinde farklı illerden gelen öğrenciler varsa internet ve akıllı tahtayı 
kullanarak yaşadıkları yerin planları da öğrencilere gösterilir.

ARAÇ-GEREÇLER:
• Cetvel

• Kâğıt

• Renkli kalemler

• Akıllı tahta

• Aydın ili Atça ilçesi

• Çin Tekes şehri ve İtalya Palmanova kasabası görselleri

HAZIRLIKLAR: Öğretmen tarafından hazırlanmış/internetten indirilmiş “Aydın ili Atça 
ilçesi, Çin Tekes şehri ve İtalya Palmanova kasabası” ile ilgili  görsel, sunu  ve videolar hazır 
bulundurulmalıdır.    

Etkinlikle ilgili tüm ma-
teryallere ulaşmak için 
karekodu okutunuz.
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KAVRAMLAR:

Plan: Bir objenin biçimini sınırlamak için kullanılan standartlardır (Aslan ve Arnas, 2007).

UYGULAMA:

Öğretmen, ritimsel planlama-
ya uygun şehirlerden Aydın 
ili Atça ilçesi, Çin-Tekes şehri 
ve İtalya-Palmanova kasabası 
görsellerini göstererek öğren-
cilerin ilgisini çeker. 

Doğanın kendisinde olan ritim 
ve altın oran kavramını öğren-
miş olan öğrencilerin, şehirlerin 
tasarımında doğal sistemlerle 
uyumlu ve doğadan birtakım 
dersler alan tasarım ve planla-
rın uygulanmasının gerekliliği-
ni fark etmeleri sağlanacaktır. 
Yine doğaya uygun yapılar olmasının gerekliliği öğrencilere keşfettirilir.

Öğretmen, öğrencilere Tekes, Atça 
ve Palmanova şehir planlarını göste-
rip yorumlamalarını ister. Öğrencile-
re, düzenli şehirlerin sağlayabileceği 
avantajların neler olabileceği sorusu 
sorulur. “Düzenli şehir mimarisinin 
araç yakıt tüketimine, trafik kaza ora-
nına, araç yıpranmasına, şehir güven-
liğine, adres bulunmasına, şehir ay-
dınlatma giderine etkileri var mıdır?” 
gibi sorularla öğrencilerin planlı şehir 
tasarımının sağladığı avantajları ifade 
etmeleri sağlanmalıdır. Öğrencinin, 
yaşadığı şehrin haritası inceleyerek 

daha önce gösterilen şehir haritalarıyla arasındaki benzerlik ve farklılıkları yorumlaması 
istenir. 

Şehrimizi yeniden tasarlama imkânımız olsaydı öğrendiğimiz bilgileri kullanarak nasıl bir 
şehir tasarımı yapardınız sorusu ile öğrenciler düşünmeye yönlendirilir. Ritimsel planla-
maya uygun şekilde, doğanın tasarıma etkisini göz önüne alarak şehir tasarımı yapmaları 
istenir. Bu tasarımı yaparken çarpık kentleşme ve trafik sorunlarına da çözüm bulmaları 
gerektiği söylenir. 

Görsel 1. Aydın İli Atça İlçesi

Görsel 2. Tekes Şehri
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Öğrencilere çarpık kentleşme deyince ne 
anlıyorsunuz diye sorulur. Gelen cevaplar 
sınıfça yorumlandıktan sonra öğretmen 
kavramın açıklamasını yapar. Şehirlerin 
denetim gücü olmadan ve düzensiz bü-
yümesi sonucu ortaya çıkan çarpık kent-
leşme kavramı detaylandırılır. Öğrenci-
lerden, çarpık kentleşmenin sebepleri ve 
çözümlerini belirlemeleri istenir. 

Öğrencilere “Trafik sorunu deyince ne an-
lıyorsunuz?” diye sorulur. Gelen cevaplar 
sınıfça yorumlandıktan sonra öğretmen 
tarafından kavramın açıklaması yapılır. 
Trafiğe çıkan araç sayısı artarken yolla-
rın ve park yerlerinin kapasitelerinin aynı 
hızda artmamasından ortaya çıkan trafik 
sorunu kavramı detaylandırılır. Öğrenci-
lerden, trafik sorununun sebepleri ve çö-
zümlerini belirlemeleri istenir.

EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:

Çalışma kâğıdının üzerine bantlarla yol oluşturulup binalar el işi kâğıdı ile yapılabilir. (Ko-
laj, patchwork)

DEĞERLENDİRME:

Bu etkinliğe ait “Davranış Gözlem Formu, Değerlendirme Formu ve Öz Değerlendirme 
Formu”na,  etkinlik kare kodunu okutarak ulaşabilirsiniz. 

KAYNAKLAR:

Türk Dil Kurumu, (2021). Türk Dil Kurumu Sözlükleri. https://sozluk.gov.tr (Erişim Tarihi: 
22.05.2021).

Görsel 3. Çarpık Kentleşme

Görsel 4. Trafik Sorunu
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MODÜL/KONU : Hücreden Galaksiye/

  Evrendeki Ritim

ETKİNLİK ADI : Evrenin Düzeni

EĞİTİM PROGRAMI : Destek Eğitim Programı

SÜRE : 40 dk. + 40 dk.

KAZANIMLAR: 

K1. Evrendeki ritimle ilgili görüş bildirir.

K2. Evrende ritim olduğunu örneklerle açıklar. 

K3. Evrendeki ritim ile ilgili örnekleri yorumlar.

K4. Evrendeki ritim örneklerini karşılaştırır.

K5. Çalışmasını arkadaşlarıyla paylaşarak etkili iletişim becerilerini geliştirir. 

HEDEFLENEN BECERİLER: 
• Analitik düşünme

• İş birliği yapma

• Grupla çalışma

KISA ÖZET: “Ritim deyince aklınıza ne geliyor?” sorusu öğrencilere sorulur. Cevapları 
alınır. Grup içinde farklı cevap verenlere nedeni sorulur.

ARAÇ-GEREÇLER:
• Bilgisayar

• Akıllı tahta

• Hazır birimler (ahşap veya plastik)

• Oyun hamuru

• Kürdan

• Çubuk makarna 

HAZIRLIKLAR: Öğretmen tarafından hazırlanmış/internetten indirilmiş “Evrendeki ri-
tim” konulu görsel, sunu  ve videolar hazır bulundurulmalıdır.  

KAVRAMLAR:

Dünya: Üzerinde yaşadığımız toprak ve denizler, yeryüzü (Türk Dil Kurumu Sözlük, 2021).

Gezegen: Güneş çevresinde dolanan, ondan aldıkları ışığı yansıtan gök cisimlerinin ortak 
ad (Türk Dil Kurumu Sözlük, 2021).

Etkinlikle ilgili tüm ma-
teryallere ulaşmak için 
karekodu okutunuz.
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Galaksi: Gök varlıklarının bütünü, kâinat, cihan, âlem, kozmos (Türk Dil Kurumu Sözlük, 
2021).

UYGULAMA:

Öğretmen;

1. “Dünya’mızın Güneş sistemindeki konumu farklı olsaydı ne olurdu?”

2. “Atmosferdeki gazların oranı değişirse ne olabilir?”

3. “Dünya’nın kendi eksenindeki hareketi değişirse ne olur?”

4. “Dünya’nın Güneş etrafındaki dönüşü değişirse ne olur?” sorularını öğrencilere sora-
rak cevaplamalarını ister. Verilen cevaplar grup içinde değerlendirilir.

Gelen cevaplardan sonra öğ-
rencilere öğretmen tarafın-
dan hazırlanmış/indirilmiş 
video ve sunu örnekleri gös-
terilir. Evrende her şeyin bir 
düzen içinde olduğu, kısaca-
sı evrenin tüm hareketlerinin 
ritmik olduğu söyler. Bunun  
ritim olduğu örneklerini ve-
rerek öğrencinin açıklama-
sına yardımcı olur. Evrende 
bulunan ritimlerin mevsim-
leri, dönemleri ve düzenleri 
oluşturduğu vurgulanır.

Öğrencilerden bilgisayar ile araştırma yapmaları istenir. Bulabildikleri ritim örneklerini 
tahtaya maddeler hâlinde yazarlar. Bu ritim örnekleri öğrencilerin yorumlamaları istenir. 

Görsel 1. Evrendeki ritim

Görsel 2. Gezegenlerin sıralanışı
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Öğrencilerin, evrende var olan ritim örneklerinden esinlenerek güneş sistemi modeli ta-
sarlamaları istenir. Bu tasarım bireysel olabileceği gibi grubu ikiye bölerek iki farklı tasa-
rım çıkması da istenebilir. Yapılmış olan tasarımlar karşılaştırılarak değerlendirilir.

Tasarlamış olduğu güneş sistemi modeli ile ilgili arkadaşlarının görüşlerini alan öğrenci-
lerden gerekli değişiklikleri yapmaları istenir. 

EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:

Ay’ın Dünya’mıza yaklaşması ve uzaklaşması ile oluşan gel-gitler ritim olabilir mi?

Hazır birimler, oyun hamuru veya kürdanlar kullanılarak ritim örnekleri yaptırılabilir.

DEĞERLENDİRME:

Bu etkinliğe ait “Davranış Gözlem Formu ve Değerlendirme Formu”na, etkinlik kare-ko-
dunu okutarak ulaşabilirsiniz.  

KAYNAKLAR:

Türk Dil Kurumu, (2021). Türk Dil Kurumu Sözlükleri. https://sozluk.gov.tr, (Erişim Tarihi: 
22.05.2021).

Görsel 3. Ritim örneği
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MODÜL/KONU : Doğa Etkinlikleri/Doğayı Tanıyorum

ETKİNLİK ADI : Çevremdeki Doğa

EĞİTİM PROGRAMI : Destek Eğitim Programı

SÜRE : 40 dk. + 40 dk.

KAZANIMLAR: 

K1. Doğanın tanımını bilir. 

K2. Doğanın tasarıma olan etkisini söyler.

K3. Doğa koşullarının tasarıma olan etkileri ile ilgili örnekler verir. 

K4. Verilen örnekler ile ilgili fikirlerini beyan eder.

K5. Yaşadığı bölgedeki doğa koşullarına uygun tasarım yapar.

HEDEFLENEN BECERİLER: 
• Yaratıcı düşünme

• Keşfetme

• Öğrenmeyi öğrenme

KISA ÖZET: İnsan ve doğa ilişkisi yüzyıllar öncesinden gelen bir ilişkidir. İnsanoğlu yaşa-
dığı, gördüğü doğayı yaşantısına hep aktarmıştır. 

ARAÇ-GEREÇLER:
• Kâğıt

• Kalem

• Bilgisayar

• Akıllı tahta

HAZIRLIKLAR: Öğretmen tarafından hazırlanmış/internetten indirilmiş “Çevremdeki 
doğa” konulu görsel, sunu ve videolar hazır bulundurulmalıdır.   

KAVRAMLAR:

Doğa: Kendi kuralları çerçevesinde sürekli gelişen, değişen canlı ve cansız varlıkların hep-
si, tabiat, natür (Türk Dil Kurumu Sözlük, 2021).

UYGULAMA:

Öğretmen dersin başlaması ile beraber okul bahçesinde öğrencileri ile beraber bir ince-
leme gezintisi yapar. Burada doğanın tanımını öğrencilere sorarak ön bilgi düzeyleri be-
lirlenirler. Sonrasında doğanın tanımı öğretmen tarafından “Kendi kuralları çerçevesinde 

Etkinlikle ilgili tüm ma-
teryallere ulaşmak için 
karekodu okutunuz.
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sürekli gelişen, değişen canlı ve cansız var-
lıkların hepsi.” şeklinde yapılır.

Öğrencilere “biyomimetik” kelimesini 
daha önce duyup duymadıkları sorulur. 
Cevap veren öğrencilerden örnek verme-
leri istenir. Bu etkinlik bağlamında yapılan 
gezide ya da daha önce yapmış oldukları 
doğa gezilerinde gördükleri hayvan/canlı 
yapıtlarının yaşantımıza uygulanıp uygu-
lanamayacağı konusunda fikirleri alınarak 
tartışma ortamı oluşturulur.

Eskimoların yaşadığı evler, giyim tarzları; 
kunduzların dereler üzerinde inşaa ettik-
leri yaşam alanları vb. görseller öğrencile-
re gösterilir. İnsanların yaşadıkları doğal 
koşulların tasarıma nasıl etki etkilediği  
öğrencilere sorularak cevapları alınır. Öğ-
rencilerden farklı örnekler vermeleri iste-
nir. Grup içindeki öğrencilerden verilen 
örneklere dair düşüncelerini söylemeleri 
istenir. Tartışma ortamı oluşturulur.

Öğretmen tarafından hazırlanmış/in-
ternetten indirilmiş “Çevremdeki doğa” 
konulu görseller öğrencilere gösterile-
rek hangi doğa koşulları bu tasarıma 
neden olmuştur? Sorusu öğrencilere 
yöneltilerek cevapları alınır. Öğrenciler-
den, verilen tanımlar ve örneklere da-
yanarak yaşadığı bölgede doğal koşul-
lara uygun tasarımlar yapmaları istenir 
Yapılan tasarımlar kendileri tarafından 
grup arkadaşlarına anlattırılır. Öğrenci-
lerin tasarımlarla ilgili düşünceleri alınır.

EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:

Öğrencilerden aşağıdaki soruları araştırarak tartışmalar düzenlemeleri ve uygun tasa-
rımlar oluşturmaları istenir.

Siz bir inşaat mühendisi olsanız nasıl bir tasarım yapardınız?

Bölgenizde ağaç üzerinde ev tasarımı yapacak olsaydınız nasıl bir ev tasarlardınız? 

Görsel 1. Doğa incelemesi

Görsel 2. Eskimoların yaşam alanı

Görsel 3. Doğadaki yansıma
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Rüzgâr güllerinde bulunan çıkıntının nedenini araştırınız. Bu güllerde verimliliği olumlu 
etkileyecek farklı tasarımlar yapınız.

DEĞERLENDİRME:

Bu etkinliğe ait “Davranış Gözlem Formu, Değerlendirme Formu ve Öz Değerlendirme 
Formu”na  etkinlik kare kodunu okutarak ulaşabilirsiniz.   

KAYNAKLAR:

Türk Dil Kurumu, (2021). Türk Dil Kurumu Sözlükleri. https://sozluk.gov.tr (Erişim Tarihi: 
22.05.2021). 
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MODÜL/KONU : Doğa Etkinlikleri/Doğaya Katkı

ETKİNLİK ADI : Doğadan Doğaya

EĞİTİM PROGRAMI : Destek Eğitim Programı

SÜRE : 40 dk. + 40 dk.

KAZANIMLAR: 

K1. Küresel ısınmanın tanımını söyler.

K2. Küresel ısınmaya dayanıklı tohumları bilir.

K3. Her çekirdeğin uygun ortamı bulduğunda yeniden canlandığının farkına varır. 

K4. Çekirdekleri çöpe atılmadan yeniden doğaya kazandırılması için toplar. 

K5. Çekirdekleri uygun şartlarda gömerek diker. 

K6. Yaptığı uygulamanın “doğanın canlanmasına katkı sağladığı çıkarımında bulunur.

HEDEFLENEN BECERİLER: 
• Grupla çalışma

• İş birliği yapma

• Araştırma ve bilgi akışı

KISA ÖZET: Öğrencilerden mevsimleri saymaları istenerek mevsimlerin genel özellikleri 
sorulur. Cevapları alınır. Hangi mevsim ve ayda bulunulduğu öğretmen tarafından söy-
lenerek “Bu ay, bulunduğumuz mevsime uygun olmayan hangi olayları gözlemlemekte-
yiz? Sizce bunun nedeni ne olabilir?” sorusu yöneltilir.

ARAÇ-GEREÇLER:
• Bilgisayar

• Akıllı tahta

• Çeşitli görsel ve sunular

• Meşe palamutları

• Tohum örnekleri (Teff ve kinoa vb.)

• Eldiven

• Çamur oluşturmak için kap

• Torf toprak

• Doğal yeşil kil

• Su

• Yumurta kolileri

Etkinlikle ilgili tüm ma-
teryallere ulaşmak için 
karekodu okutunuz.



T E K N O L O J İ  V E  T A S A R I M

5 8

HAZIRLIKLAR: Öğretmen tarafından hazırlanmış/internetten indirilmiş “doğadan do-
ğaya” ile ilgili görsel, sunu ve videolar hazır bulundurulmalıdır. 

KAVRAMLAR:

Küresel Isınma: Küresel ısınma, sera gazları olarak bilinen H2O (su buharı), CO2 (karbon-
dioksit) ve CH4 (metan) olmak üzere çeşitli gazların Güneş’ten gelen ışınların Dünya’dan 
yansıdıktan sonra tekrar atmosfer dışına çıkışını kısmen engellemesi sonucu Dünya’nın 
olması gerekenden daha fazla ısınması (Lynas, 2008) 

Tohum: Bitkilerde döllenme sonunda yumurtacıktan oluşan ve yeni bir bitki oluşmasını 
sağlayan tane (Türk Dil Kurumu Sözlük, 2021).

UYGULAMA:

Öğrencilerden küresel ısınma kavramı 
hakkında bilgileri sorulur. Öğretmen tara-
fından  bu kavramın tanımı “Isıyı tutan bazı 
gazların atmosferde artması sonucunda 
oluşan ve insanoğlu tarafından atmosfere 
salınan sera gazlarının neden olduğu dü-
şünülen, yıl boyu çeşitli araçlar sayesinde 
ölçülen ortalama sıcaklıklardaki artışa veri-
len isim.” şeklinde tanımlanır.

Öğrencilerden küresel ısınmaya dayanık-
lı tohumları araştırmaları istenir. Araştırma 
sonucunda öğrendikleri tohumlar sınıfta 
kendileri tarafından paylaşılır. Teff ve kinoa 
tohumlarının bu araştırmada bulunmaları 
gözlemlenir. Şayet yapılan araştırma sonu-
cunda öğrenciler tarafından bulunamaz ise 
öğretmen tarafından söylenir.  Öğrenciler-
den kısa bir araştırma yapmaları istenir. Öğ-
retmen tarafından bu tohumlar öğrencile-
re görsel olarak gösterilir.

Grup çalışması olacak şekilde öğrencilere aşağıda yazılan malzemeler dağıtılır:

1. Kendileri tarafından getirilen çeşitli tohumlar (kayısı, vişne, ceviz, badem, kızılcık vb.)

2. Torf toprak

3. Doğal yeşil kil

4. Eldiven

5. Su

Görsel 1. Temsili küresel ısınma

Görsel 2. Tohum dikimi
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6. Çamuru yoğurmak için kap

7. Yumurta kolisi

Öğrencilerden iş bölümü yapmaları istenir. Öğretmen gö-
zetiminde koyu çamur yaptırıldıktan sonra bu çamurlar to-
paklanır. Her topağın içine farklı tohumlar koyulup yumurta 
kolisine yerleştirilmeleri istenir. İşlem bittikten sonra tohum 
ekilmiş topraklarla doldurulmuş yumurta kolisi sınıfın uygun 
bir yerine koyulur ve öğrencilerden bu topları belli periyod-
larla sulanmaları ve gelişimleri ile ilgili bir çetele tutmaları 
istenir.

Meşe ormanları ile ilgili öğretmen tarafından indirilen/hazır-
lanan görseller ve videolar öğrencilere gösterilerek ne gör-
dükleri, bu ormanların nasıl oluştuğu sorulur. Öğrencilerin 
çıkarımda bulunmaları istenir. Özellikle sincapların sağladığı 
faydalara değinilir. 

Öğretmen tarafından daha önce toplanmış olan meşe pa-
lamutları öğrencilere ikişer ikişer dağıtılır ve nasıl dikmeleri 

gerektiği anlatılır. Palamut dikimi ile ilgili videolar öğrencilere gösterilerek bu palamutla-
rı sürekli gidebildikleri boş bir araziye dikmeleri istenir.

Öğrencilerden zaman zaman dikim yaptıkları alana giderek kontrol etmeleri, sulama 
yapmaları istenerek takipleri yaptırılır. Öğrencilerden ektikleri tohumun ne olacağı, to-
humun büyüdüğünde doğaya nasıl olumlu yönde katkı sağlayacağını ifade etmelerini 
isteyerek düşüncelerini arkadaşları ile paylaşmalarını söyleriz.

EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:

Tohum topları filizlendikten bir süre sonra öğrencilerden bunları uygun ortamlara dik-
melerini isteyiniz.

Dünyadaki tohum bankalarını araştırınız?

Tohum bankası gerekli midir?

DEĞERLENDİRME:

Bu etkinliğe ait “Davranış Gözlem Formu, Değerlendirme Formu ve Öz Değerlendirme 
Formu”na, etkinlik kare kodunu okutarak ulaşabilirsiniz.   

KAYNAKLAR:

Türk Dil Kurumu, (2021). Türk Dil Kurumu Sözlükleri. https://sozluk.gov.tr (15.03.2021) (Ly-
nas, 2008)

Görsel 3. Meşe palamutları
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MODÜL/KONU : Doğa Etkinlikleri/Dönüştürüyorum

ETKİNLİK ADI : Biyomimetik Nedir?

EĞİTİM PROGRAMI : Destek Eğitim Programı

SÜRE : 40 dk. + 40 dk.

KAZANIMLAR: 

K1. Biyomimetiğin tanımını bilir. 

K2. Biyomimetiği kavrar. 

K3. Doğadaki canlılardan esinlenerek farklı tasarımlar için fikir geliştirir. 

K4. Doğadan esinlendiği tasarım fikirlerini arkadaşlarına anlatır. 

K5. Arkadaşlarının fikirleri ile ilgili çıkarımlarda bulunur.

HEDEFLENEN BECERİLER: 
• Eleştirel düşünme

• Etkili karar verme

• İletişim 

KISA ÖZET: Öğrencilerden gördüğü, yaşadığı doğayı anlatmaları istenir. Geçmiş za-
manlardan günümüze kadar doğada gördüklerimize kayıtsız kalmadığımız söylenir. Bu-
nun için doğayı ve doğada bulunan tüm canlıları gözlemlediğimiz ve bu gözlemlerimiz 
sonucunda elde ettiğimiz fikir/düşünceleri günlük yaşantımıza aktardığımız belirtilir.

ARAÇ-GEREÇLER:

• Bilgisayar

• Akıllı tahta kâğıt

• Kalem

• Yusufçuk böceği

• Balıkçıl kuşu

• Kunduz yuvası

• Tavşan görselleri

HAZIRLIKLAR: Öğretmen tarafından hazırlanmış/internetten indirilmiş ”Biyomimetik” 
ile ilgili görsel, sunu ve videolar hazır bulundurulmalıdır.  

Etkinlikle ilgili tüm ma-
teryallere ulaşmak için 
karekodu okutunuz.
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KAVRAMLAR:

Biyomimetik: Doğadaki bir canlının renk, doku, işlev veya biçimsel olarak tam anlamıyla 
ya da kısmen taklit etmesi olarak tanımlanmaktadır (Kuday, 2009, s. 19).

Doğa: Kendi kuralları çerçevesinde sürekli gelişen, değişen canlı ve cansız varlıkların hep-
si, tabiat, natür (Türk Dil Kurumu Sözlük, 2021).

UYGULAMA:

Öğrencilere “biyomimetik” kavramı soru-
lur ve cevapları alınır. Burada verilin cırt 
cırt resmi öğrencilere gösterilerek konu-
muz üzerine ilgileri çekilir. Öğretmen ta-
rafından biyomimetriğin “Doğadaki bir 
canlının renk, doku, işlev veya biçimsel 
olarak tam anlamıyla ya da kısmen taklit 
etmesi.” olduğu öğrencilere söylenir.  

Yusufçuk böceği, balıkçıl kuşu, kunduz 
yuvası, tavşan görselleri öğrencilere gös-
terilir. Verilen tanıma göre bu görsellerin 

yaşantımıza nasıl taklit edilebildiği sorularak cevapları alınır. Beyaz karıncaların yuvaları 
ile ilgili aşağıdaki örnek öğrencilere okunarak dikkatleri çekilir.

“Termitler akkarınca ya da beyaz-
karınca olarak da adlandırılmakta-
dır. Kör olan bu canlılar kurumuş 
odunları yerler. Termitlerin yuvaları 
zeminden 3-4 metre yükselmesine 
rağmen yerin metrelerce altına ka-
dar labirent şeklinde devam eder. 
Bu şekilde onları farklı gösteren, 
kullandıkları soğutma sistemleri-
dir. Termit kulelerinin sıcaklığını 
kulelerin üstlerinde açılan bir delik 
ayarlar. Termitler, bu deliği dışar-
daki havanın sıcak ve soğukluğuna 
göre kille örerek açıp kapatır. Böy-
lelikle bu yaşadıkları alanı doğal olarak havalandırmış olurlar. Eastgate Merkezi Binasının 
havalandırmasında da beyazkarıncaların uyguladığı bu sistem kullanılmıştır.”

“Çevremdeki Doğa etkinliğimizde okul bahçesinde yapmış olduğumuz inceleme gezi-
sinde konu ile ilgili gözünüze çarpan bir çalışma oldu mu?” sorusu  sorularak öğrencilerin 
düşünceleri alınır. Daha önce gezip gördükleri yerleri, okudukları kitap ve dergiler ile sey-

Görsel 1. Cırt Cırt

Görsel 2. Tavşan
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rettikleri belgesel filmleri düşünerek bunlardan esinlenebilecek tasarımlar olup olma-
dığı sorulur. Öğrencilerden alınan cevaplar tahtaya yazılır. Düşündükleri tasarımı kâğıt 
üzerinde çizmeleri söylenerek yakın çevresinden hangi örneklerden yola çıktıklarını ifade 
etmeleri istenir. 

Öğrencilerden, doğadan esinlendikleri fikirlerini arkadaşlarına anlatmaları istenir. Bu fi-
kirler ile ilgili grup içinde tartışma ortamı oluşturulur. 

EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:

• Karıncaların ayak yapısı/şekli güncel yaşantımıza uygulatılabilir.

• Biyomimetik ile protezler tasarlanabilir.

• Bal peteği şeklinde evler tasarlatılabilir.

• Leonardo Vinci’ nin tasarımları inceletilebilir.

DEĞERLENDİRME:

Bu etkinliğe ait “Davranış Gözlem Formu ve Değerlendirme Formu”na  etkinlik kareko-
dunu okutarak ulaşabilirsiniz.  

KAYNAKLAR:

Kuday, I. (2009). Examination of the Term Biomimicry as a Supporting Factor In Design 
Process. Master’s Thesis, Mimar Sinan Fine Arts University, Institute of Natural and App-
lied Sciences, Istanbul.

Türk Dil Kurumu, (2021). Türk Dil Kurumu Sözlükleri. https://sozluk.gov.tr (16.03.2021). 
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MODÜL/KONU : Doğa Etkinlikleri/

  Doğamızdan Tasarıma

ETKİNLİK ADI : Çevremdeki Malzemelerle Alet/

  Ürün Yapıyorum

EĞİTİM PROGRAMI : Destek Eğitim Programı

SÜRE : 40 dk. + 40 dk. +40 dk.

KAZANIMLAR: 

K1. Doğaya bakarak hangi aletleri/ürünleri yapabileceğini listeler. 

K2. Bulunduğu bölgeye göre kullanabileceği malzemeyi seçer. 

K3. Seçtiği malzemenin üretim sürecini planlar.

K4. Doğadan seçtiği malzeme ile alet/ürün üretir.

HEDEFLENEN BECERİLER: 
• Yaratıcı düşünme

• Kariyer ve yaşam becerileri

KISA ÖZET: Öğrencilerden gördüğü, yaşadığı doğada bulunan malzemeleri nasıl kulla-
nabileceklerini anlatmaları istenir. 

ARAÇ-GEREÇLER:

• Bilgisayar

• Akıllı tahta

• Kâğıt

• Kalem

• Kamış

• Doğada bulunabilen çeşitli malzemeler

• Şarjlı matkap

• Zakkum ağacı

• Maket bıçağı

• Ahşap oyma bıçakları

• Mini torna makinesi vb

HAZIRLIKLAR: Öğretmen tarafından hazırlanmış/internetten indirilmiş “Çevremdeki 
malzemelerle alet/ürün yapıyorum” ile ilgili görsel, sunu ve videolar hazır bulundurulma-

Etkinlikle ilgili tüm ma-
teryallere ulaşmak için 
karekodu okutunuz.
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lıdır. Bu etkinlik doğada (yakın çevrede) bulunan malzemeler ile aletlerin yapılacağı bir 
çalışma olduğu üzere, öğrencinin yakın çevresinden temin edeceği malzemeleri getir-
meleri istenmelidir.  

KAVRAMLAR:

Kamış: Buğdaygillerden sulak, nemli yerlerde yetişen; boğumlu, sert gövdesi olan bitki-
ler (Türk Dil Kurumu, 2021)

Zakkum Ağacı: Akdeniz ülkelerinde yetişen, çiçekleri beyaz veya pembe renkli, kışın yap-
raklarını dökmeyen zehirli bir ağaççık (Türk Dil Kurumu, 2021).

Su Arıtma: Arıtmak işi (Türk Dil Kurumu, 2021).

UYGULAMA:

Öğrencilere, doğadan sadece “biyomimetik” olarak fayda-
lanmadığımız söylenir. Doğada bulunan malzemelerle de 
alet/ürün yapabileceğimiz söylenir. Daha önce öğretmen ta-
rafından hazırlanmış/indirilmiş “Çevremdeki malzemelerle 
alet/ürün yapıyorum” ile ilgili görseller öğrencilere gösterilir. 
Öğrencilere, bu örneklerden hareketle, yaşadıkları doğaya 
bakarak hangi aletleri/ürünleri yapabilecekleri sorularak on-
ların fikirleri alınır. 

Öğrencilere, yaşadıkları doğada gördükleri malzemeleri bir 
kâğıda yazdıktan sonra sesli olarak okumaları ve bunları kul-

lanarak neler yapmayı düşündükleri sorusu sorulur. Öğrencilerden cevaplarını kâğıtlara  
yazmaları istenir. Farklı illerden olan ya da farklı yerlere geziye giden öğrencilerin listeye 
farklı malzemeler yazdıkları gözlemlenecektir. 

“Seçmiş olduğunuz malzemelerden ne üretebi-
lirsiniz?” sorusu öğrencilere sorulur ve onların ce-
vapları alınır. Öğrencinin yapacağı aleti üretmek 
için bulunduğunuz yakın çevreden materyalleri 
seçerek üretim sürecini planlamaları istenir. Yapı-
lan planlamanın öğrenciler tarafından gruba an-
latmaları istenerek grup içinde tartışma yoluyla 
değerlendirilir. 

Öğrencilerden üretim sürecini planladığı alet/
ürünü gözetimimiz altında yapmaları istenir. 
Planlamış olduğu alet/ürün için malzeme getire-
meyen öğrencilere öğretmen tarafından aşağı-
daki etkinlik yaptırılır.

Görsel 1. Kamış

Görsel 2. Temsili resim
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Örnek etkinlik:

Öğrencilerden gelen malzeme isimlerinde “kamış” ismi yok ise bu malzeme öğretmen 
tarafından söylenir ve neler yapabilecekleri sorulur. Kamıştan kaval yapılabileceği söyle-
nerek tepkileri ölçülür. Kamıştan kaval yapımı ile ilgili video öğrencilere seyrettirilir. Öğ-
retmen tarafından öğrencilere aşağıdaki malzemeler dağıtılır ve yönergenin izlenerek 
yapılması sağlanır. Öğretmenin gözetimi ve denetimi altında kaval yapabilmeleri sağlanır.

1. Kamış (40 cm uzunluğunda olmalı.)

2. Zakkum ağacı (ağız kısmı için)

3. Şarjlı matkap 

4. Maket bıçağı

5. Ahşap oyma bıçakları

Kamışın önce orta noktasını bulunuz ve bir işaret koyunuz. Şarjlı matkapla bir delik açınız. 
Yaptığınız işlemlerde kamışı kesinlikle çatlatmayınız. Delik açtığınız noktayı hizalayacak 
şekilde ağız kısmına yanyana iki çeyrek daire şeklinde ağız kısmını açınız. Vermiş oldu-
ğunuz zakkum ağacının ağız kısmına girecek şekilde bıçakla kesilerek yerleştirilmesini 
sağlayınız. Yerine yerleşebilen ağacı çıkartarak kamış ile ağaç arasından hava üfleyebi-
leceğiniz genişlikte ve boyuna olacak şekilde kanal açıp ve tekrar yerleştiriniz. Zakkum 
ağacının en son girebildiği yeri referans alarak uzun kenarı aşağı doğru gelecek şekilde 
dikdörtgen hava yeri açınız. Bu yerin, verilen havanın titreşimini kuvvetlendirmek için 
açıldığı söyleyiniz. İlk açmış olduğunuz yerin tam zıt tarafına yani üflediğiniz yer ve hava 
titreşimini kuvvetlendirmek için açtığınız dikdörtgenin hizasına gelecek şekilde bir delik 
açınız. Bu deliğe ek olarak her birinin arası baş parmağınızın genişliği kadar olan altı delik 
daha açarak kavalınızı tamamlayınız.

EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:

Öğretmen gözetiminde, doğada bulunan ağaç dalları ile torna makinesini kullanılarak 
hediyelik kalem yapılabilir.

Üç adet dal, üç adet kumaş, biraz ip, su arıtması için toprak, pamuk vb. malzemeler ve-
rilerek bir sistem tasarlamaları istenebilir. Öğretmen tarafından hazırlanmış olan malze-
meler öğrencilere dağıtılarak bir alet/ürün yapmaları istenebilir. 

DEĞERLENDİRME:

Bu etkinliğe ait “Davranış Gözlem Formu, Değerlendirme Formu, Öz Değerlendirme For-
mu ve Materyal Değerlendirme Formu”na, tkinlik kare kodunu okutarak ulaşabilirsiniz.  

KAYNAKLAR:

Türk Dil Kurumu, (2021). Türk Dil Kurumu Sözlükleri. https://sozluk.gov.tr (Erişim Tarihi: 
22.05.2021). 
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MODÜL/KONU : Doğa Etkinlikleri/

  Doğada Yaşam Becerileri

ETKİNLİK ADI : Doğa Becerilerimi Geliştiriyorum

EĞİTİM PROGRAMI : Destek Eğitim Programı

SÜRE : 40 dk. + 40 dk. + 40 dk. + 40 dk.

KAZANIMLAR: 

K1. Doğada yaşam becerileri ile ilgili örnek olayları inceler. 

K2. Doğada yaşam becerileri ile ilgili farklı örnekler verir. 

K3. Senaryo tabanlı durumlara ilişkin yapacağı  işleri planlar.

K4. Tasarlanan senaryolar üzerine beyin fırtınası yapar.

HEDEFLENEN BECERİLER: 
• Keşfetme

• Yaratıcı düşünme

• Etkili karar verme

KISA ÖZET: Konu hakkında kısa bir bilgi verilerek öğrencilerin ilgisi çekilir. Öğretmen 
konu ile alakalı ve öğrencilerin de seyretmiş olabileceği “The Revenant” filmini örnek ve-
rir. Filmi kısaca anlatarak öğrencilere doğa ile ilgili başka film ve belgeseller de seyredip 
seyretmedikleri sorulur. 

ARAÇ-GEREÇLER:

• Bilgisayar

• Akıllı tahta

• Kâğıt

• Kalem

HAZIRLIKLAR: Öğretmen tarafından hazırlanmış/internetten indirilmiş “Doğa beceri-
lerimi geliştiriyorum” ile ilgili görsel, sunu ve videolar, senaryo kâğıdı hazır bulundurul-
malıdır.  

KAVRAMLAR:

Barınak: Barınılacak yer (Türk Dil Kurumu, 2021).

Etkinlikle ilgili tüm ma-
teryallere ulaşmak için 
karekodu okutunuz.
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Senaryo: Tiyatro oyunu, piyes, film, dizi film vb. eserlerin sahnelerini ve akışını gösteren 
yazılı metin (Türk Dil Kurumu, 2021).

UYGULAMA:

Öğretmen tarafından önceden hazırlan-
mış/internetten indirilmiş olan “Doğa be-
cerilerimi geliştiriyorum” ile ilgili videolar, 
sunu ve görseller öğrencilere gösterilir. Bu 
videolar ile öğrencilerin ilgisi çekilir.

Öğrencilere, ormanda tek başına kaldıkla-
rında geceyi nasıl geçirecebilecekleri ile il-
gili aşağıdaki önerilerde bulunulur:

1. Barınakların kesinlikle su kaynaklarının 
kenarına ya da yakınına kurulmaması,

2. Kayaların düşebileceği yerlere kurul-
maması gerektiği ,

3. Sert rüzgârları almayacak bir alanda bulunması gerektiği, eğer bu mümkün olmaya-
caksa barınağın kapısının rüzgâr yönünde yapılmaması, 

4. Yırtıcı hayvanların olabileceği varsayılıyorsa yangın tehlikesi oluşturmadan ateş yakıl-
ması,

5. Yapmış olduğunuz barınağın rahat bir uyku için düz olması gerektiği, şayet arazi 
eğimli ise yatış pozisyonunun baş yukarıda olacak şekilde olması,

6. Yağmur yağması muhtemel yerlerde barınak etrafına kanal yapılarak yağmur sula-
rının içeri girmesinin önlenmesi gerektiği bilinmelidir. Öğrencilerden farklı örnekler 
vermeleri istenir.

Öğretmen tarafından öğrencilere or-
manda yalnız kaldıkları ve geceyi ora-
da geçirmeleri gerektiği söylenir. Elle-
rinde bir bıçak ve 2 m2 naylon ve 5 m 
naylon ip olduğu belirtilir. Bu senar-
yonun verilenler kısmının bulunduğu 
kâğıt öğrencilere dağıtılır. Bu durum-
da nasıl bir yol izleyecekleri sorularak 
senaryolarını kâğıda yazmaları istenir.

Yazılmış olan senaryolar sınıf ortamın-
da okunur. Grup arkadaşları senaryo-

Görsel 1. Doğadaki yaşam

Görsel 2. Ağaç dallarından barınak
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lar ile ilgili fikirlerini söylerler. Bu senaryolar ile ilgili “Sen olsaydın nasıl yapardın?” sorusu 
öğrencilere yöneltilir.

EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:

Öğrencilere boş bir pet şişe, çeşitli boyutlarda çakıl taşları, kumaş, odun kömürü, kum 
verilir. Bu malzemeleri kullanarak su artıma sistemi yapmaları istenir.

Bir bitkinin yenilebilir olup olmadığını nasıl anlarsınız?

Doğada iken bir hayvan sizi ısırdığında ne yaparsınız?

Kurumun imkânları dâhilinde okul bahçesinde kamp yapılabilir.

DEĞERLENDİRME:

Bu etkinliğe ait “Davranış Gözlem Formu, Değerlendirme Formu ve Öz Değerlendirme 
Formu’’na, tkinlik kare kodunu okutarak ulaşabilirsiniz.   

KAYNAKLAR:

Türk Dil Kurumu, (2021). Türk Dil Kurumu Sözlükleri. https://sozluk.gov.tr (Erişim Tarihi: 
22.05.2021).
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MODÜL/KONU : Doğa Etkinlikleri/Atıktan Üretime

ETKİNLİK ADI : Artık Atıklarımı Kullanıyorum

EĞİTİM PROGRAMI : Destek Eğitim Programı

SÜRE : 40 dk. + 40 dk. + 40 dk.

KAZANIMLAR: 

K1. Atık malzemelerin doğaya verdiği zararları bilir. 

K2 . Hangi atık malzemelerin geri dönüşebileceğini kavrar. 

K3. Atık malzemelerden özgün tasarımlar yapar. 

K4. Atık malzemelerden yaptığı tasarımın ekonomiye katkısının farkına varır.

HEDEFLENEN BECERİLER: 
• Kaynakları etkili kullanabilme

• Disiplinler arası düşünebilme

KISA ÖZET: Öğrencilere kâğıt ve kalem dağıtılır. Ev yaşamında ortaya çıkan atıkları yaz-
maları istenir. 

“Sokaklarda gördükleri hurdacılar ve çöp toplayıcılar ne yapmaktadırlar?” sorusu öğren-
cilere sorulur.

ARAÇ-GEREÇLER:

• Bilgisayar

• Akıllı tahta

• Kâğıt

• Kalem

• Çeşitli atık malzemeler (karton, süt bidonu, fermuar, düğmeler vb.) 

HAZIRLIKLAR: Öğretmen tarafından hazırlanmış/internetten indirilmiş “Artık atıklarımı 
kullanıyorum” ile ilgili görsel, sunu ve videolar hazır bulundurulmalıdır.  

KAVRAMLAR:

Atık: Üretimden tüketime kadar olan tüm aşamalarda ortaya çıkan ve kullanıcının artık 
işine yaramayan maddelerin tamamı (Türk Dil Kurumu, 2021).

Geri Dönüşüm: Atıkların yeniden değerlendirilmesi durumu (Türk Dil Kurumu, 2021).

Etkinlikle ilgili tüm ma-
teryallere ulaşmak için 
karekodu okutunuz.
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UYGULAMA:

Öğrencilere atık kavramı anlatılır. Atıkların doğaya za-
rar verip vermedikleri sorulur. Cevaplar alındıktan son-
ra öğretmen tarafından hazırlanmış/internetten indi-
rilmiş “Artık atıklarımı kullanıyorum” ile ilgili fotoğraf, 
video ve sunumlar öğrencilere gösterilir. Gösterilen bu 
görsellerden sonra öğrencilerden atıkların doğaya ne 
gibi zarar verdikleri bir daha sorularak cevapları alınır. 
Öğretmen tarafından atık maddelerin kısaca;

1. Doğa kirliliği,

2. Yer altı ve yeryüzü su kaynaklarının kirliliği,

3. Hava kirliliği,

4. Özellikle yaşayan canlılara zarar verici durumlar oluşturduğu söylenir. 

Öğrencilere kullanılmayan her şeyin atık oldu-
ğu ancak her atığın geri dönüştürülmediği an-
latılır. Strafor köpük, bazı cam ürünleri, floresan 
lambalar, oyuncaklar ve kâğıt bardakların yapı-
larındaki veya yapılış tarzlarındaki işlemlerden 
dolayı geri dönüştürülemediği söylenir. Bunun 
dışında kimyasal olmayan hemen hemen her 
şeyin geri dönüştürülebileceği anlatılır. Geri 
dönüşümün nasıl yapıldığı ile ilgili öğretmen 
tarafından hazırlanmış/internetten indirilmiş 

videolar gösterildikten sonra geri dönüşüm yapılabilen malzemeleri bir kâğıda yazmaları 
istenir. Bu liste grup içinde sesli olarak okuttu-
rulur. Verilen örneklerde özellikle evsel atıkların 
listelenip listelenmediğine dikkat edilmelidir. 

Geri dönüşüm işlemi pahalı bir işlem midir? 
Sorusu öğrencilere yöneltilerek cevapları alınır.

Öğretmen tarafından, atık malzemelerin kul-
lanımıyla yapılan tasarımların ekonomiye kat-
kısı olduğu söylenir. Örnek olarak israfın önü-
ne geçileceği için daha az atık oluşacağı, ham 
madde tüketiminin azalacağı, enerji tasarrufu sağlanacağı, ithal malzemelerin azalacağı 
gibi örnekler verilerek konu pekiştirilir. Öğrencilere, atık malzemelerin kullanımının eko-
nomiye katkısı konusunda fikirleri sorulur.

Öğrencilere, atık malzemeleri kullanarak yapacakları tasarımların ekonomiye olduğu ka-
dar doğaya da katkısı olduğu öğretmen tarafından söylenir. Atık malzemelerin kullanıla-

Görsel 1. Geri dönüşüm

Görsel 2. Geri dönüşüm fabrikası

Görsel 3. Atıkların verdiği zarar
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rak yapılacak ürünlerin ekonomi ve doğaya ne tür olumlu katkısı 
olabileceği sorularak grup içinde beyin fırtınası/tartışma yapılır. 
Öğrencilerden aşağıdaki cevaplar alınana kadar öğrenciler yön-
lendirilir.

- Çevremize daha az çöp atılırsa ne olur?

- Fabrikalar daha az çalışırsa ne olur?

- Daha az enerji harcanırsa ne olur? 

Örnek olarak ağaçların ve su kaynaklarının korunduğu, fabrika 
bacalarından daha az zehirli gaz salındığı, sera gazı oluşumunun 
azalmasından dolayı küresel ısınmanın azaldığı söylenir. Öğren-
cilerden atık malzemelerin tek-
rar kullanabilmesi için yapılan 
geri dönüşüm ya da bunları kul-
lanarak farklı tasarımlar yapma-

nın doğaya ne gibi katkı sağlayacağı konusunda düşün-
celeri alınır.

Öğrencilere çeşitli atık malzemeler verilerek ya da evden 
kendi getirdiklerini kullanarak özgün tasarımlar yap-
maları istenir. Bunun öncesinde bilgisayardan tasarım 
örnekleri araştırmaları önerilebilir. Atık malzemeler ile 
yaptıkları bu tasarımların ekonomiye bir katkısının olup 
olmadığı sorulur. Örnek olarak el havlusu rulosu, eski bez 
ve fermuar ile yapılmış olan verilen yandaki görsel öğren-
cilere gösterilir. Yapılan tasarımlar bir sergi hazırlanması 
ve farkındalık oluşturulabilmesi için öğretmen tarafın-
dan toplanır.

EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:

Öğrencilere boş bir pet şişe verilir. Bu şişe ile neler yapabilecekleri sorulur. Cevaplar alın-
dıktan sonra annelerinin evde kullanabileceği bir eşya tasarlamaları istenir.

Farkındalık oluşturabilmek için öğrencilere “Her atık çöp değildir.” konulu metinler yaz-
dırılır ve bu metinleri yaşadığı sokak ve caddelere asmaları istenir.

Atık kâğıtları kullanarak el yapımı kâğıt üretilebilir.

DEĞERLENDİRME:

Bu etkinliğe ait “Davranış Gözlem Formu, Değerlendirme Formu ve Materyal Değerlen-
dirme Formu”na, etkinlik kare kodunu okutarak ulaşabilirsiniz.   

KAYNAKLAR:

Türk Dil Kurumu, (2021). Türk Dil Kurumu Sözlükleri. https://sozluk.gov.tr (Erişim Tarihi: 
22.05.2021).

Görsel 4. Atık
malzemelerden

yapılan kalem kutusu

Görsel 5. Atık malzemelerden 
yapılan mekanik robot
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MODÜL/KONU : Zihin Senaryolarının Tasarımı/

  Verimli Çalışma, Verimli Üretim

ETKİNLİK ADI : 5N1K

EĞİTİM PROGRAMI : Destek Eğitim Programı

SÜRE : 40 dk. + 40 dk.

KAZANIMLAR: 

K1. 5N1K tekniğini tanır.

K2. 5N1K tekniğinin kullanım alanlarını tanır.

K3. Öğrendiği tekniği kullanabileceği durumları örneklendirir. 

K4. Örnek bir senaryo üzerinde 5N1K tekniğini uygular.

K5. Belirlediği durumu açıklamak için 5N1K tekniği ile sunu hazırlar.

HEDEFLENEN BECERİLER:

• Analitik düşünme

• Kariyer ve yaşam becerileri

KISA ÖZET: Çözümün sağlıklı üretilmesi için sorunun sağlıklı tanımlanması gereklidir. 
Dünyaca ünlü bilim insanı Albert Einstein şöyle demiştir. “Çözmem için bir soru sorulsa 
ve 1 saat süre tanınsa, 1 saat sürenin 45 dakikasını soruyu anlamaya, 10 dakikasını çö-
züm yöntemi geliştirmeye, kalan zamanı da çözmeye ayırırım.” yine Einstein’a ait “Soruyu 
anlamak çözmenin yarısıdır.” sözü problemi tanımlamanın önemini özetler niteliktedir. 
Planlama yapmak zaman, emek, para gibi kayıpları en aza indirmek için gereklidir. Plan-
lama olmadan yapılan işlerde maalesef öngörülmemiş olumsuz durumlarla karşılaşılır. 
Başarısız olunmasının ana nedenlerinden biri işe plansız olarak başlanmasıdır. 5N1K yön-
temi bu sorunları çözmek için kullanılan bir planlama yöntemidir. 

ARAÇ-GEREÇLER: 
• Kâğıt – kalem

• Bilgisayar

• Projeksiyon aracı

HAZIRLIKLAR: Konunun daha iyi ve doğru anlaşılması için gerçekçi bir senaryo kullanıl-
ması faydalı olacaktır. Bunun için tercih edilen bir belirli gün, e-twinning projesi, herkes 
tarafından bilinen bir olay ve öğretmenin uygun gördüğü bir tema kullanılabilir. 

Etkinlikle ilgili tüm ma-
teryallere ulaşmak için 
karekodu okutunuz.



Zihin Senaryolarının Tasarımı

7 3

UYGULAMA:

5N1K yöntemi; üzerinde çalışılan temanın kritik noktalarını sorular sorarak açıklanmasını 
sağlar. Bu soruları kullanarak çalışmaya konu olan olayın veya kavramın kapsamlı olarak 
ortaya çıkarılmasını amaçlar. 

Öğretmen, “5N1K hangi kelimelerin kısaltmaları olduğunu bilen var mı?” sorusunu so-
rarak etkinliğe başlar. Sorunun cevabı şu şekildedir: Ne, Neden/Niçin, Nasıl, Nerede, Ne 
Zaman ve Kim. 

Öğrencilere “Sizce, 5N1K soruları ilk defa neden, nasıl, nerede, ne zaman, kim tarafından 
ortaya çıkarılmıştır?” soruları tek tek sorularak uygulama örneklendirilir. 

5N1K soruları olay veya kavram hakkında detaylı bilgi sahibi olmamızı sağlar. Sorun hak-
kında doğru verileri toplamak çözümün doğru belirlenmesi için gereklidir. 

5N1K yöntemi, sorunun yapısını belirlemek ve durum hakkında kapsamlı bilgi toplamayı 
amaçlar. Verileri toplamak için “5N1K” sorularının sistemli olarak kullanılmasıdır. 

• Araştırma aşamasında bilgilerin detaylı toplanması gerekmektedir. Sorunların tespit 
edilmesi 5N1K soruları kullanılmalıdır. 

• Belirli bir olay hakkında detaylı fikir sahibi olmayı sağlar. 

• Uygulanabilir tedbirleri belirlemek için seçenekleri sağlıklı görmemize yardımcı olur.

• Farklı uygulama alanları vardır. 

• Tüm çalışmalarda ve her seviyede uygulanabilir. 

Eskiden genellikle habercilik 
alanında yaygın olarak kul-
lanılan 5N1K soruları günü-
müzde sorunun ve çözüm 
yönteminin belirlenmesi ve 
sonuca ulaşma durumunun 
ölçülmesi gibi süreçlerde 
kullanılmaktadır. 5N1K yön-
temi aşamalara ayrılarak kul-
lanılır. Böylece bütünü anla-
mak daha kolay olmaktadır. 
5N1K soruları durumu belir-
lemek için kullanılan soru-
lardır. Alınan cevaplara göre 

kritik önemi olan tedbirlerin görülmesini sağlar. Belirlenen tedbirlere uygun çözüm öne-
rileri belirlenir.

Bu yöntemin kullanılmasını somutlaştıracak uygulama yapılmalıdır. Öğrencilerle birlikte 
tema belirlenerek 5N1K sorularına cevap aranmalıdır.

Görsel 1. Soru işareti
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Ne: Konunun tanımlanmasında yardımcı olur. Görevin, olayın, kavramın, sorunun ne ol-
duğunu belirler. Hedefin ve yapılacakların belirlenmesini amaçlar. “Sorun ne? Ürün ne-
dir? Güçlü yönleri, içerdiği riskler nelerdir?” sorularının cevapları aranır. Konunun kap-
samlı olarak belirlenmesini sağlar, böylece amacın netleştirilmesine yardımcı olur. 

Kim: Konuyla ilgili etkilenenleri belirlemeye yarar. Organizasyon yapılacaksa görev da-
ğılımlarını belirlemeye yarar. Kimin hangi görevi üstleneceği, karşılaşılan sorunların kim 
tarafından çözüleceği, kimin kime karşı sorumlu olduğu gibi görev dağılımlarının netleş-
tirilmesine yardımcı olur. 

Nerede: Konuyla ilgili yerin belirlenmesinde yardımcı olur.  Gerçekleşmiş olayın yerinin 
belirlenmesinde kullanılabileceği gibi yapılması planlanan organizasyon için yer belirlen-
mesine de yardımcı olur. 

Ne Zaman: Olayın ne zaman gerçekleştiğini veya gerçekleşeceğini bildirir. Son tarihin 
belirlenmesi, hangi periyotta çalışılması gerektiği sorularını cevaplar. Belirlenen bir so-
runun çözümü için kullanılacağında sorunun hangi sıklıkta ortaya çıktığı ve ne kadar 
süreceğinin netleştirilmesine yardımcı olur.

Nasıl: Sorunun nasıl çözüleceği araştırılır. Çözüm yönteminin belirlenmesine yardımcı 
olur. Hangi adımları takip edeceğimizi belirlememizi sağlar. 

Neden: Problem neden ortaya çıktı, çözüm neden bulunamadı gibi araştırmacıyı yön-
lendirme sorusudur. Verilen cevaplar kullanılarak aksaklıkların belirlenmesi ve bir daha 
yaşanmaması tedbirler alınmasına yardımcı olur. 

Olayı daha iyi anlayabilmek, raporlayabilmek ve çözüm önermek için veri toplamak gere-
kir. Doğru veri toplanması için kullanılabilecek bir yöntemdir. Karşılaşılan sorunları tanı-
yarak uygulanabilir çözümleri belirlemeye yardımcı olur. 

Yaşanılan duruma veya olaya göre değişiklik gösterebilmekle beraber genellikle sorun 
ve risklerin belirlenmesinde etkilidir. Olaya veya kişiye göre değişik uyarlamalarla uygu-
lanabilir. 

5N1K Yönteminin Avantajları: 5N1K soruları, belirlenen olayı veya sorunu açıklamada kul-
lanılır. Sorunu açıklamak çözümü belirlemede kolaylık sağlar. Bu sayede zaman ve emek 
tasarrufu yapmamızı sağlar. Sistematik olması ise diğer avantajıdır. Soruları sorarak, göz-
den geçirmelerde uygulanacak basamakları uygulayarak her çalışmada aynı kaliteyi ya-
kalamaya yardımcı olur. Sorunu bir bütün olarak görmek, incelemek ve çözüm yolunu 
tespit etmek için kullanılması önemli avantajıdır.

5N1K Yönteminin Eğitimde Kullanımı: Öğrencilerin okudukları kitapları vb. daha iyi an-
layıp yorumlayabilmeleri için 5N1K soruları kullanılabilir. Bir problem veya konu hakkında 
özet cümlesi yazılması için kullanılabilir. 5N1K sorularına alınan cevaplar sonucunda te-
mayı daha anlaşılır ve açık kılmak amaçlanmaktadır.
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Öğrencilerin 5N1K soruları ile röportaj yapmaları, bir kitabı tanıtmaları, olay-kavram veya 
nesnenin incelenmesi benzeri bir görev öğretmen ile birlikte belirlenerek uygulanmalı-
dır. 

Öğrencilerden, yapılan araştırma-inceleme çalışmasının sonucunu, 5N1K sorularına veri-
len cevaplar ile anlatan bir görsel hazırlamaları istenir. 

EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:

Altı Şapkalı Düşünme Tekniği, not tutma yöntem ve araçlarını tanıma, zamanı verimli 
kullanma, çalışkan olmanın önemi, ertelemek bir hastalık mıdır? (münazara), çalışmaya 
uygun araç ve malzeme seçimi, materyalleri verimli kullanma, günlük rutinler belirleyip 
düzenli uygulama (zinciri kırma).

Ortak belirlenen konuyla ilgili araştırma yapıp deliller bulunması istenir. Konunun argü-
mantasyon yöntemi kullanılarak fikirlerini delillerle ispatlamaları istenir.

DEĞERLENDİRME:

Bu etkinliğe ait “Analitik Puanlama Formları”na, etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilir-
siniz. 

KAYNAKLAR:

İstanbul İşletme Enstitüsü, (2019). 5N1K Nedir? Bu Yöntem Nasıl Kullanılır? https://www.
iienstitu.com/blog/5n1k-nedir-bu-yontem-nasil-kullanilir Erişim Tarihi: 14.07.2021.



T E K N O L O J İ  V E  T A S A R I M

7 6

MODÜL/KONU : Zihin Senaryolarının Tasarımı/

  Nesneler Arası İlişki

ETKİNLİK ADI : Nesneler Arası İlişki

EĞİTİM PROGRAMI : Destek Eğitim Programı

SÜRE : 40 dk. + 40 dk.

KAZANIMLAR: 

K1. Nesneleri ayırt edici özeliklerine (renk, boyut, işlev) göre listeler.

K2. Nesneler arası ilişkiyi açıklar.

K3. İşlevleri ilişkili olmayan nesneleri listeler.

K4. İşlevleri ilişkili olmayan nesneleri birleştirerek yeni nesne tasarlar.

K5. Yeni nesne tasarımında yapması gereken değişiklikleri açıklar.

K6. Tasarlanan nesnelerden hikâye oluşturularak gösteri şeklinde sunar.

HEDEFLENEN BECERİLER:

• Kaynakları etkin kullanma becerileri

• İcat etme

KISA ÖZET: Daha sonra kullanırım diye ayırdığımız ama çöp olmayan, atıl vaziyette 
duran eşyaların ayırt edici özeliklerine (renk, boyut, işlev) göre ayrıştırılarak aralarındaki 
ilişkinin açıklaması yapılır. Birbiriyle çok da ilişkili olmayan nesnelerin birleştirilerek yeni 
nesne tasarlanması amaçlanmaktadır. 

ARAÇ-GEREÇLER: 
• Kâğıt – Kalem

• Bilgisayar

• Projeksiyon Aracı

• Atıl eşyalar

HAZIRLIKLAR: Dersin içeriğinin anlaşılmasını kolaylaştıracak atıl malzemelerin öğren-
ci tarafından temin edilmesi istenebilir. Öğretmen derslikten veya kurumdan da temin 
edebilir. İşlevleri birbirinden farklı olan nesnelerin birleşmesiyle ortaya çıkan yeni nesne-
leri içeren bir sunu hazırlanmalıdır.  

Etkinlikle ilgili tüm ma-
teryallere ulaşmak için 
karekodu okutunuz.
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KAVRAMLAR:

Atık: Üretimden tüketime kadar olan tüm aşamalarda ortaya çıkan ve kullanıcının artık 
işine yaramayan maddelerin tamamı (TDK,2021).

Atıl: Etkisiz, işe yaramaz (TDK,2021). Uzun zamandır elimizde olan ama işe yaramayan bir 
kenara atılmış nesneler.

İşlev: Kişinin, nesnenin veya sistemin ortaya çıkardığı ürün, iş görme becerisi (TDK,2021).

Nesne: Cansız varlık, belirli bir ağırlığı ve hacmi olan her türlü cansız varlık, obje (TDK,2021).

UYGULAMA:

Öğretmen, öğrencilere düdüklü tencere 
görseli göstererek düdük ve tencerenin 
birbirinden işlevsel olarak farklı nesneler 
olduğu ve birleşiminin yeni bir ürün olarak 
karşımıza çıktığına dikkat çekilir. Öğrenci-
lerinde aklına gelen benzer örnekleri söyle-
meleri istenir. 

Günlük hayatımızda kullandığımız ve işlev-
sel olarak birbiri ile ilişkili olmayan nesneleri 
birleştirerek ortaya yeni bir ürün çıkartılma-
sı amaçlanmaktadır. 

Atıl ve atık arasındaki farkın doğru anlaşılması verimli bir çalışma ortaya çıkması için 
önemlidir. İşe yaramayacak durumda olan maddeler atık olarak ifade edilmekteyken işe 
yarayacak durumda olup kullanılmayan maddeler ise atıl olarak ifade edilmektedir. Bu 
etkinlikte atıl nesnelerin işlevlerinin birleştirilmesi amaçlanmalıdır. İşlevleri birbirinden 
farklı olan nesnelerin birleşmesiyle ortaya çıkan yeni nesneleri içeren önceden hazırlan-
mış bir sunu izletilir. 

Derslikte hazır bulunan atıl eşyalar veya öğrencilerin evlerinde atıl duran eşyaların isim-
leri tahtaya yazılır. Benzerliklerine göre gruplandırmaları istenir. Benzerliklerinin neler 
olduğu öğrenciler tarafından açıklanır. Doğrudan nesnelerin birleştirilmesi olarak düşü-
nülmemesi, nesnelerin işlevlerinin birleştirilmesi gerektiği açıklanır. 

Günlük hayatımızda kullandığımız buluşlara baktığımızda insanların hayatını kolaylaştır-
ması hepsinin ortak özelliği olarak karşımıza çıkar. Çevremizde birçok nesne asıl görevi-
nin haricinde kullanılarak iş yapabilme becerisine sahiptir. Çay kaşığının tornavida veya 
kalemin toka olarak kullanılması gibi örnekler verilebilir. Tahtaya yazdığımız nesneler 
özelliklerine göre   sınıflandırılır. Öğrenciler, belirlenen özellikleri birbirleriyle ilişkilendire-
rek ortaya yeni bir ürün çıkması için yönlendirilir. 

Görsel 1. Düdüklü tencere
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Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için öğrencilerden çevrelerinde var olan ve bilinen ama-
cının dışında kullanılan ürünleri söylemesi istenir. Bu ürünlerin bir iş yapabilme kapasite-
sinin olması göz önünde bulundurulur.  Yalnızca estetik kaygılarla sanatsal olarak ortaya 
çıkmış ürünler aradığımız cevaplar değildir. Etkinliğin sonunda öğrencinin tecrübelerini 
paylaşması istenir. Öğrenci, yeni nesne tasarımında dikkat edilmesi gerekenleri söyler.

Öğrencinin önceden bilgisi varsa istediği Web 2.0 aracını kullanarak veya kelime işlem 
ve sunu programlarını kullanarak yapılan çalışmanın süreçlerini ve ortaya çıkan ürünü 
özetleyen bir sunum hazırlaması istenir. Öğrenciden, ürünün sağladığı faydaların neler 
olduğunu ifade etmesi istenir.

EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:

Öğrenciler, evlerinde kullanmadıkları uygun materyalleri küp şekline getirir. Hazırladığı 
küplerin üzerine nesne, duygu, mekân ve kişiyi temsil eden şekiller çizer ve renklendirir. 
Rasgele yöntemle seçilen çizimlere bağlı kalarak hikâye yazmaları istenir. 

DEĞERLENDİRME:

Bu etkinliğe ait “Dereceleme ve Öz değerlendirme Formları”na etkinlik karekodunu oku-
tarak ulaşabilirsiniz. 

KAYNAKÇA:

Türk Dil Kurumu, (2021). Türk Dil Kurumu Sözlükleri. https://sozluk.gov.tr/Erişim Tarihi: 
17.05.2021.
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MODÜL/KONU : Zihin Senaryolarının Tasarımı/

  Bütün Parça

ETKİNLİK ADI : Quilling (Kâğıt Telkâri) Etkinliği

EĞİTİM PROGRAMI : Destek Eğitim Programı

SÜRE : 40 dk. + 40 dk. + 40 dk. + 40 dk.

KAZANIMLAR: 

K1. Bütünün parçaların birleşimiyle ortaya çıktığını örneklendirir.

K2. Bütünün parçalarını değiştirerek yeni bir işlev kazanabileceğini keşfeder.

K3. Farklı özellikteki parçaları birleştirerek bütün ortaya çıkabileceğini açıklar

K4. Parçaları birleştirerek özgün bir tasarım üretir.

HEDEFLENEN BECERİLER:

• Kaynakları etkin kullanma becerileri

• Sanatsal beceri

KISA ÖZET: Çevremizde gördüğümüz varlıkların neredeyse tamamı parçaların bir araya 
gelmesi ile oluşmaktadır. Bütünü meydana getiren parçaların ihtiyaca uygun olarak üre-
tilmesi bitmiş ürünün beklentileri karşılaması açısından etkilidir. Farklı özellikteki parça-
ları birleştirerek ortaya bir sistem, modül veya desen çıkabilir. Ortaya çıkan modül, sistem 
veya desenlerin çoğaltılması ile ürün elde edilebilir. 

Bu etkinlikte quilling (kâğıt kıvırma) yöntemi kullanılarak özgün bir tasarım ortaya koyul-
ması amaçlanmaktadır. Renkli kâğıtlardan elde edilmiş düz ve uzun kesilmiş şeritlerin 
sarılarak şekil verilmesi ile ortaya sanatsal çalışmalar çıkacaktır. 

ARAÇ-GEREÇLER: 
• Kâğıt – kalem

• Bilgisayar

• Projeksiyon aracı

• Quilling kâğıtları

• Quilling kıvırma aleti

• Hızlı kuruyan yapışkan

Etkinlikle ilgili tüm ma-
teryallere ulaşmak için 
karekodu okutunuz.
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HAZIRLIKLAR: Etkinlik öncesinde ihtiyaç olan malzemeler temin edilmiş olmalıdır. Öğ-
rencilerin, yapılacak çalışma hakkında bilgi sahibi olması için Quilling tekniği ile elde edil-
miş ürünleri içeren görseller hazır bulundurulmalıdır. 

KAVRAMLAR:

Birim: Bir çokluğu meydana getiren varlıkların her biri (TDK, 2021).  

Parça: Bir araya gelerek bütünü meydana getiren varlıkların en küçük bütünü, modül 
(TDK, 2021).

Bütün: Çok sayıdaki varlık ve nesnelerin tamamı (TDK, 2021).

UYGULAMA:

Quilling (kâğıt kıvırma veya kâğıt telkâri) tekniği kullanılarak yapılmış ürün örneklerini 
içeren görseller sunularak öğrencilerin dikkati çekilmeye çalışılır. Temel birkaç tekniği 
uygulayarak birçok özgün tasarım geliştirmek mümkündür. Elde edilecek ürünler ve kul-
lanım alanları çok çeşitlidir. Sanatsal bir eser olarak başlı başına bir ürün olarak kullanıla-
bileceği gibi var olan ürünlere uygulanarak daha güzel görünmelerine de katkı sağlaya-
bileceğinden bahsedilir.

Görsel 1. Quilling örneği-1 Görsel 2. Quilling örneği-2

Öğrencilerin yaşı, ilgisi, istekli olması, el becerisi gibi farklılıklar sonucunda bazı öğrenciler 
yapılan etkinlikten memnun olurken zorlanan bazı öğrenciler de memnun olmayabilir-
ler. Öğretmenin her öğrenci ile ilgilenmesi zorlanan öğrencileri cesaretlendirmesi gerek-
mektedir. 

Kâğıt telkâri etkinliğine temel şekillerin öğrenilmesi ile başlanır. Öğretmen şeklin nasıl 
yapılacağını gösterdikten sonra öğrencinin de aynı şekli üretmesi istenir. Her öğrencinin 
ürettiği temel şekilleri uygun bir zemine yapıştırıp altına o şeklin adını yazması bilginin 
kalıcılığı açısından faydalı olacaktır. Temel şekillerin hazırlanması aşamasında öğrenci 
hızı göz önünde bulundurulur. Sıkı sarma, gevşek sarma, oval, damla, bükülmüş damla, 
göz, yaprak, yarım daire, ay, üçgen, kare, dikdörtgen, yıldız, baklava, kedi, lale, ok ucu gibi 
kapalı şekillerin ardından s kıvırma, c kıvırma, kalp, v kıvırma ve aynı yönde kıvırma şekil-
leri üretilmelidir.
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Görsel 3. Temel şekil oluşturma-1 Görsel 4. Temel şekil oluşturma-2

Öğrenciler temel şekilleri ürettikten sonra birimlerini çoğaltmaları istenir. Çoğaltılan bi-
rimlerle modül/parça arayışına geçilmelidir. Modüllerin birleşimi ile bütün elde edilecek-
tir.

Kurumun logosunun yapılması gibi öğrencilerin üretmesi beklenen desen için onlara 
yönlendirmede bulunulabilir. Öğrencilerin yaptıkları birimleri birleştirerek tek bir bütün 
oluşturulabilir. 

Yapılan etkinliğin sonunda parçaların birleşimiyle ortaya bir bütün çıktığının ve bütü-
nün parçalarını değiştirerek tasarımın yeni bir görünüşe sahip olduğunun fark edilmesi 
amaçlanmaktadır. Birimleri birleştirerek parçalar oluşturulduğu ve parçaların farklı bir-
leştirmelerle bütünün görüntüsünü tamamen değiştirebildiğinin de fark edilmesi bek-
lenmektedir. Hatta birimlerin boyutu, rengi, konumu gibi tercihlerin değişmesinin aynı 
çalışmada farklı ürünler ortaya çıkmasını sağladığının da fark edilmesi beklenmektedir. 

Görsel 5. Özgün quilling tasarım örneği-1 Görsel 6. Özgün quilling tasarım örneği-2

Bu etkinlikte her birimin özenli hazırlanması önemlidir. Bütünün güzel olabilmesi par-
çaların güzel olmasıyla da ilgili olduğu öğrencilere hatırlatılmalıdır. “Herhangi bir ürün 
satın alırken ihtiyacınızı karşılayanı mı tercih edersiniz yoksa hızlı üretileni mi tercih eder-
siniz?” benzeri bir soru ile çalışma bittiği zaman insanların ne kadar sürede bitirdiğini 
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önemsemeyecekleri ürünün güzel olmasıyla ilgileneceklerine dikkat çekilmelidir. Bütü-
nün, birimlerin bir araya gelmesiyle oluştuğunun fark edilme durumunu ölçecek sorular 
sorulur. Yapılan etkinlik hakkında öğrencilerin olumlu-olumsuz, zorluk derecesi hakkın-
daki fikirleri alınarak gerekli görülen iyileştirmeler planlanmalıdır. Öğrencilerden, etkinlik 
sürecinde öğrendiklerini kullanarak kendilerine özgü bir tasarım üretmeleri istenir.

DEĞERLENDİRME:

Bu etkinliğe ait “Ürün Değerlendirme ve Öz değerlendirme Formları”na, etkinlik kareko-
dunu okutarak ulaşabilirsiniz. 

KAYNAKÇA:

Türk Dil Kurumu, (2021). Türk Dil Kurumu Sözlükleri. https://sozluk.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 
17.05.2021).
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MODÜL/KONU : Zihin Senaryolarının Tasarımı/

  Yaratıcılığı Geliştiren Teknikler

ETKİNLİK ADI : Scamper Etkinliği

EĞİTİM PROGRAMI : Destek Eğitim Programı

SÜRE : 40 dk. + 40 dk.

KAZANIMLAR: 

K1. Toplum tarafından oluşturulan zihinsel sınırlamaları bilir.

K2. Kendi oluşturduğu zihinsel sınırlamaları tespit eder.

K3. Kendi projesini zihinsel sınırlamalardan uzak bir şekilde kurgular.

K4. Yaratıcılığı geliştiren teknikler hakkında araştırma yapar.

K5. Özgün tasarımlar üretebilmede tekniklerin kullanılması gerektiğini kavrar.

K6. Yaratıcılığı geliştiren teknikleri kullanarak yeni bir kurgu oluşturur.

HEDEFLENEN BECERİLER:

• Yaratıcı düşünme

• Sanatsal beceri

KISA ÖZET: Esasen yönlendirilmiş bir beyin fırtınası etkinliği olan SCAMPER tekniği-
ni kullanarak çocukların yaratıcı düşünme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 
Scamper kelimesi, tekniğin uygulanmasında kullanılan 7 kelimenin İngilizce baş harfle-
rini ifade etmektedir. 

Bu kelimeler şunlardır:

(S) Substitude (Yer değiştirme),

(C) Combine (Birleştirme),

(A) Adapt (Uyarlama),

(M) Modify (Değiştirme),

(P) Put to other uses (Başka amaçlarla kullanma),

(E) Eliminate (Yok etme, çıkarma),

(R) Reverse (Tersine çevirme)

Etkinlikle ilgili tüm ma-
teryallere ulaşmak için 
karekodu okutunuz.
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Öğrencinin yaratıcı problem çözme becerisinin gelişmesine SCAMPER tekniğinin önemli 
katkısı olması beklenmektedir. 

ARAÇ-GEREÇLER:

• Kâğıt – kalem

• Bilgisayar

• Projeksiyon aracı

HAZIRLIKLAR: Öğrencilerin, “Zihin haritası” tekniği hakkında önbilgi sahibi olması, et-
kinliğin uygulama kısmına katkı sağlayacaktır. 

KAVRAMLAR:

Nesne: Cansız varlık, belirli bir ağırlığı ve hacmi olan her türlü cansız varlık, obje (TDK, 
2021).

Özgün: Kendisine özgü bir özellikler içeren, orijinal (TDK, 2021).

Tasarım: Zihinde canlandırılan biçim, tasavvur (TDK, 2021).

UYGULAMA:

“Her fikrin var olan başka bir fikirden doğduğu” düşüncesiyle anlatılmak istenen yo-
rumlanarak öğrencilerin dikkati çekilir. 

“Var olan bir fikrin, bir ürünün 
kalitesini arttırmak için insan-
ların düşüncesi sorulduğunda 
genelde insanlar düşüncele-
ri onaylanır mı, gerçekçi mi, 
saçma mı diye sorgular. Bu 
sorgulamanın sebebi nedir?” 
benzeri bir soru ile öğrenci-
lerin toplum tarafından oluş-
turulan zihinsel sınırlamaları 
fark etmeleri sağlanır. Öğret-
menin verdiği zihinsel sınır ör-
neklerine öğrencilerin de kat-
kı sağlaması istenerek kendi 
oluşturdukları zihinsel sınırları 
fark etmelerine katkı sağlanır. 

Yapılacak etkinlik için öğrencilerin bir nesne ismi söylemesi istenir. Tüm etkinlik boyun-
ca belirlenen nesneye odaklanılacağı unutulmamalıdır. Nesne isminin bulunması için 
eğlenceli ve dikkat çekici bir yöntem uygulanması etkinliğe katılımı ve akılda kalıcılığını 

Görsel 1. Fikir üretme
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artıracaktır. Fikir vermesi açısından 
şöyle bir yöntem uygulanabilir: “İlk 
başta öğretmen bir nesne adı söy-
ler, sırasıyla her öğrenci kendisinden 
önce söylenen nesne adının son 
harfi ile başlayan yeni bir nesne adı 
söyler. En son öğrencinin söylediği 
nesne zihin haritasını merkezine ya-
zılır.”

Belirlenen ürün üzerinde “scamper” 
tekniğinin uygulamasında olumsuz 
eleştiri olabileceği ve herkesin fikrini 

rahatlıkla söyleyebileceği hakkında öğrenciler bilgilendirilir. Günümüzde kullandığımız 
ürünler zaman içerisinde değişmektedir. Bunun sebeplerinden biri de üreticilerin rakip-
lerine göre kendi ürünlerinin tercih edilmesi için aldıkları tedbirlerdir. Öğrencilerle bir-
likte belirlenen ürünün, tüketiciler tarafından tercih edilmesini sağlayacak yöntemlerin 
neler olduğuyla ilgili öğrencilerden fikir istenir. 

Yapılan etkinliğin sonunda özgün tasarım üretmede uygulanabilecek bir yöntemi öğre-
necekleri öğrencilere bildirilir. Tek bir nesne üzerinde düşünüp scamper tekniğine uygun 
sorular sorularak farklı fikirlerin ortaya çıkarılmasına çalışılmaktadır. Belirlenen nesnenin 
“ayakkabı” olduğunu varsayarak düzenlenecek örnek etkinlik şu şekilde olabilir:

(S) Substitude (Yer değiştirme): Ayakkabının yerine ne kullanılabilir?

(C) Combine (Birleştirme): Ayakkabı başka 
hangi nesneyle birleştirilebilir?

(A) Adapt (Uyarlama): Herkesin ayağına 
uyabilecek bir ayakkabı olabilir mi?

(M) Modify (Değiştirme): Ayakkabının dış 
görünüşü daha farklı olabilir mi?

Daha hafif/ağır ayakkabının avantajları ne-
lerdir? Daha küçük/büyük ayakkabının 
avantajları nelerdir?

(P) Put to other uses (Başka amaçlarla kullanma): Ayakkabı, özelliği dışında hangi amaç-
la kullanılabilir?

(E) Eliminate (Yok etme, çıkarma): Ayakkabıdan hangi parça çıkartılabilir/çıkartılamaz?

(R) Reverse (Tersine çevirme): Ayakkabı asıl amacının aksine nasıl kullanılır?

Görsel 2. Scamper tekniği

Görsel 3. Belirlenen nesne (ayakkabı)
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Scamper tekniği ile birçok yeni fikrin ortaya çıkması mümkündür. Öğrencilerin kendi 
belirledikleri bir nesneye Scamper tekniğini uygulaması istenir. Cevaplarını zihin haritası 
üzerinden ifade etmesi istenir. 

Öğrencilerden yaratıcılığı geliştirecek başka ne gibi yöntemler olabileceğini araştırmaları 
istenir. Araştırma sonuçlarını veya bildikleri yöntemleri sınıfla paylaşmaları istenir. Scam-
per tekniği kullanmanın öğrenciler üzerinde etkisi sorgulanır. Yeni bir ürün ortaya çık-
masında etkili olma durumu, öğrencilerin kullanmaya devam etme durumu sorgulanır. 

DEĞERLENDİRME:

Bu etkinliğe ait “Dereceleme Ölçeği Formları”na, etkinlik karekodunu okutarak ulaşabi-
lirsiniz. 

KAYNAKLAR:

Aydın,A. (2003). Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi, (4. Baaskı), Ankara: Alfa Yayınevi

Türk Dil Kurumu, (2021). Türk Dil Kurumu Sözlükleri. https://sozluk.gov.tr/Erişim Tarihi: 
13.07.2021
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MODÜL/KONU : Zihin Senaryolarının Tasarımı/

  Görsel Tasarım

ETKİNLİK ADI : Çizgiden Tasarıma

EĞİTİM PROGRAMI : Destek Eğitim Programı

SÜRE : 40 dk. + 40 dk.

KAZANIMLAR: 

K1. Çizginin görsel sanatların temel elemanı olduğunu fark eder. 

K2. Resim çalışmaları için gerekli olan ön bilgileri kavrar.

K3. Çizgi türlerinin yarattığı etkiyi fark eder.

K4. Farklı çizgi türlerinin kullanıldığı eserleri kıyaslar. 

K5. Çizgi türlerini kullanarak ürün meydana getirir.

HEDEFLENEN BECERİLER:

• Sanatsal beceri

• Yaratıcı düşünme

KISA ÖZET: Bu çalışmada resim alanının temel elemanı çizginin türleri ve insanda ya-
rattığı etkiler incelenerek uygulamasının yapılması amaçlanmaktadır. 

ARAÇ-GEREÇLER: 
• Çizim araç çeşitleri (kalem ve çizim yapılan nesneler)

• Çizim zeminleri (dokulu kâğıt ve zemin çeşitleri)

• Yapışkan bant

• Bilgisayar

• Projeksiyon aracı

• Öğrenci sayısı kadar A3 resim kâğıdı

HAZIRLIKLAR: Derse geçilmeden önce öğretmen tarafından uygun görülen ve temin 
edilebilen çizim araçları hazır bulundurulmalıdır. Bunlar kurşun kalem, keçeli kalem, 
mum boya, kömür kalem, tükenmez kalem, fırça ve boya olabilir. Farklı dokulara sahip 
zeminlerde yapılan çalışmaların görsel farklılıklarının görülebilmesi için dokulu kâğıtlar 
hazır bulundurulabilir. 

Etkinlikle ilgili tüm ma-
teryallere ulaşmak için 
karekodu okutunuz.



T E K N O L O J İ  V E  T A S A R I M

8 8

KAVRAMLAR:

Doku: Nesnenin yapısından kaynaklı olarak ortaya çıkan. Dokunma ve görme duyularıy-
la algılanabilen, fiziksel yüzey özelliklerini barındıran temel tasarım ögesidir (Doku ne-
dir,2002). 

Desen: Bilinen, görülen, tasarlanan ve hayal edilen bir konunun, bir kavramın, bir im-
genin, duygunun ve düşüncenin bilinçli ve kararlı şekilde çizgi ile anlatılmasıdır (Akbaş, 
Atmaca ve Demir, 2020).

Tonlama: Çizginin sıklığı veya kalınlığı ile algıda yanılsamalar yapılmasıdır (Akbaş, Atma-
ca ve Demir, 2020).

UYGULAMA:

Beğenme ve güzele karşı ilgi duymak sanat eğitimi almamış kişilerde de gözlemlene-
bilen bir durumdur. Sanat, insandaki güzel duygusunu ortaya çıkarma aracıdır, güzele 
giden bağlantıların kurulmasını sağlar. 

“Dilini bilmediğin bir kişiye o an yanında olmayan bir nesneyi tarif etmeniz gerekirse ne 
yaparsınız?” sorusuna öğrencilerden cevaplar istenir. Gelen cevaplara göre çizimin de bir 
iletişim dili olduğuna dikkat çekilir. 

Resim yapmanın ilk adımı çizgidir. Resme ilk başlayanlar, elini titremekten kurtarabilmek 
için çizgi çalışmaları yapmalıdır. Çizgilerin biçimleri, insan üzerinde birtakım anlamlar ve 
duygular uyandırır. Resim yaparken çizgilerin bu etkilerini bilmeli ve gerektiği şekilde 
kullanılmalıdır. Resimde çizgiler genellikle iki biçimde bulunur: (düz ve eğri çizgiler.)

Çizgi, desenin temelidir. Çizgi çizerken sadece parmak değil, bütün elimiz, kolumuz ha-
reket etmelidir. Bilek, dirsek ve omuzdan gelen kol hareketleri ile çizilen çizgiler düzgün, 
akıcı ve kesin izler bırakır. Çalışmalarımızda kullanacağımız çizginin seçimi, verilmek iste-
nen duyguyu güçlendirecektir. 

Düz çizgilerin kullanıldığı bir görsel örneğin dağ kulübesi resmi öğrencilere gösterilerek 
resmin uyandırdığı duyguları yorumlamaları istenir. Öğrencilerin, yatay, dikey ve eğik düz 
çizgileri göstermeleri istenir. Eğri çizgilerin kullanıldığı bir görsel örneğin dalga, rüzgâr 
veya sallanan ağaçlar resmi öğrencilere gösterilerek resmin uyandırdığı duyguları yo-
rumlamaları istenir. 

Çalışmaya geçmeden önce gerekli olan ön bilgiler hatırlatılır. Başarılı bir çalışma orta-
ya çıkarmada tekniği bilmek, dikkatli şekilde uygulamak ve çok tekrar yapmak önemli-
dir. Resim yaparken göğüs masaya dayanmamalı, ayaklar rahat şekilde yere basmalıdır. 
Başı sağa sola çevirmeden konu kolayca görülebilmelidir. İstekli olmak resim yapmanızı 
kolaylaştıracaktır. Rahat çalışabilmek için resim kâğıdı eğimli bir yüzeye yapışkan bant 
ile sabitlenmelidir. Işık sol taraftan gelmeli, göz ile resim kâğıdı arasındaki mesafe 25-30 
cm’den az olmamalıdır. Kâğıdın temiz ve yıpranmamış kalması için dikkat etmek gerek-
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lidir. Başlangıçta çok sert veya çok 
yumuşak uçlu kalemler kullanıl-
mamalıdır. Sertlik derecesi B veya 
HB kalemler tercih edilebilir. Ka-
lem avuç içinde fazla sıkılmama-
lı, bilekten çizim yapmaya dikkat 
edilmelidir. Resim yaparken silgi 
kullanmamaya çabalamak karar-
sızlığı ve çekingenliği ortadan kal-
dırmaya yardımcı olacaktır (Kılıç-
kan &Kılıçkan, 2002).

Resimde çizgiler genellikle iki biçimde bulunur. Bunlar düz çizgiler ve eğri çizgilerdir.  
Düz çizgiler; durgunluğu, sağlamlığı ve sürekliliği anlatır. Onların da duruşlarına göre 
etkileri vardır. Yatay düz çizgiler; sabitlik duygusunu uyandırır. Durgun bir su, merdiven 
basamakları ya da hareketsiz bir nesnenin yatay çizgileri gibi çizimler. Dikey düz çizgi-
ler; göz seviyesinin üstüne çıkıp yükseldikçe hayat, canlılık duygusu uyandırır. Örneğin 
topraktan yükselen bitkisi sapları, minareler, kuleler, çok katlı binalar, sevinç belirtmek 
için kolların havaya kaldırılması gibi çizimler. Göz seviyesinin altına düştükçe yorgunluğu, 
cansızlığı ve korkuyu belirtir. Örnek olarak kişinin bitkinliğini anlatmak için kollarını yere 
doğru indirmesi. Eğik düz çizgiler; sağlamlık duygusunu ve uzaklaşma duygusunu verir. 
Tren yollarına, yol kenarındaki telefon tellerine bakıldığında, sağlamlık ve uzaklaşma duy-
gusunu hissedebiliriz. 

Eğri çizgiler; hareketlilik ve eğlence duygusunu uyandırır. Rüzgâr çiziminde ve çalkantılı 
deniz çiziminde eğri çizgilere yer verilmelidir.

Etkinliğe başlarken A3 resim kâğıdı, on iki eşit bölmeye ayrılmalıdır. Kâğıdın büyüklüğü-
ne göre bölme sayısı çoğaltılabilir. Öncesinde bahsedilen çalışmaya ön hazırlık bilgileri 
göz önünde tutularak dikey, düz, yatay düz, eğik düz, eğri çizgiler ayrı ayrı ve üst üste ge-
lecek şekilde denemeler yapılarak etkileri keşfedilir. Çizgilerin kalınlığı, sıklığı, koyuluğu 
değiştirilerek farklı çizimler oluşturulur. Birbirinden farklı çizim araçları ve çizim zeminleri 
kullanılarak etkileri incelenmelidir. Karalamalar kullanılarak ortaya figür çıkarma dene-
meleri yapılmalıdır (Richardson,2017).

Deneme ve araştırmaların sonucunda konunun yeterince anlaşıldığı düşünülüyorsa her 
öğrencinin bağımsız çalışması ile öğrendiklerini örneklendirmesi istenir. Çizimler renk-
lendirilebilir, çizimler parçalara bölünüp yapboz oyunu hâline dönüştürülebilir, tüm öğ-
rencilerin ayrı ayrı yaptığı çalışmalar tek bir çalışma hâline dönüştürülebilir. Etkinliğin 
sonunda elde edilen ürünler grup içinde paylaşılır. 

Görsel 1. Çizgi örnekleri
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EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:

• Tasarım ve tasarım ekolleri, 

• Tasarım ilkeleri, 

• Tasarım ögeleri, 

• Görsel yanılsamalar

DEĞERLENDİRME:

Bu etkinliğe ait “Kontrol Listesi ve Özdeğerlendirme Formları”na, etkinlik karekodunu 
okutarak ulaşabilirsiniz. 

KAYNAKLAR:

A. Akbaş, E. Atmaca, G. Demir. (2020). Temel Desen – 9. Sınıf Ders Kitabı. MEB Yayınları.

Sanat Enstitüsü, (2021). Doku Nedir? https://www.sanatenstitusu.com/doku-nedir (Erişim 
tarihi: 13.07.2021).

Kılıçkan H. ve Kılıçkan H.(2002). Okullarda Resim. İnkılap Yayınları.

S. Richardson. (2017). Çizgini Konuştur, Tübitak Popüler Bilim Kitapları.
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MODÜL/KONU : Zihin Senaryolarının Tasarımı/

  Zihindeki Tasarımlar

ETKİNLİK ADI : Bilgilendirme Grafikleri (İnfografik)

EĞİTİM PROGRAMI : Destek Eğitim Programı

SÜRE : 40 dk. + 40 dk. + 40 dk. + 40 dk.

KAZANIMLAR: 

K1. Belirlenen bir temaya ilişkin düşüncelerini listeler.

K2. Belirlenen bir temaya ilişkin düşüncelerini örneklendirir.

K3. Belirlenen bir temaya ilişkin düşüncelerini ilişkilendirir.

K4. Belirlenen bir temaya ilişkin düşüncelerini senaryo şeklinde hazırlar.

K5. Belirlenen bir temaya ilişkin hazırladığı senaryoyu sorgular.

K6. Belirlenen bir temaya ilişkin hazırladığı senaryo üzerinde gereken düzenlemeyi yapar.

K7. Belirlenen bir temaya ilişkin hazırladığı senaryoyu afiş şeklinde tasarlar.

K8. Belirlenen bir temaya ilişkin hazırladığı senaryoya yönelik afişi arkadaşları ile paylaşır.

HEDEFLENEN BECERİLER:

• Araştırma ve bilgi akışı sunma

KISA ÖZET: Hedef kitlenin dikkatini çekmke ve bilgiyi aktarmak için hazırlanmış bil-
gilendirme görselleri (infografik), günümüzde her türlü medya tarafından kullanılmaya 
başlanmıştır. Etkinlik sürecinde infografik hazırlanırken dikkat edilmesi gereken bilgilere 
dikkat çekilmesi ve sürecin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Öğrenciler, etkinlik sonunda 
grup seviyesine uygun olarak belirlenen tema hakkında başka insanların bilgi sahibi ol-
masına katkı sağlayacak afiş hazırlayacaklardır.

ARAÇ-GEREÇLER:

• Kâğıt-kalem

• Bilgisayar

• Dekota levha (35x50 cm, 3mm kalınlığında)

• Yapıştırıcı

• Keçeli kalemler

Etkinlikle ilgili tüm ma-
teryallere ulaşmak için 
karekodu okutunuz.
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HAZIRLIKLAR: İnfografik görsel çeşitleri derse başlarken hazır olarak bulundurulmalı-
dır. Görseller dijital ortamda sunulabileceği gibi baskı alınmış dokümanlar da kullanıla-
bilir. Grup sayısı kadar dekota levha, yapıştırıcı ve ihtiyaç duyulacak sayıda keçeli kalem 
önceden temin edilmelidir. 

KAVRAMLAR:

İnfografik: Mesajın erişilebilir ve anlaşılması kolay şekilde hedef kitleye ulaşmasını amaç-
layan, bilginin en doğru biçimde gösterilmesine odaklanan sunum şeklidir (O’Grady ve 
O’Grady, 2008). 

UYGULAMA:

Öğretmen, öğrencilere infografik yöntemi ile hazırlanmış görseller gösterir. Öğrenciler-
den, görsellerin dikkatlerini çekme durumu, akılda kalıcılığı, tek görselle aktarılan bilgi-
nin fazlalığı ve görselin güzel görünme durumunu sorgulamalarını ister. Öğrencilerden 
gelen cevaplar öğretmen tarafından yorumlandıktan sonra “Sizler de böyle görseller ha-
zırlayabilirsiniz.” diyerek dikkat çekilir. 

Görsel 1. İnfografik afiş örneği-1 Görsel 2. İnfografik afiş örneği-2

Bilginin grafik destekli sunumlarla aktarılmasına yardımcı olan infografiklerin başarı-
lı olabilmesi için dikkat edilmesi gereken önemli noktalar olduğu öğrencilere bildirilir. 
Başarılı bir infografiğin taşıması gereken özelliklerin neler olabileceği hakkında öğrenci 
görüşleri alınır. Dikkat çekici ve akılda kalıcı olması, kısa sürede çok bilgi aktarabilmesi ve 
sıkıcı olmamasının infografiklerin sahip olması gereken temel özellikler olduğu söylenir. 
Görseller ve renklerin olması, içeriklerin anlaşılır ve sade olması başarılı bir ürün ortaya 
çıkarılabilmesi için önemli bileşenler olduğu hatırlatılır. 

Etkinlik başlarken öğrencilere grup çalışması yapılacağı belirtilir. Öğrenci mevcudu ve 
düzeyine uygun olarak gruplar oluşturulur. Öğrencilere grup içerisindeki işbirliğinin ve 
yardımlaşmanın önemine vurgu yapılarak etkinliğe başlanır. İlk olarak her ekibin han-
gi tema ile çalışılacağını belirlemek gerekmektedir. Bu nedenle her öğrenciden tema 
için öneriler istenir. Gelen öneriler grup üyeleri tarafından değerlendirilir. Öğrencilerden 
tema ile ilgili düşüncelerini liste hâline getirerek ve örneklendirerek açıklamaları istenir. 
Öğrenciler değerlendirme aşamasında araştırma yaparak kaynaklara ulaşma, güncel 
olma gibi kriterlere göre seçim yapılmaya yönlendirilebilir. 
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Çalışılacak tema için her grup üyesi tema ile ilgili araştırma yaparak bilgi toplamaya baş-
lar. Elde edilen bilgiler dijital ortamda kayıt altına alınarak, elde edilen bilgiler birleştirilir. 
Ön plana çıkarılması gereken özellikler ve görseller belirlenir. İnfografikte kullanılacak 
metin, rakam ve sembollere karar verilir. Fakat infografik hazırlamada en önemli etke-
nin renk seçimi olduğu unutulmaması gerektiğine vurgu yapılır. En açık tondaki rengin 
arka plan olarak, diğer iki renk ise vurgu amaçlı kullanılmalıdır bilgisi paylaşılır (örneğin: 
Nuhoğlu Kibar & Akkoyunlu, 2018).

Seçim aşamasında kişilerin ilgisini çekecek ve çalışmanın tamamına bakma isteği uyan-
dıracak tasarım hazırlanması gerektiği hatırlatılır. Planlanan çalışma için senaryo oluş-
turulur. Hazırlanan senaryo tüm ekip tarafından kontrol edilip, değerlendirilir. Senaryo, 
temaya uygun olarak mantık sırasına göre aktarılmalıdır.  Bu aşamada öğretmen öğren-
cilerin infografik yapım aşamasında karşılaşabilecekleri zorlukları önceden fark edebil-
mesine yardımcı olabilir. Bir sonraki aşamada ekip üyeleri görev paylaşımı yaparak infog-
rafik yapımında ihtiyaç duyulacak görselleri ve metinleri oluşturmaya başlarlar. Çalışma 
devam ederken öğrencilerin temaya uygun çalıştıklarına dikkat edilmelidir. 

İstenilen görsel ve metinler oluşturulduktan sonra dekota levhaya oluşturulan senaryoya 
göre yerleştirilir. Çok karmaşık ve sadece yazıdan oluşan infografiklerin hedef kitlenin 
ilgisini çabuk kaybedeceklerinden bahsedilir. Metinler ve görseller arasındaki boşlukların 
uyumlu olması gerektiği hatırlatılır. Bu sayede kişinin okuma anında nereye öncelik vere-
ceğine ve okuma sırasının nasıl devam edeceğine ayarlama yapılmış olduğu öğrencilere 
aktarılır.

Gruplar tarafından yapılan çalışmalar yapıştırılmadan önce diğer grupların ve öğret-
menin fikirleri alınarak düzenlenir. Son hâli verilen infografik çalışmanın görselleri ya-
pıştırılarak ve metinleri yazılarak tasarımlar oluşturulur. Oluşturulan tasarımlar gruplar 
tarafından birbirlerine sunum yolu ile aktarılır. Yapılan çalışmanın güçlü ve zayıf yönleri 
belirlenerek bir sonraki benzer çalışmada dikkat edecekleri noktalar belirlenir.

EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:

Etkinlik grup olarak yapılabildiği gibi, bireysel olarak da çalışılabilir. Öğrencilerin hazır 
bulunuşluk seviyeleri etkinliğin uygulanması açısından belirleyici olabilir.

Reklam senaryosu hazırlama etkinliği yapılabilir.

DEĞERLENDİRME:

Bu etkinliğe ait “Analitik Puanlama ve Akran Değerlendirme Formları”na, etkinlik kareko-
dunu okutarak ulaşabilirsiniz. 

KAYNAKLAR:

Nuhoğlu Kibar, P., & Akkoyunlu, B. (2018). Ortaokul düzeyinde öğrenme stratejisi olarak 
infografik oluşturma sürecinin eğitsel tasarım araştırması yöntemiyle modellenmesi. 
Eğitim ve Bilim, 43(196), 97-123. 

O’Grady, J. V. & O’Grady, K. V. (2008). The information design handbook. Ohio: How Books.
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MODÜL/KONU : Bilim ve Üretim Serüveni/

  Bilim Serüveni

ETKİNLİK ADI : Bilim Serüvenini Keşfedelim

EĞİTİM PROGRAMI : Destek Eğitim Programı

SÜRE : 40 dk. + 40 dk. + 40 dk. + 40 dk.

KAZANIMLAR: 

K1. Bilimin doğasını keşfeder.

K2. Bilim tarihi ile ilgili genel kavramları kavrar.

K3. Bilim tarihimizde yer alan bilim insanlarımızı tanır.

K4. Güncel bilimsel gelişmeleri takip eder.

K5. Günümüz bilim anlayışlarının hangi süreçlerden geçtiğini araştırır.

HEDEFLENEN BECERİLER:
• Öğrenmeyi öğrenme

• Bilimsel araştırma

• Kaynakları etkin kullanma becerileri

• Keşfetme

• Üst düzey düşünme

KISA ÖZET: Bu etkinlikte öğrencilere “bilim”in kelime anlamı öğretilerek bilimin doğası 
hakkında bilgiler verilir. Bilim tarihi hakkında kısa bir bilgilendirmenin ardından bilim ta-
rihinin genel kavramları hakkında bilgilendirme yapılır. Tarihimizdeki bilim insanlarından 
bir örnek gösterilir. Sonrasında öğrencilerden tarihimizdeki bilim insanlarından bir tane-
sini seçmesi istenir. Öğrenci, seçmiş olduğu bilim insanının bilime kattığı yeniliği ve bu 
yeniliği ortaya çıkarmak için takip ettiği süreci yapacağı araştırma sonucunda özümser. 
Geçmişteki yeniliklerin, günümüzdeki bilimsel karşılığını karşılaştırır. Böylece geçmişte 
ve günümüzdeki bilim anlayışı ve takip edilen süreçler arasındaki farkı fark eder. Öğrenci 
bu süreçlerin kronolojisini bir çevrim içi sunum programı ya da karton üzerinde arkadaş-
larına sunar.

ARAÇ-GEREÇLER: 
• İnternet bağlantısı (sabit internet ya da mobil internet),

• İnternet bağlantısı olan bir araç (masaüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar, tablet, akıllı 
telefon vs.),

Etkinlikle ilgili tüm ma-
teryallere ulaşmak için 
karekodu okutunuz.



Bilim ve Üretim Serüveni

9 5

• Sunum programı veya Sunum Araçları (mukavva karton, kâğıt, kalem, cetvel, kalem vs.),

• Yazı tahtası,

• Etkinlik içerisinde bulunan “Örnek Metin”

HAZIRLIKLAR:

• Öğrenci sunu hazırlama programını bilir.

• Etkinlik içerisinde bulunan “Örnek Metin” öğrenci sayısı kadar çoğaltılır.

• Tarihimizdeki bilim insanlarından bir örnek etkinlik içinde sunulmuştur. Öğretmenin 
isteğine bağlı olarak öğretmen tarihimizdeki bilim insanları hakkında araştırma yapa-
rak farklı bir bilim insanı hakkında görsel ve yazılı materyal hazırlayabilir.

KAVRAMLAR:

Bilim: Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntem-
ler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi (Türk Dil Kurumu, 
2021).

Bilimin Doğası: Bilim insanları tarafından oluşturulan bilim toplumunun nasıl organize 
olduğunu, toplumun bilimi nasıl etkilediğini ve bilimden nasıl etkilendiğini anlamaya ça-
lışan disiplinler arası bir çalışmadır (Abd‐El‐Khalick, Bell, & Lederman, 1998; Küçük, 2006).

UYGULAMA:

Öğretmen dersin başlangıcında öğrencilere “Sizce bilim nedir?” sorusunu sorar. Öğret-
men tahtaya bir fikir bulutu çizer ve öğrencilerin verdiği cevapları içine yazar. Verilen ce-
vaplar doğrultusunda öğretmen bilimin tanımını açıklar. Öğrencilerin bilimin kelime an-
lamını anlaması sağlandıktan sonra, bilimin doğası hakkında bilgiler verilir. Sonrasında 
öğretmen kısaca bilimsel süreci özetler. Daha sonra öğrencilere bilimin tanımı ve süreci 
bağlamında “Bilimin doğası nasıldır?”, “Bilim insanları nasıl çalışır?”, “Bilimin hayatımıza 
etkileri nedir?”, “Bilimin ilk insandan günümüze dünyanın değişimine etkisi nedir?” so-
ruları sırasıyla yöneltilir. Öğrenci cevapları yine fikir bulutu içine yazılır. Verilen cevaplar 
doğrultusunda öğretmen tarafından çıkarımlar yapılır. Ardından kavramlar bölümünde 
tanımlanan kavramlar hakkında bilgilendirme yapılır. Tarihimizdeki bilim insanlarından 
bir örnek olarak aşağıdaki metin öğrencilere sunulur. Öğretmenin isteğine bağlı olarak 
hazırlık kısmında belirtilen şekilde öğretmen tarihimizdeki farklı bilim insanlarını örnek 
olarak sunabilir. Öğretmen, öğrencilerden örnek metni okumalarını ister. Örnek metni 
okuduktan sonra öğretmen öğrencilerden metin ile ilgili soruları sözlü olarak cevaplan-
dırmalarını ister ve gelen cevapları tahtaya yazar.
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Örnek Metin:

Cezeri 12. yüzyılda Diyarbakır’da yaşamıştır. Artuklu Sultanı Suk-
man bin Artuk’tan ilgi ve destek görmüştür. Cezeri, bilim ve tek-
noloji tarihinde yaptığı olağanüstü buluşlarla tanınmaktadır. Ce-
zeri bilgisayarın temelini atan âlim, fen ve teknik adamı, robotlar, 
saatler, su makineleri, şifreli kilitler, şifreli kasalar, termos, otoma-
tik çocuk oyuncakları gibi 60 makinenin mucidi ve dünyanın ilk 
sibernetik bilginidir. Cezeri’nin Artuklu hükümdarına takdim etti-
ği otomatik olarak çalışan ve kendi kendine bazı hareketler yapan 
aletin dünya tarihinin ilk robotlarından biri olduğu söylenebilir.

Cezeri’nin Makine Yapımında Yararlı Bilgiler ve Uygulamalar, adlı eseri bu alanda yazılmış 
en ünlü kitaptır. Cezeri, bu kitabında 50 aracın ayrıntılı tasarımını verir. Bu araçların 6’sı su 
saati, 4’ü mumlu saat, 6’sı ibrik, 7’si eğlence amaçlı kullanılan çeşitli otomatlar, 3’ü abdest 
almak için kullanılan otomat, 4’si kan alma teknesi, 6’sı fıskiye, 4’ü kendinden ses çıkaran 
araç, 5’i suyu yukarı çıkartan araç, 2’si kilit, 1’i açıölçer, 1’i kayık su saati ve Amid kentinin 
kapısıdır.

Bu araçlar hava, boşluk ve denge prensipleri ile çalışmaktadır. Cezeri, mekanik araçların 
inşasında hava ve boşluğun yanı sıra dengeyi de temel prensiplerden biri olarak kabul 
etmiştir. Bu prensipler MÖ 3. yüzyıldan beri bilinmekteydi. Yunan bilim dünyasında hava, 
boşluk ve denge prensipleri üzerine Ctesibios (MÖ 3. yüzyıl), Philon (MÖ 2. yüzyıl) ve He-
ron (MÖ 1. yüzyıl) tarafından çalışmalar yapılmış ve bu çalışmalar sonucunda da çeşitli 
araçlar geliştirilmiştir. Ancak, Cezeri sayesinde hava, boşluk ve denge konusuna ilişkin 
kuramsal ve uygulamalı bilgiler doruk noktasına ulaşmıştır. O, bu araçları geliştirmekle 
kalmamış, bu araçlarda kullanılan özel parçaları da çok daha dakik ve hassas hâle getir-
miştir. Örneğin; Cezeri’nin yaptığı kefe, ortası geniş, kenarlarına doğru darlaşan, bir yarım 
kayık kap şeklindedir. Kefenin arkası, su ile doldurulduğunda dengede kalacak biçimde 
ağırlaştırılmıştır. Eğer kaba kapasitesinden bir damla daha fazla su ilave edilirse ucu öne 
doğru eğiliyor ve boşaldıktan sonra denge konumuna geliyordu. Bu derece hassas ke-
feleri ilk defa Cezeri yapmıştır. Cezeri’nin yaptığı araçlar arasında, fil su saati, tavus kuşlu 
ibrik, mumlu saatler, abdest almak için otomatlar, fıskiyeler, suyu yukarı çıkaran araçlar 
bulunmaktadır. 

Kaynak:

Tekeli, S., Dosay, M., & Unat, Y. (2002). Cezeri, el-Câmi beyne’l-İlm ve’l-Amel en-Nâfi Fî Eş-ı-
naâti’l-Hiyel. Türk Tarih Kurumu.

Sorular:

• Cezeri’nin hayatına göre bilim insanlarının nasıl araştırma yaptığını düşünüyorsunuz?

• Sizce, Cezeri’nin çalışmalarının bilimin gelişmesine nasıl katkıları olmuştur?

• Cezeri’nin gerçekleştirdiği çalışmaları ve icat ettiği makinelerin günümüze yansıma-
ları nasıldır? 

• Günümüzde karşılaştığınız problemlere siz olsaydınız ne gibi yöntem ve tekniklerle 
çözümler getirirdiniz?

Görsel 1. El-Cezeri
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Öğrencilerden de tarihimizdeki bilim insanlarını ve bunların çalışmalarını incelemeleri, 
bu bilim insanlarından bir tanesini seçmeleri istenir. Öğrencilerin seçmiş olduğu bilim 
insanının bilime kattığı yeniliği ve bu yeniliği ortaya çıkarmak için takip ettiği süreci keş-
fetmesi için aşağıdaki rehber sorulara cevaplar bulması istenir: 

“Seçtiğiniz bilim insanının hayatını incelediğinizde, bilim insanlarının nasıl araştırma 
yaptığını düşünüyorsunuz?”

“Seçtiğiniz bilim insanının çalışmalarının bilimin gelişmesine nasıl katkıları olmuştur?”

“Seçtiğiniz bilim insanının gerçekleştirdiği çalışmalarını günümüze nasıl uyarlardınız?”

“Yaptığınız araştırmalara göre sizce bilimsel anlayış zamanla nasıl değişmiştir?” 

Öğrenciler sınıfta, inceledikleri tarihimizdeki bir bilim insanının hayatını, çalışmalarını kı-
saca arkadaşlarına sözlü olarak sunar. Rehber sorulara verdiği cevapları arkadaşlarıyla 
paylaşır. Böylece öğrenciler yapacağı araştırmalar sonucunda bilim serüvenini kavrayıp 
günümüzdeki bilimsel karşılığı ile karşılaştırır. Böylece geçmiş ve günümüzdeki bilim an-
layışı ve takip edilen süreçler arasındaki farkı fark ederler. Daha sonra öğrencilerden ya-
pılan paylaşımlar sonucunda bilimsel süreçlerin kronolojisini bir sunum programı ya da 
karton üzerinde oluşturmaları ve arkadaşlarına sunmaları istenir.

EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:

Tarihimizdeki bilim insanlarının hayatları ve çalışmaları ile ilgili öğrencilere kitap öneri-
sinde bulunulabilir. Öğrencilerden bu kitabı okuyarak özetlemeleri ve seçmiş olduğu bi-
lim insanının bilime kattığı yeniliği ve bu yeniliği ortaya çıkarmak için takip ettiği süreci 
keşfetmesi için rehber sorulara cevap vermesi istenebilir. Öğrencilere bilimin tarihinin 
gerçekçi bir özetine ilişkin videolar izletilebilir.

DEĞERLENDİRME:

Bu etkinliğe ait “Öğrendiklerimi Değerlendiriyorum Formu”na ve “Akran Değerlendirme 
Formu”na, etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

KAYNAKLAR:

Abd‐El‐Khalick, F., Bell, R. L., & Lederman, N. G. (1998). The nature of science and instruc-
tional practice: Making the unnatural natural. Science education, 82(4), 417-436. 

Küçük, M. (2006). Bilimin Doğasını İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerine Öğretmeye Yönelik 
Bir Çalışma, Karadeniz Teknik Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora tezi, Trabzon.

Tekeli, S., Dosay, M., & Unat, Y. (2002). Cezeri, el-Câmi beyne’l-İlm ve’l-Amel en-Nâfi Fî Eş-ı-
naâti’l-Hiyel. Türk Tarih Kurumu.

Türk Dil Kurumu, (2021). Türk Dil Kurumu Sözlükleri. https://sozluk.gov.tr (Erişim Tarihi: 
22.03.2021).
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MODÜL/KONU : Bilim ve Üretim Serüveni/

  Üretim Serüveni

ETKİNLİK ADI : Üretim Serüveni

EĞİTİM PROGRAMI : Destek Eğitim Programı

SÜRE : 40 dk. + 40 dk.

KAZANIMLAR: 

K1. Üretim uygulamalarının tarihsel gelişim sürecini araştırır.

K2. Üretim tarihinin toplumsal, sosyal, kültürel, sanatsal ve ekonomik etkilerini değerlen-
dirir.

K3. Üretim alanına katkı yapan önemli insanlarımızın özgün çalışmalarını ve çalışma 
prensiplerini inceler.

K4. Bilimsel çalışmaların üretim teknolojileri alanını nasıl etkilediğini değerlendirir.

K5. Gündelik hayatta kullandığımız teknolojilerin tarihsel sürecini sunar.

HEDEFLENEN BECERİLER: 
• Öğrenmeyi öğrenme

• Bilimsel araştırma

• Kaynakları etkin kullanma becerileri

• Keşfetme

• Üst düzey düşünme

KISA ÖZET: Öğrenciler sınıfta bulunan durakların tamamına uğrayarak konular ile il-
gili ellerinde bulunan soruları cevaplandırırlar. Her durakta en az 5 dakika duracak olan 
öğrenciler bu şekilde bütün duraklara uğrarlar. Tüm duraklara uğradıktan sonra bu du-
raklarda edindikleri bilgi birikimlerini arkadaşları ile paylaşarak neler öğrendiklerini anla-
tırlar. Bu anlatımların ardından öğretmen öğrencilere rehberlik ederek konu ile ilgili son 
bilgileri vererek dersi bitirir.

ARAÇ-GEREÇLER: 
• Yazı tahtası

• Konu ile ilgili görseller, dijital içerikler, bilgilendirme metinleri (öğretmen tarafından 
hazırlanacaktır.)

Etkinlikle ilgili tüm ma-
teryallere ulaşmak için 
karekodu okutunuz.
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• Öğrencilerin not alabilmeleri için A4 kâğıdı

• Örnek materyallere etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

HAZIRLIKLAR: 
• Öğretmen “1.Sanayi Devrimi, 2. Sanayi Devrimi, 3. Sanayi Devrimi, 4. Sanayi Devrimi, 

Üretim Alanına Katkı Yapan Kişiler ve Üretimin Günlük Hayata Etkileri” konularında 
görseller, dijital içerikler ve bilgilendirme metinleri hazırlar (Örnek içeriklere etkinlik 
karekodundan ulaşabilirsiniz.).

• Öğretmen sınıf düzenini ders anlatımına uygun olarak düzenler. 

• Öğretmen ilgili başlıklar hakkında görev kartları hazırlar (En az 6 soruluk).

• Sanayi Devrimi konusunda ön bilgilendirme yapılır.

• Örnek materyallere etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

KAVRAMLAR:

Üretim: Belirli faaliyet ve işlemler sonucu yeni bir mal veya hizmet meydana getirmedir 
(Türk Dil Kurumu, 2021).

Sanayi Devrimi: İnsan ve hayvan gücüne dayalı üretim tarzından, makine gücünün hâ-
kim olduğu üretim tarzına geçiştir. Üretim tarzının odağının insan ve hayvan gücünden 
makine gücüne geçiştir (Yediyıldız, 1994).

UYGULAMA:

Öğretmen öğrenciler sınıfa 
gelmeden önce sınıftaki sıra-
ları 6 odak noktaya ayırır (Öğ-
retmen kendi istediği başlık-
ları ekleyerek durak sayılarını 
arttırabilir.). Bu alanların önle-
rine daha önceden hazırlamış 
olduğu “1. Sanayi Devrimi, 2. 
Sanayi Devrimi, 3. Sanayi 
Devrimi, 4. Sanayi Devrimi, 
Üretim Alanına Katkı Yapan 
Kişiler ve Üretimin Günlük 
Hayata Etkileri ” isim etiketle-
rini yapıştırır. 

Öğrenciler sınıfa geldikle-
rinde öğretmen, “Çocuklar 
sizlerle bugün bir serüvene 
çıkacağız. Yolculuğumuzun 

BUGÜN

SANAYİ DEVRİMİ
İNOVASYON VE ENDÜSTRİLERİN DÖNÜŞÜMÜ

SANAYİ 1.0

Makineleşme, 
Buhar Gücü, 
Dokuma Tezgahı

Seri Üretim, 
Montaj Hattı, 
Elektrik Enerjisi

Otomasyon,
Bilgisayar ve 
Elektronik

Siber Fiziksel 
Sistem, Nesnelerin 
İnterneti, Ağlar

SANAYİ 2.0

SANAYİ 3.0
SANAYİ 4.0
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adı da üretim serüveni!..” diyerek öğrencilerde ilgi uyandırmaya çalışır. Bu açıklamanın 
ardından öğretmen tahtayı kalem ile ikiye böler, öğrencilere “Üretim nedir?” sorusunu 
sorar. Öğretmen öğrencilerin verdiği yanıtların tamamını tahtanın bölünen kısımların-
dan birine yazar (Etkinlik sürecinin sonuna kadar yazılanlar tahtada kalır.). Bu işlemden 
sonra öğrenciler sınıf mevcuduna göre grup ya da bireysel olarak ayrılarak görevlendirilir.

Öğretmen öğrencilere serüvene başlamadan önce Sanayi Devrimi konusunda kısa bir 
bilgilendirme yaparak (Sunum, video ya da görsel ile yapılabilir.) serüvenden önce öğren-
cilerin hazırbulunuşluğunu sağlar.

Öğrencilerden fikir alma işlemi ve ön bilgilendirme sona erdikten sonra öğretmen süreci 
şu şekilde tanımlar:

“Çocuklar sizlerle bir serüvene çıkacağımızı dersimizin başında söylemiştim. Şimdi serü-
venimizin detaylarından bahsetmek istiyorum. Serüvenimiz 6 duraktan oluşmaktadır. 
Bu durakların isimlerini üzerlerinde görüyorsunuz. Bu duraklarda üretimin tarihî gelişi-
mi ve bu gelişim süreçlerinde ne gibi aşamalardan geçtiği ile ilgili görseller ve bilgilerle 
karşılaşacaksınız. Serüvene başlamadan önce sizlere görev kartları verilecek ve durak-
ları gezdikçe bu görevleri yapacaksınız. Serüvenin sonunda da bütün gruplar ya da bi-
reyler görevlerin cevaplarını arkadaşları ile paylaşacaktır. Şimdi serüvenimiz başlıyor. 

Lütfen her durakta en fazla 5 dakika kalalım. Bu serü-
veninizde beni de bir rehber olarak görebilir ve sorular 
sorabilirsiniz.”

Öğretmen, süreci öğrencilere anlattıktan sonra dışarı-
dan öğrencileri yönlendirme amacıyla izlemeye koyu-
lur. Bu aşamada öğretmenin öğrencileri duraklar ara-
sındaki geçişlerde ve öğrencilerin soracağı sorularda 
yönlendirmesi beklenir.

Öğrenciler duraklarda bulunan görsel, dijital içerik ve de bilgilendirme metinleri içerisin-
den öğretmenin verdiği araştırma sorularının cevaplarını bularak notlar alır. Tüm gruplar 
ya da bireyler 6 durağa da uğrayıncaya kadar serüven devam eder.

Serüvenin sonunda öğretmen şu açıklamayı yapar:

“Sizlerle bugün bir serüvene çıktık ve an itibari ile serüvenimiz sonlandı. Bu serüvenden 
ne gibi sonuçlar çıkardınız? Elinizdeki sorulara hangi cevapları verdiniz? Şimdi bunları 
tartışalım.”

Açıklamanın ardından öğrenciler grup ya da bireysel olarak serüvenden anladıklarını te-
ker teker açıklarlar ve öğretmeninde rehberliği ile bir sonuca varmaya çalışırlar. Bütün 
gruplar fikirlerini belirttikten sonra öğretmen; “Şimdi sizce üretim nedir?” sorusunu öğ-
rencilere sorar. Soruya gelen cevapları tahtanın diğer tarafına yazar. Öğrencilerden dersin 

Görsel 2. Verilecek süre
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başında verdikleri cevaplar ile dersin so-
nunda verdikleri cevapları karşılaştırma-
larını ister. Söz hakkı alan öğrencilerin 
söylediklerinden sonra öğretmen üre-
timin ne demek olduğunu öğrencilerin 
verdikleri cevapları baz alarak açıklar. 
Üretimi açıkladıktan sonra kısaca serü-
veni özetleyerek tarihsel gelişim konu-
sunda da bilgilendirmeler yapar. Ayrıca 
öğretmen bilimsel çalışmaların üretim 
serüveninin tarihsel gelişimine katkıları-
nı açıklar. 

Üretim alanına katkı yapan önemli insanlarımızın özgün çalışmalarını ve çalışma pren-
sipleri öğrencilerin aktif katılımıyla tartışma ortamı oluşturularak incelenir. Bu bilgilen-
dirmelerin ve incelemenin ardından öğrencilere üretimin tarihi gelişiminin sosyal, kül-
türel, sanatsal ve ekonomik etkilerinin öğrenciler tarafından değerlendirmesi istenir. Bu 
değerlendirme bağlamında öğrencilerin aşağıdaki sorulara cevap bulmaları istenir:

• Üretim teknolojilerine günlük hayattan örnekler veriniz?

• Günlük hayatta kullandığımız teknolojilerden birinin tarihsel sürecini araştırınız.

• Bu teknolojilerin tarihi gelişim sürecinde sosyal, kültürel, sanatsal ve ekonomik 
etkilerinin neler olduğunu belirleyiniz?

EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:

Öğretmen öğrencileri “Üretim nedir?”, “Sizce geçmişten günümüze üretim nasıl değiş-
miştir?” gibi sorular sorarak derse başlangıç yapar. Öğrencilerden gelen cevaplara göre 
üretim süreci ve Sanayi Devrimi aşamaları ile ilgili görsel, video vb. materyaller ile konu-
nun pekiştirilmesi sağlanır. Öğretmen üretim sürecine katkı yapan bilim insanlarımızdan 
örnekler verebilir. Bu süreçte öğrencilerden bu isimlerin arasından bir tanesini seçerek 
araştırmalarını isteyebilir. Üretimin insan hayatı ve toplum üzerindeki etkileri üzerine ön 
bilgilendirme yapıldıktan sonra tartışma yapılabilir.

DEĞERLENDİRME:

Bu etkinliğe ait “Öz Değerlendirme Formu”na, etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

KAYNAKLAR:

Türk Dil Kurumu, (2021). Türk Dil Kurumu Sözlükleri. https://sozluk.gov.tr (Erişim Tarihi: 
14.05.2021).

Yediyıldız, B.(1994), MEB Yayınları, II. Cilt, İstanbul.

Görsel 3. Endüstri 4.0
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MODÜL/KONU : El Becerilerimi Geliştiriyorum/

  Bilişsel Aşama + İlişkilendirme

  Aşaması + Özerk Aşama

ETKİNLİK ADI : Sabundan Oymacılık 1

  (Kalıp Sabun)

EĞİTİM PROGRAMI : Destek Eğitim Programı

SÜRE : 40 dk. + 40 dk.+ 40 dk. + 40 dk.

KAZANIMLAR: 

Bilişsel Aşama

K1. Temel çalışma ham maddesini tanır.

K2. Temel çalışma için kullanacağı ham maddeleri listeler.

K3. Temel çalışma ham maddesini nasıl hazırlayacağını bilir.

İlişkilendirme Aşaması

K1. Temel çalışma ham maddesini yapım süreci ile ilişkilendirir.

K2. Ham madde üzerinde işlem basamaklarını uygulayarak üretime hazır hâle getirir. 

K3. Ham maddeden ürüne dönüşüm sürecini gerçekleştirir.

Özerk Aşama

K1. El becerisi gerektiren ürünü özgün bir ürüne doğru geliştirir.

K2. Hazırladığı ürününün özgünlük özelliklerini değerlendirir.

K3. Temel çalışma için kullanacağı ham maddenin maliyetini hesaplar.

HEDEFLENEN BECERİLER: 
• Keşfetme

• Finansal okuryazarlık

• Sanatsal beceri

• Kaynakları etkin kullanma becerileri

• Yenilikçilik

Etkinlikle ilgili tüm ma-
teryallere ulaşmak için 
karekodu okutunuz.
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KISA ÖZET: Sabun, rendeyle parçalanarak toz hâline getirilebilen ya da bir bütün ola-
rak oyma/kesme eylemiyle kolayca şekil verilebilen hijyenik bir ham maddedir. Sabun 
üzerinde çalışılarak heykel gibi el becerisine dayalı tasarımlar yapabilir. Ayrıca sabun ile 
3D yazıcı çıktılarına yakın benzerlikte tasarımlar oluşturulabilir, projeler için prototipler 
hazırlanabilir.

ARAÇ-GEREÇLER: 

Sabun: Konu ile ilgili görseller, dijital içerikler, bilgilendirme metinleri (öğretmen tarafın-
dan hazırlanacaktır.)

Oyma/Kesme aletleri: Sabunu oymak veya kesmek için profesyonel anlamda ahşap 
atölyelerinde kullanılan oyma ve soyma bıçakları kullanılabileceği gibi güvenlik açısın-
dan meyve bıçağı (ucu keskin olmayan bıçak), plastik sert bıçak hatta kaşık kullanılabilir. 
İnce işçilik için ise kürdan tercih edilebilir.

Kâğıt ve kalem: Tasarımın çizimi için kullanılacaktır.

HAZIRLIKLAR: Sınıf ortamında öğrenciler mümkünse naylon bir muşamba örtü üze-
rinde sabun kalıpları, oyma ve çizim araçları ile çalışmaya hazır bulunurlar. Öğrenciler 
etkinlik için kullanacakları araçları listeleyerek tanıtır. Öğrencilerden araçları nasıl temin 
ettiklerini söylemeleri ve bu araçları satın alırlarsa ne kadar bir maliyet ortaya çıkacağını 
hesaplamaları istenir. Ayrıca etkinlik sonunda öğrencilere verilmek üzere “Akran değer-
lendirme formu” öğrenci sayısı kadar hazır bulundurulur.

KAVRAMLAR:

Oymacılık: İşlenebilir bir madde üzerinde belirli araç yardımıyla gerçekleştirilen değişim 
eylemine denir.

2B Çizim: İki boyutlu çizimlere denir. Bu boyutlar 1. En, 2. Boy şeklindedir. Bir kâğıda 
yaptığımız kare veya dairesel çizim iki boyutludur. Kâğıda dökülmüş resimler ne kadar 
gerçekçi olursa olsun iki boyutludur.

3B Tasarım: 3 boyuta sahip tasarımlardır. Söz konusu boyutlar 1. En, 2. Boy, 3. Yükseklik 
şeklindedir. 3B tasarım için üretilmiş çalışmalar ancak 3B Yazıcı gibi özel cihazlar ile yazıl-
dıktan sonra belirtilen üç boyuta sahip olur.

UYGULAMA:

Öğretmen tarafından eski zamanlarda İtalya’da yaşamış Michelangelo isimli ünlü bir sa-
natçının yaşadığı belirterek, bu sanatçının çok iyi bir ressam ve heykeltıraş olduğu belirti-
lir. Çok önemli bir heykel çalışması üzerinde iken Michelangelo’ya, “Böyle güzel heykelleri 
nasıl tasarlıyorsunuz?” diye sormuşlar. Michelangelo cevap olarak demiş ki: “O tasarım 
zaten taşın içinde var, ben sadece fazlalıkları atıyorum”. Buna göre yapılması hedeflenen 
tasarım, sabun kalıbının içinde zaten vardır. Tasarımın tamamlanması için fazlalıkların 
çıkarılması yeterlidir. 
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1. Tasarım: Yapılmak istenen tasarımın, sabunun her kenarından görünecek şekilde 2B 
çizimi yapılır. Sonuçta 6 adet 2 boyutlu çizim oluşmalıdır. Çizimler, kullanılan sabunun ve 
hedef tasarımın boyutları ile aynı olmalıdır. Tasarım için kullanılabilecek örnek çizimler 
uygulama açıklamalarının altında yer almaktadır.

2. Çizimlerin sabun üzerine aktarılması: Sabun, önce kesici araçla tıraşlanarak tüm 
yüzeylerinin düz olması sağlanır. Kâğıt üzerine çizilen 2B çizimler sabunun ilgili yüzünün 
üzerine getirilerek kesici araçla çizgilerin üzerine baskı uygulanıp çizimin sabun üzerine 
geçirilmesi sağlanır.

3. Sabundan tasarımı çıkarma: Sabun üzerine aktarılan çizimlere uygun şekilde sa-
bunun fazlalıkları kesilmeye ve çizimin 3B şekli hedeflenerek uygun açılarla yontularak 
istenen şekil elde edilmeye çalışılır. İnce işçiliklerde kürdan gibi ince araçların kullanılma-
sı tavsiye edilir.

4. Pürüzleri kaldırın: Parmaklar ıslatılır. Islak parmaklar kullanılarak pürüzler ve sabun 
fazlalıkları üzerinde hafif baskı uygulanıp çalışmadaki pürüzler yok edilir. Çalışmayı daha 
parlak yapmak için istenirse ince tül çorapla veya saten kumaşla ovalama işlemi yapılabi-
lir. Böylece daha parlak ve pürüzsüz bir çalışma elde edilir.

5. Çalışma sonunda her öğrenciden kendi hayal gücüne özgü farklı bir çalışma yapması 
istenir.

6. Öğrencilerin yaptıkları kendilerine özgü çalışmanın sınıfta kendi arkadaşları tarafından 
değerlendirmesi istenir (Bu aşamada “Akran değerlendirme formu” kullanılır.).

DEĞERLENDİRME:

Bu etkinliğe ait “Rubrik ve Akran Değerlendirme Formları”na, etkinlik karekodunu oku-
tarak ulaşabilirsiniz.

Görsel 1. Tasarım için kullanılabilecek örnek çizimler
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MODÜL/KONU : El Becerilerimi Geliştiriyorum/

  Bilişsel Aşama + İlişkilendirme

  Aşaması + Özerk Aşama

ETKİNLİK ADI : Sabundan Oymacılık 2

  (Rendelenmiş Sabun)

EĞİTİM PROGRAMI : Destek Eğitim Programı

SÜRE : 40 dk. + 40 dk.

KAZANIMLAR: 

Bilişsel Aşama

K1. Temel çalışma ham maddesini tanır.

K2. Temel çalışma için kullanacağı ham maddeleri listeler.

K3. Temel çalışma ham maddesini nasıl hazırlayacağını bilir.

İlişkilendirme Aşaması

K1. Temel çalışma ham maddesini yapım süreci ile ilişkilendirir.

K2. Ham madde üzerinde işlem basamaklarını uygulayarak üretime hazır hâle getirir. 

K3. Ham maddeden ürüne dönüşüm sürecini gerçekleştirir.

Özerk Aşama

K1 .El becerisi gerektiren ürünü özgün bir ürüne doğru geliştirir.

K2. Hazırladığı ürününün özgünlük özelliklerini değerlendirir.

K3. Temel çalışma için kullanacağı ham maddenin maliyetini hesaplar.

HEDEFLENEN BECERİLER: 
• Keşfetme

• Finansal okuryazarlık

• Sanatsal beceri

• Kaynakları etkin kullanma becerileri

• Yenilikçilik

Etkinlikle ilgili tüm 
materyallere ulaş-
mak için karekodu 
okutunuz.
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KISA ÖZET: Bu etkinlik “Sabundan Oymacılık 1 (Kalıp Sabun)” etkinliğinden sonra yapılır. 

Kalıp sabundan yapılan etkinlikten arta kalan veya evdeki atık sabunlardan faydalanıla-
rak sabundan 3D tasarımlarımlar için ham madde elde edilebilir. Elde edilen ham mad-
de el ve parmaklar ile veya oyun hamuru kalıpları ile şekillendirilerek özgün tasarımlar 
oluşturulabilir.

ARAÇ-GEREÇLER: 
• Sabun

• Rende

• İki boş tas veya tabak

• Su

• İsteğe bağlı toz boya

• İsteğe bağlı oyun hamuru kalıbı veya kek kalıbı

HAZIRLIKLAR: Öğrenciler, sınıf ortamında mümkünse naylon bir muşamba örtü üze-
rinde sabun kalıpları, oyma ve çizim araçları ile çalışmaya hazır bulunurlar. Öğrenciler 
etkinlik için kullanacakları araçları listeleyerek tanıtır. Öğrencilerden araçları nasıl temin 
ettiklerini söylemeleri ve bu araçları satın alırlarsa ne kadar bir maliyet ortaya çıkacağını 
hesaplamaları istenir. Ayrıca etkinlik sonunda öğrencilere verilmek üzere “Akran Değer-
lendirme Formu” öğrenci sayısı kadar hazır bulundurulur.

UYGULAMA:

Öğretmen önceki etkinliklerden kalan sabunları, evde kullanılmış arta kalan sabunları 
veya bunlar yoksa yeni bir sabun kalıbını kullanmak üzere öğrencilerin önüne bırakır. Öğ-
renciler bu sabun ve sabun parçalarını ham madde olarak kullanırlar. Öğrenciler etkinliği 
aşağıdaki adımlara uygun şekilde gerçekleştirirler:

1. Sabun veya sabun parçaları rendenin ince tarafıyla rendelenerek toz hâline getirilir.  

2. Elde edilen toz sabunun yarısı kadarı boş kaba bırakılır.

3. İçinde toz sabunun olduğu bu kaba çorba kaşığı ile azar azar su eklenerek sabun tozu 
hamur gibi yoğrulur. Bu esnada fazla su kullanılmamaya dikkat edilir. Fazla su, sabun ha-
murunun köpürmesine sebep olur. Suyun fazla eklendiği görülürse kenarda bekletilen 
sabun tozundan ekleme yapılır.

4. İyice yoğrulan sabun elle yoğrularak hamur kıvamına getirilir. Sabun tasarımı çalışma-
larında alet kullanılabilir. Burada tasarım süreci el ile yapılır. El ile yapılan etkinlikler ile 
araç kullanılarak yapılan etkinlikler arasındaki farklar konusunda öğretmen ve öğrenciler 
arasında karşılıklı fikir alışverişinde bulunulur.
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5. Hazır hâle gelen sabun hamuru elle parçalara ayrılarak istenen yapılar oluşturulur.

6. Hazır hâle gelen sabun hamuru, oyun hamuru kalıbı veya kek kalıpları kullanılarak bu 
kalıpların şekline uygun ürünler elde edilir. Öğretmen tarafından sabunla yapılan tasarı-
mın hangi özellikleri ile 3D tasarım sayıldığı anlatılır.

7. İsteğe bağlı olarak kalıp sabun için kullanılan yontma araçları sabun hamurunu şekil-
lendirmek için kullanılabilir.

8. Çalışma sonunda her öğrenciden kendi hayal gücüne özgü farklı bir çalışma yapması 
istenir.

9. Öğrencilerden arkadaşlarının yaptıkları kendilerine özgü çalışmaları değerlendirmeleri 
istenir (Bu aşamada “Akran değerlendirme formu” kullanılır.).

DEĞERLENDİRME:

Bu etkinliğe ait “Rubrik ve Akran Değerlendirme Formları”na, etkinlik karekodunu oku-
tarak ulaşabilirsiniz
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MODÜL/KONU : El Becerilerimi Geliştiriyorum/

   Bilişsel Aşama + İlişkilendirme

   Aşaması + Özerk Aşama

ETKİNLİK ADI : Kilden Tasarım

EĞİTİM PROGRAMI : Destek Eğitim Programı

SÜRE : 40 dk. + 40 dk. + 40 dk. + 40 dk.

KAZANIMLAR: 

Bilişsel Aşama

K1. Temel çalışma ham maddesini tanır.

K2. Temel çalışma için kullanacağı ham maddeleri listeler.

K3. Temel çalışma ham maddesini nasıl hazırlayacağını bilir.

İlişkilendirme Aşaması

K1. Temel çalışma ham maddesini yapım süreci ile ilişkilendirir.

K2. Ham madde üzerinde işlem basamaklarını uygulayarak üretime hazır hâle getirir. 

K3. Ham maddeden ürüne dönüşüm sürecini gerçekleştirir.

Özerk Aşama

K1. El becerisi gerektiren ürünü özgün bir ürüne doğru geliştirir.

K2. Hazırladığı ürününün özgünlük özelliklerini değerlendirir.

K3. Temel çalışma için kullanacağı ham maddenin maliyetini hesaplar.

HEDEFLENEN BECERİLER:
• Keşfetme

• Finansal okuryazarlık

• Sanatsal beceri

• Kaynakları etkin kullanma becerileri

• Yenilikçilik

Etkinlikle ilgili tüm ma-
teryallere ulaşmak için 
karekodu okutunuz.



El Becerilerimi Geliştiriyorum

1 0 9

KISA ÖZET: Kil, tarih boyunca yapı ve tasarım aracı olarak kullanıla gelmiştir. Bunun için 
killi toprağa su katılarak şekil verilecek kıvama getirildikten sonra bu ham madde üzerin-
de tasarım süreci uygulanır. Kilden oluşturulan tasarım güneşte bırakılarak veya fırında 
kurutularak şeklin sağlamlaştırılması sağlanır.

KAVRAMLAR: 

Kil: Kil suyla ıslatıldığında istenen şekli alabilen bu nedenle tasarım çalışmalarında kulla-
nılabilen bir toprak çeşididir. 

HAZIRLIKLAR: Öğrencilerin, sınıf ortamında kullanabilmeleri için naylon bir muşamba 
örtü üzerine ham madde bırakılır. Öğrencilerin özellikle killi toprağın hazırlanması sü-
recinde kirlenebilecekleri göz önüne alınarak bu çalışmada onlara önlük kullanmaları 
tavsiye edilir. Ayrıca etkinlik sonunda öğrencilere verilmek üzere “Akran Değerlendirme 
Formu” öğrenci sayısı kadar hazır bulundurulur.

ARAÇ-GEREÇLER: 

1. Polimer kil

2. Killi toprak 

3. Eğer killi toprak öğrenciler tarafından 
hazırlanacaksa toprak, su, tuz ve saman/
kurutulup parçalanmış yaprak/ot parça-
ları 

4. Biçimlendirme aletleri: Killi toprağı şe-
killendirmeye yardımcı olacak her türlü 
araç kullanılabilir. Silindirik plastik rulo, 
spatula, meyve bıçağı (ucu keskin olma-
yan bıçak) plastik sert bıçak hatta kaşık 
kullanılabilir. İnce işçilik için ise kürdan 
kullanılabilir. 

5. Tasarımın çizimi için kâğıt ve kalem

UYGULAMA:

Öğretmen sınıfta öğrencilere “İnsanlar toprağı ham madde olarak kullanarak ne tür 
araçlar elde edebilirler?” sorusunu sorar. Verilen cevaplar üzerinde açıklamalar yapılarak 
topraktan çanak, çömlek, tuğla, kerpiç, mermer, granit, beton, seramik ve porselen gibi 
çok farklı ürünlerin elde edilebileceği açıklanır.

Öğretmen etkinliğe başlamadan önce kullanılacak ham maddeyi tanıtır. Bu esnada kil 
ham maddesi için öğretmen polimer kil veya öğrencilerle hazırlayacağı killi çamuru kul-
lanabilir. Bunu için öğretmen aşağıdaki aşamaları takip edebilir:

Görsel 1. Biçimlendirme alet seti
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1. Öğretmen öğrencilerden etkinlik için kullanacakları araçları listeleyerek tanıtmaları-
nı ister. Ham maddelerini nasıl temin ettikleri sorusunu yöneltir. Birbirinden farklı ham 
madde elde etme yöntemleri arasındaki maliyet ve ham maddeyi oluşturma farkları uy-
gulama öncesi tartışılır. 

Görsel 2. Polimer kil Görsel 3. Kil

2. Killi malzemenin hazırlanması: Polimer kil kullanılacaksa kil, poşetinden çıkarılır 
ve plastik rulo ile düz zemin üzerinde gözleme açar gibi açılır. Doğal killi toprak kullanı-
lacaksa toprağa uygun miktarda su katılarak hamur gibi yoğrularak şekil verilebilecek 
kıvama getirilir. Hazırlanan çamur daha sonra polimer kildeki gibi düz zemin üzerinde 
plastik rulo ile açılarak düzleştirilir.

Görsel 4. El ile kil işleme
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3. Tasarım: Yapılmak istenen tasarım önce bir kâğıt 
üzerine çizilir. Yapılmak istenen tasarım anahtarlık 
veya kolye gibi iki boyutlu bir tasarım olabileceği gibi, 
araba gibi üç boyutlu bir yapı olabilir. Ancak ürünün 
sonuçta üç boyutlu bir ürün şeklinde üretileceği öğ-
retmen tarafından öğrencilere açıklanmalıdır. 

4. Çizimlerin kil üzerine aktarılması: Kil, hedef-
lenen ürüne göre düz, yuvarlak, dikdörtgen gibi 
kalıp hâline getirilir. Kâğıda çizilen 2D çizimler ka-
lıp üzerine getirilerek kesici araçla çizgilerin üzeri-
ne baskı uygulanır. Bu şekilde çizimin kalıp üzerine 
geçirilmesi sağlanır.

5. Kilden tasarımı çıkarma: Kilin fazlalıkları, ki-
lin üzerine aktarılan çizimlere uygun şekilde kesi-
lir. İstenen şekil elde edilene kadar fazla parçalar 
parçanın bütününden çıkarılır. İnce işçiliklerde 
kürdan gibi ince araçların kullanılması tavsiye edi-
lir. 

6. Pürüzleri kaldırın: Parmaklar ıslatılır. Islak par-
mak kullanılarak pürüzler ve kil üzerindeki fazlalık-
lar yok edilir.  

7. Ürünü kurutma: Elde edilen ürün yumuşak ve bozulmaya müsait durumdadır. Kil-
den yapılan her ürünün kullanılır hâle gelmesi için kurutularak sağlamlaştırılması gere-
kir. Kurutma işi güneşe bırakılarak veya fırınlanarak yapılabilir. Polimer kil kullanılmışsa 
ürünün paketi üzerinde yazılan yöntem ve sıcaklık oranında fırınlanarak kurutma işlemi 
gerçekleştirilir. Bu sıcaklık genelde 100-130 derece arasındadır. Elle hazırlanmış doğal kil, 
pencere kenarında uygun şekilde kurutmaya bırakılabilir.

Görsel 5. Kil malzemesini
tasarım için hazırlama

Görsel 6. Tasarımı kil
üzerine aktarma

Görsel 7. Kilden tasarım
çıkarma-1

Görsel 8. Kilden tasarım
çıkarma-2
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8. Boyama: Polimer kil kendinden renkli olarak 
gelir. Doğal toprak kili renklendirmenin iki yolu 
vardır. Birincisi killi toprağı sulandırmadan önce 
içine doğal toz renklerinden katılarak renkli 
ham madde oluşturulur. İkinci yol ise ürün ta-
sarımı bitirip kuruma işlemi bittikten sonra uy-
gun bir fırçayla boyamak şeklindedir. 

9. Çalışma sonunda her öğrenciden kendi hayal 
gücüne özgü farklı bir çalışma yapması istenir.

10. Öğrencilerden arkadaşlarının yaptıkları ken-
dilerine özgü çalışmaları değerlendirmeleri istenir (Bu aşamada “Akran değerlendirme 
formu” kullanılır.).

DEĞERLENDİRME:

Bu etkinliğe ait “Rubrik ve Akran Değerlendirme Formları”na, etkinlik karekodunu oku-
tarak ulaşabilirsiniz.

Görsel 9. Kilden yapılmış ürün örnekleri
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MODÜL/KONU : El Becerilerimi Geliştiriyorum/

   Bilişsel Aşama + İlişkilendirme

   Aşaması + Özerk Aşama

ETKİNLİK ADI : Kilden Evler

EĞİTİM PROGRAMI : Destek Eğitim Programı

SÜRE : 40 dk. + 40 dk. + 40 dk. + 40 dk.

KAZANIMLAR: 

Bilişsel Aşama

K1. Temel çalışma ham maddesini tanır.

K2. Temel çalışma için kullanacağı ham maddeleri listeler.

K3. Temel çalışma ham maddesini nasıl hazırlayacağını bilir.

İlişkilendirme Aşaması

K1. Temel çalışma ham maddesini yapım süreci ile ilişkilendirir.

K2 Ham madde üzerinde işlem basamaklarını uygulayarak üretime hazır hâle getirir. 

K3. Ham maddeden ürüne dönüşüm sürecini gerçekleştirir.

Özerk Aşama

K1. El becerisi gerektiren ürünü özgün bir ürüne doğru geliştirir.

K2. Hazırladığı ürününün özgünlük özelliklerini değerlendirir.

HEDEFLENEN BECERİLER:
• Keşfetme

• Sanatsal beceri

• Kaynakları etkin kullanma becerileri

• Yenilikçilik

KISA ÖZET: Ham maddesi kilden toprak olan kerpiç evler Anadolu’nun kadim evlerin-
dendir. Toprak yapılar günümüzden 9000 yıl öncesine dayanır. Ülkemizde Çatalhöyük’te 
dünyanın en eski topraktan evleri bulunur. Kerpiç, hava geçirgenliği sayesinde içerde 

Etkinlikle ilgili tüm ma-
teryallere ulaşmak için 
karekodu okutunuz.
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nemi hapsetmez. İçerisini yazın serin, kışın sıcak tutar. Kerpiç evler insan sağlığı açısın-
dan en uygun evlerden sayılır.

ARAÇ-GEREÇLER: Öğretmen öğrenciler ile beraber öncelikle kerpicin hammaddesini 
oluşturmaları gerekir. Bunun için aşağıdaki yöntemlerden birini seçebilirler.

1. Çevredeki toprak çeşitleri araştırılarak uygun killi toprak bulunabilir.

2. Eğer killi toprak bulunamazsa killi toprağı öğretmen öğrenciler ile beraber oluşturabi-
lir. Bunu için gerekli malzemeler şunlardır:

• Temiz toprak

• Kaya tuzu (Gerçek hayatta zorunlu, bu çalışma da bulunmazsa isteğe bağlı)

Saman: Saman bulunmazsa ot ve yaprak önceden toplanarak kurutulur ve el ile parça-
lanarak un ufak edilir.

3. Biçimlendirme aletleri: Kalıp için tahta çubuklar, killi toprağı karıştırmaya yardımcı 
olacak her türlü araç

HAZIRLIKLAR: Öğrenciler, sınıf ortamında çamurdan korunmak için önlük giyerler. 
Naylon bir muşamba örtü üzerinde killi toprak, su, tuz ve saman/kurutulup parçalanmış 
yaprak/ot parçaları hazırlanır. Ayrıca etkinlik sonunda öğrencilere verilmek üzere “Akran 
Değerlendirme Formu” öğrenci sayısı kadar hazır bulundurulur. 

KAVRAMLAR: 

Kerpiç: Killi toprağa gerekli oranlarda su, tuz, saman gibi katkı maddeleri eklendikten 
sonra kalıplarda kurutularak tuğla briket gibi yapıların duvarlarını yapmada kullanılan 
malzeme.

UYGULAMA:

Uygulama öncesi öğrenciler ile aşağıdaki soruların cevapları bulunmaya çalışılır:

Tek başınıza bir adada kalsanız en kolay ve en sağlam nasıl bir ev yapabilirsiniz?

Bir ev yapmak için insanlar hangi ham maddeleri kullanırlar?

Öğretmen öğrenci cevaplarından sonra insanların barınma amacıyla yaptıkları evleri 
hangi ham maddelerle ürettikleri konusunda açıklama yapar. Etkinlikte yer alan kerpiç 
evler gösterilerek kendilerinin kerpiçten minyatür bir ev yapacaklarını açıklar. Kerpiçten 
evi yapmak için aşağıdaki adımlar uygulanır:

1. Kerpiç için çamurun hazırlanması: Naylon bir muşamba örtü üzerinde killi toprak, 
su, tuz ve saman/kurutulup parçalanmış yaprak/ot parçaları hazırlanır. Tüm malzeme ka-
rıştırılır. Oluşturulan killi çamur, kalıba dökülecek kıvama gelene kadar yoğrulur. Burada 
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kullanılan su miktarına dikkat edilmelidir. Fazla su kerpicin daha az sağlam olmasına 
neden olmaktadır.

2. Kalıpların hazırlanması: İnce tahta çubuklardan tam ve yarım kerpiç yapımı için 
iki kalıp oluşturulur. 1. tam kerpiç kalıbı kare 
şeklinde olacaksa en ve boy eşit uzunlukta 
(Örneğin 2 cm) olmalıdır. Kalıbın yüksek-
liğinin kullanılan çubuğun yüksekliği ka-
dar olması uygundur. 2. yarım kerpiç kalıbı 
oluşturulurken ölçü tam kerpiç kalıbının 
yarısı olarak alınır (Tam kerpiç kalıbında en 
boy 2 cm alınmışsa yarım kerpiç kalıbında 1 
cm alınır.). Yükseklik aynı olmak zorundadır. 

3. Kerpiçlerin yapılması: Tahtadan yapılan ka-
lıplara önceden hazırlanan kilden çamurlar el ile 
dökülerek sıkıştırılır. Kalıptaki çamur el ile üstten 
düzeltilir. Sonra çamur kurumadan kalıptan çı-
kartılır. Artık, elde kalıbın biçimini almış bir kerpiç 
bulunmaktadır. Bu işlem kaç adet kerpiç yapıl-
mak isteniyorsa o kadar tekrarlanır. Daha sonra 
bu kerpiçler bir iki gün kurumaları için dinlenme-
ye bırakılır.

4. Duvarın örülmesi: Düz zeminde bir tam kerpiç, bir yarım kerpiç şeklinde kerpiçler 
yan yana dizilir. Kerpiçlerin birbirine yapışması için aralarına kerpiç malzemesi olan ça-
mur bırakılarak yapıştırıcı vazifesi gördürülür. İkinci sıra bu kez alt sıranın tersine yarım 
kerpiç ile başlar ve bir yarım, bir tam kerpiç şeklinde sıralanır. Bu kez altta kalan kerpicin 
üstü ile iki kerpiç arasına aynı anda çamur bırakılarak kerpiçlerin hem yandan hem de alt 
ve üstten birbirleri ile kaynaşması sağlanır.

Görsel 3. Kerpiçlerin duvarda iç içe geçirilmesi Görsel 4. İlk sırası örülmüş duvar

Bu işleme, tasarıma uygun yapı bitene kadar (başlangıçta tek odalı kare veya dikdörtgen 
bir yapının yapılması tavsiye edilir) yani uygun yüksekliğe ulaşana kadar devam edilir.

2 cm 
Tam kalıp

1 cm 
Yarım kalıp

2 cm2 cm

Görsel 1. Kalıp ölçüleri

Görsel 2. Kalıptan çıkmış kerpiç tuğlalar
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Görsel 5. Örnek kerpiçten yapılmış bir ev-1 Görsel 6. Örnek kerpiçten yapılmış bir ev-2

5. Damın yapılması: Duvarları örülen yapının üstünü örtmek için damın oluşturulma-
sı gerekir. Bunun için damın üzerini örtmeyi sağlayacak bitki örtüsü veya toprağı tuta-
cak tahtalardan kirişler uygun şekilde yapının üst tarafına yerleştirilir. Dam için toprak 
kullanılacaksa toprağın aşağı akmasını engelleyecek sıklıkta bitki örtüsü kullanılır. Sınıf 
ortamında bunun için karton kullanabilir. Daha sonra dam ince bir toprak tabakası ile 
kaplanır.

6. Geliştirme:  Öğretmen tarafından öğrenci-
lerden farklı kerpiç evlerden ilham alarak ker-
piçten yapılma özgün evler tasarlamaları istenir.

7. Çalışma sonunda her öğrenci kendi hayal gü-
cüne özgü farklı bir çalışma yapması istenir.

8. Öğrencilerden arkadaşlarının yaptıkları ken-
dilerine özgü çalışmaları değerlendirmeleri iste-
nir (Bu aşamada “Akran Değerlendirme Formu” 
kullanılır.).

DEĞERLENDİRME:

Bu etkinliğe ait “Rubrik ve Akran Değerlendirme Formları”na, etkinlik karekodunu oku-
tarak ulaşabilirsiniz.

Görsel 7. Örnek kerpiçten yapılmış bir 
ev-3
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MODÜL/KONU : El Becerilerimi Geliştiriyorum/

   Bilişsel Aşama + İlişkilendirme

   Aşaması + Özerk Aşama

ETKİNLİK ADI : Kâğıt Katlama 

EĞİTİM PROGRAMI : Destek Eğitim Programı

SÜRE : 40 dk. + 40 dk.

KAZANIMLAR: 

Bilişsel Aşama

K1. Temel çalışma ham maddesini tanır.

K2. Temel çalışma için kullanacağı ham maddeleri listeler.

K3. Temel çalışma ham maddesini nasıl hazırlayacağını bilir.

İlişkilendirme Aşaması

K1. Temel çalışma ham maddesini yapım süreci ile ilişkilendirir.

K2. Ham madde üzerinde işlem basamaklarını uygulayarak üretime hazır hâle getirir. 

K3. Ham maddeden ürüne dönüşüm sürecini gerçekleştirir.

Özerk Aşama

K1. El becerisi gerektiren ürünü özgün bir ürüne doğru geliştirir.

K2. Hazırladığı ürününün özgünlük özelliklerini değerlendirir.

HEDEFLENEN BECERİLER:
• Keşfetme

• Sanatsal beceri

• Kaynakları etkin kullanma becerileri

• Yenilikçilik

KISA ÖZET: Kâğıt katlayarak istenen şekillerin elde edilmesi tanım olarak origamidir. Bu 
etkinlikte standart kâğıt katlama örnekleri çalışılacaktır.

Etkinlikle ilgili tüm ma-
teryallere ulaşmak için 
karekodu okutunuz.
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ARAÇ-GEREÇLER: 
• Farklı renklerde origami veya el işi kâğıtları, yapıştırıcı, makas araçları ders öncesinde te-

min edilir. İstenirse standart A4 kâğıdı veya uygun atık kâğıt malzemeleri kullanılabilir.

• Takım çalışmasında uygulamaları göstermek için etkileşimli tahta veya projeksiyon 
cihazı

HAZIRLIKLAR: Öğrenciler, sınıf ortamında kâğıt katlamak için gerekli araçları ile hazır 
bulunurlar. Öğrencilere kâğıt katlama sanatı ile ilgili kavramlar aktarılır. Ayrıca etkinlik 
sonunda öğrencilere verilmek üzere “Akran Değerlendirme Formu” öğrenci sayısı kadar 
hazır bulundurulur. 

KAVRAMLAR: 

Origami: Kâğıt katlama sanatıdır.

Klasik origami: Kare kâğıdın kesilmeden ve yapıştırılmadan katlanarak istenen figürün 
elde edilmesi işlemine denir.

Parçalı origami: Katlanarak hazırlanan kâğıt figürlerin istendiği kadar birbirine eklen-
mesiyle yeni figür oluşturma çalışmasıdır.

Mimari origami: Kâğıtlarla kesme ve yapıştırma da kullanılarak genelde bir simetri ta-
şıyan figürler oluşturulmasıdır. 

Pop-Up origami: Biribirinden bağımsız oluşturulmuş kâğıt figürlerinin bağımsız bir 
düzen içinde birbirine yapıştırılarak elde edilen figür çalışmasına denir.  Pop-Up  keli-
mesi daha çok internet sayfalarında asıl sayfadan bağımsız kendiliğinden açılan sayfalar 
için kullanılır. Buna benzer şekilde pop-up origami daha çok masal kitaplarının iç sayfa-
larında kullanılır. Burada kitabın yaprağı çevrildiğinde iki sayfa arasında kendiliğinden 
açılarak üç boyutlu tasarıma dönüşen bir origami nesnesi ortaya çıkar.

UYGULAMA:

1. Öğretmen, Uygulama 1’de gösterilen origami çalışmasını öğrencilerle beraber adım 
adım gerçekleştirir.

2. Aşağıda verilen uygulamalar (2-6) etkileşimli tahta veya projeksiyon cihazı aracılığı ile 
öğrencilere gösterilir. Öğretmen isterse her uygulamayı teker teker tüm öğrencilere yap-
tırabilir. İsterse uygulamaları öğrenciler arasında paylaştırarak uygulamaların tamamla-
ma sürecini hızlandırabilir.

3. Etkinlik sonunda öğrencilerin uygulamalarda verilenlerden bağımsız olarak kâğıtlarını 
katlamaları ve benzersiz bir şekil ortaya çıkarmaları istenir.

4. Öğrencilerden arkadaşlarının yaptıkları kendilerine özgü çalışmaları değerlendirmele-
ri istenir (Bu aşamada “Akran Değerlendirme Formu” kullanılır.).
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Uygulama 1:

Uygulama 2:

Kâğıt şapka nasıl yapılır?

Görsel 1. 
Uygulama-1

Görsel 2. 
Uygulama-2
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Uygulama 3: 

Uygulama 4:

Görsel 3. 
Uygulama-3

Görsel 4. 
Uygulama-4
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Uygulama 5:

Uygulama 6:

DEĞERLENDİRME:

Bu etkinliğe ait “Rubrik ve Akran Değerlendirme Formları”na, etkinlik karekodunu 
okutarak ulaşabilirsiniz.

Görsel 5. 
Uygulama-5

Görsel 6. 
Uygulama-6
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MODÜL/KONU : El Becerilerimi Geliştiriyorum/

   Bilişsel Aşama + İlişkilendirme

   Aşaması + Özerk Aşama

ETKİNLİK ADI : Kâğıt Katlama İle Uçak Tasarımı

EĞİTİM PROGRAMI : Destek Eğitim Programı

SÜRE : 40 dk. + 40 dk. + 40 dk. 

KAZANIMLAR: 

Bilişsel Aşama

K1. Temel çalışma ham maddesini tanır.

K2. Temel çalışma için kullanacağı ham maddeleri listeler.

K3. Temel çalışma ham maddesini nasıl hazırlayacağını bilir.

İlişkilendirme Aşaması

K1. Temel çalışma ham maddesini yapım süreci ile ilişkilendirir.

K2. Ham madde üzerinde işlem basamaklarını uygulayarak üretime hazır hâle getirir. 

K3. Ham maddeden ürüne dönüşüm sürecini gerçekleştirir.

Özerk Aşama

K1. El becerisi gerektiren ürünü özgün bir ürüne doğru geliştirir.

K2. Hazırladığı ürününün özgünlük özelliklerini değerlendirir.

HEDEFLENEN BECERİLER:
• Keşfetme

• Sanatsal beceri

• Kaynakları etkin kullanma becerileri

• Yenilikçilik

KISA ÖZET: Kâğıt katlama tekniği ile uçak tasarımları da yapılabilir. Kâğıttan uçak tasa-
rımı çeşitlilik anlamında birçok figürden daha ön planda tutulabilir ve öğrencilerin hayal-
lerindeki uçağı yapıp pratik olarak uçurabilmeleri bu çalışmayı daha heyecanlı kılabilir.

Etkinlikle ilgili tüm ma-
teryallere ulaşmak için 
karekodu okutunuz.
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ARAÇ-GEREÇLER: 
• Farklı renklerde origami veya el işi kâğıtları

• İstenirse A4 kâğıdı veya kullanılmış kâğıtlar bu çalışma için kullanılabilir.

• Ortak çalışmalarda uçak tasarımlarını büyük ekranda göstermek için etkileşimli tahta 
veya projeksiyon makinesi.

HAZIRLIKLAR: Sınıf ortamında öğrenciler kâğıt katlamak için çalışmada kullanacakları 
kâğıtları ile hazır bulunurlar. Öğrencilere kâğıt katlama sanatı ile ilgili kavramlar bir ön-
ceki etkinlik olan kâğıt katlama etkinliğindeki adımlar izlenerek aktarılır. Ayrıca etkinlik 
sonunda öğrencilere verilmek üzere “Akran Değerlendirme Formu” öğrenci sayısı kadar 
hazır bulundurulur. 

UYGULAMA:

1. Öğretmen öğrencilerle beraber 1 ve 2 numaralı klasik uçak tasarımlarını adım adım uy-
gular. Uçak tasarımını bitiren öğrenciler sınıfta hep beraber uçaklarını uçurabilirler.

KLASİK UÇAK TASARIMI 1

Görsel 1. Klasik uçak tasarımı-1
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KLASİK UÇAK TASARIMI 2

2. Öğretmen öğrencilere aşa-
ğıda verilen özgün uçak tasa-
rımlarını etkileşimli tahta veya 
projeksiyon makinesinde gös-
terir. Öğretmen isterse her uy-
gulamayı teker teker tüm öğ-
rencilere yaptırabilir. İsterse 
uygulamaları öğrenciler arasın-
da paylaştırarak uygulamaların 
tamamlama sürecini hızlandı-
rabilir.
3. Öğrencilerden kâğıttan kendi 
uçak tasarımlarını yapmaları ve 
uçurmaları istenir.
4. Öğrencilerden arkadaşlarının 
yaptıkları kendilerine özgü çalışmaları değerlendirmeleri istenir (Bu aşamada “Akran De-
ğerlendirme Formu” kullanılır.).

ÖZGÜN UÇAK TASARIMI 1

Görsel 2. Klasik uçak tasarımı-2

Görsel 3. Özgün uçak tasarımı-1
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ÖZGÜN UÇAK TASARIMI 2

ÖZGÜN UÇAK TASARIMI 3

Görsel 4. Özgün uçak tasarımı-2

Görsel 5. Özgün uçak tasarımı-3
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ÖZGÜN UÇAK  TASARIMI 4

DEĞERLENDİRME:

Bu etkinliğe ait “Rubrik ve Akran Değerlendirme Formları”na, etkinlik karekodunu oku-
tarak ulaşabilirsiniz.

Görsel 6. Özgün uçak tasarımı-4
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MODÜL/KONU : El Becerilerimi Geliştiriyorum/

   Bilişsel Aşama + İlişkilendirme

   Aşaması + Özerk Aşama

ETKİNLİK ADI : 3B Kalem İle Tasarım Yapma 

EĞİTİM PROGRAMI : Destek Eğitim Programı

SÜRE : 40 dk. + 40 dk. + 40 dk. + 40 dk.

KAZANIMLAR: 

Bilişsel Aşama

K1. Temel çalışma ham maddesini tanır.

K2. Temel çalışma için kullanacağı ham maddeleri listeler.

K3. Temel çalışma ham maddesini nasıl hazırlayacağını bilir.

İlişkilendirme Aşaması

K1. Temel çalışma ham maddesini yapım süreci ile ilişkilendirir.

K2. Ham madde üzerinde işlem basamaklarını uygulayarak üretime hazır hâle getirir. 

K3. Ham maddeden ürüne dönüşüm sürecini gerçekleştirir.

Özerk Aşama

K1. El becerisi gerektiren ürünü özgün bir ürüne doğru geliştirir.

K2. Hazırladığı ürününün özgünlük özelliklerini değerlendirir.

K3. Temel çalışma için kullanacağı ham maddenin maliyetini hesaplar.

HEDEFLENEN BECERİLER:
• Keşfetme

• Finansal okuryazarlık

• Sanatsal beceri

• Kaynakları etkin kullanma becerileri

• Yenilikçilik

ARAÇ-GEREÇLER: 

• 3B kalem, farklı renklerde PLA filament

• Ortak uygulamaları göstermek için etkileşimli tahta veya projeksiyon makinesi

Etkinlikle ilgili tüm ma-
teryallere ulaşmak için 
karekodu okutunuz.
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HAZIRLIKLAR: 3B kalemler elektrikle çalışan cihazlardır. Sınıfta 3B kalemler prize yakın 
bir şekilde öğrencilerin kullanabileceği şekilde konumlandırılır. Ayrıca etkinlik sonunda 
öğrencilere verilmek üzere “Akran Değerlendirme Formu” öğrenci sayısı kadar hazır bu-
lundurulur. 

KISA ÖZET: 3B kalemler, 3B yazıcıların otomatik bir makine ve bir program aracılığı ile 
yaptığı 3B baskıların el becerisi ile yapılmasını sağlayan araçlardır. Bu iş için 3B yazıcı-
lardaki gibi flament denilen ham madde kullanılır. Bu ham madde 3B kalem vasıtası ile 
kullanıcının hedeflediği 3B nesnesine dönüştürülür.

KAVRAMLAR:

Filament: 3B yazıcı ve 3B kalemlerde kullanılan temel üretim ham maddesidir. 

Filament çeşitleri: PLA (Poliaktirk Asit), ABS (Akrilonitril Büdadien Stiren), TPE (Termop-
lastik Elastomerler), PETG (Polyethylene Terephthalate Glycol-Modified), TPU (Termop-
lastik Poliüretan), TPC (Termoplastik Kopolyester) ya da kompozit malzemelerden (örne-
ğin ahşap katkılı filamentler) üretilirler. Genelde ABS ve PLA malzemelerinden üretilen 
filamentler kullanılır. 

PLA filament: Mısır nişastası, şeker kamışı gibi bitkisel ürünlerden elde edilir. Bu nedenle 
doğa dostu sayılır. Bunun dışındaki artıları baskı esnasında zararlı buhar çıkarmaz, PLA 
filamentin eksileri ABS filament kadar sağlam değildir, direk güneş ışığına maruz kaldı-
ğında veya 65 oC üzerinde eriyebilir ya da deforme olabilir.

ABS filament: Petrol bazlı maddelerden üretilir. PLA filamente göre daha dayanıklıdır. 
Daha uzun ömürlüdür ve yüksek ısıya daha çok dayanır. Bu artılarına rağmen ABS fila-
mentler petrol bazlı olduklarından çevreye zarar verir. Kötü kokuludur ve zararlı buhar 
çıkartırlar. 

UYGULAMA:

Öğretmen derse girerken kendisiyle 3B yazıcıdan çıkmış birkaç ürün getirir. Bu ürünle-
ri öğrencilere göstererek bunların 3B yazıcıda üretildiğini belirtir. Sonra öğrencilere 3B 
kalemi elinde tutarak veya etkileşimli tahtada gösterir.  3B kalemin, 3B yazıcıların kalem 
olarak elle kullanılabilen şekli olduğu söylenir. İkisinin de çalışma mantığının aynı olduğu 
temel farkın yazım işinin 3B yazıcıda motorlu kafa yerine 3B kalemde el ile yapılıyor oldu-
ğu açıklanır. Aşağıdaki adımlar öğrencilere açıklanarak uygulaması yapılır.

3B Kalemin Kullanımı:

3B kalemler 3B yazıcılarda kullanılan ve ham madde olan filamentleri kullanır. Piyasada 
satılan çoğu 3B kalem ABS ve PLA filamenti kullanabilme özelliğine sahiptir. Ancak sağ-
lık ve kullanım kolaylığı açısından 3B kalemlerde mutlaka PLA filament tercih ediniz.

Öğrencilerden filament çeşitlerine göre maliyet araştırması yapmaları istenir. Yukarıdaki 
açıklamaya göre sağlık açısından ve maliyet açısından bir ham maddenin farklı alım ge-
rekçeleri tartışılır.
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Öğrencilere 3B kalem gösterilir. 3B kalemin üst tarafında iki giriş bulunmaktadır. Bun-
lardan biri güç kablosu girişi, ikincisi ise filament girişi içindir. 3B kalem üzerinde kale-
min sıcaklığını ve hangi filamentin kullanıldığını gösteren mini bir ekran bulunur. Bu 
ekranın çevresinde sıcaklığı artırmayı ve filament türünü değiştirmeyi sağlayan iki tuş 
bulunur. 3B kaleme hangi tür filament takılmışsa buradan o filament cinsi seçilir. 3B 
kalem otomatik bir şekilde ısınmasına rağmen bazen filament kalemden akmadığında 
sıcaklık tuşu ile kalemin ısısını artırmak gerekebilir. Bunu için sıcaklığı artıran/azaltan tuş 
kullanılır.

Kalemin uç kısmına yakın bölümünün iki tarafında bulunan tuşlardan biri filamentin ka-
leme giriş ve çıkışını diğeri ise filamentin akış hızını ayarlamayı sağlar.

3B Kalemi Kullanıma Hazırlama:

3B kaleme güç kaynağı takıldığında otomatik 
bir şekilde seçilmiş olan filament türüne göre 
ısınmaya başlar. Filament, 3B kalemin giriş kıs-
mındaki küçük delikten içeri itilerek bırakılır. 
Daha sonra 3B kalem üzerinde bulunan giriş 
düğmesine basılı tutulur. Böylece filament 3B 
kalem içine çekilir. Filament bir süre ısındıktan 
sonra 3B kalem ucundan akmaya başlar. Bu es-
nada giriş düğmesinden el çekilir.

3B Kalemi Yönetme:

3B kaleme filament takıldıktan sonra kalemin ucundan akış gerçekleşmiyorsa ya fila-
ment türü yanlış seçilmiştir. Küçük ekranın üzerindeki düğmeden düzeltilir. Ya da uygun 
sıcaklığa ulaşmak için yine ekran üzerindeki düğmeden sıcaklık değeri artırılır. 3B kalem 
ile akış işlemi filamentin girişini sağlayan düğme ile yapılır. Bu düğme basılı tutuldukça 
akış devam eder. Serbest bırakılınca akış durur. Ayrıca tasarımın yapımı esnasında akış 
hızı tuşu ile filamentin akış hızı artırılıp azaltılarak işlem adımlarına uygun akış ayarlanır.

3B Kalem İle Ürün Oluşturma:

3B kalem ile ürün oluştururken üç yöntem kulla-
nabilirsiniz. Birincisi tümüyle serbest ve aracısız 
yazı yazar veya resim çizer gibi 3B kalemi kullan-
mak. İkincisi tasarımınızı bir kâğıda çizmek ve 
onun üzerinden 3B kalem ile geçerek ürününü-
zü oluşturmak. Üçüncüsü hazır kalıp satın alarak 
bu kalıplar üzerinden geçerek kalıbın aynısından 
ürün elde etmek. Ürünü oluştururken dikkat edil-
mesi gereken şey tasarımın hassas üretim aşa-
malarında filamentin akış hızını azaltmaktır. Ürün 

Görsel 1. Çizime hazır 3B kalem

Görsel 2. 3B kalem ile üretilmiş bir 
ürün örneği-1
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oluştururken tasarımın diğer kısımlarında akış hızı artırılarak işlemin daha çabuk bitmesi 
sağlanabilir.

Çalışma sonunda her öğrencinin kendi özgün çalışmasını yapması sağlanır ve bu çalış-
masını arkadaşlarına sunması istenir (Bu aşamada “Akran Değerlendirme Formu” kulla-
nılır.).

DEĞERLENDİRME:

Bu etkinliğe ait “Rubrik ve Akran Değerlendirme Formları”na, etkinlik karekodunu oku-
tarak ulaşabilirsiniz.

Görsel 3. 3B kalem ile üretilmiş bir ürün örneği-2
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MODÜL/KONU : Mühendislik Çalışmaları/Nasıl Çalışır?

ETKİNLİK ADI : Böl-Parçala-Birleştir

EĞİTİM PROGRAMI : Destek Eğitim Programı

SÜRE : 40 dk. + 40 dk.

KAZANIMLAR: 

K1. Hazır bir ürünü temel parçalarına ayırır.

K2. Parçalar arası çalışma ilişkisini kavrar.

K3. Parça eksiltilmesinde ortaya çıkacak yeni durumu yorumlar.

K4. Ürünü yönergeye göre yeniden oluşturur.

HEDEFLENEN BECERİLER:
• Keşfetme

• Analitik düşünme

KISA ÖZET: Dişli prensibine dayanan basit elektrikli motorun çalışması ile ilgili bilgi 
sahibi olunması amacıyla öğrencilerin motoru söküp iç mekanizmayı görmesi sağlanır. 
Öğrencilerden, motor içerisindeki dişlilerin eksilmesi veya değiştirilmesi durumunda or-
taya çıkan hareketi gözlemlemesi istenir.

ARAÇ-GEREÇLER: 
• Plastik Redüktörlü Motor Dc Motor

• Tornavida

• 4 adet AA Pil

• 6V pil yatağı

• Teker

HAZIRLIKLAR: Plastik redüktörlü dc motorun açılış ve montaj yönergeleri incelenir.

KAVRAMLAR:

Redüktör: Farklı güç ve hareket iletiminde kullanılan ve dişlilerden oluşan bir sistemdir. 
Güç, şekil bağına dayalı olarak iletilir. Redüktörler bir milden diğer bir mile hareket ve 
güç iletiminde giriş devir sayısına oranla çıkış devir sayısını küçülten veya büyüten güç ve 
hareket iletim sistemi olarak da tanımlamak mümkündür (Kurt, 2011).

Etkinlikle ilgili tüm ma-
teryallere ulaşmak için 
karekodu okutunuz.



T E K N O L O J İ  V E  T A S A R I M

1 3 2

Dişli çark: Aralarında bir kayma oluşmadan, iki mil arasında kuvvet ve hareket ileten ele-
manlardır. Güç iletme bakımından, mekanizmanın bir döndüren ve bir veya birkaç dön-
dürülen elemanı vardır (Kurt, 2011).

Kumpas: Küçük iş parçalarının milimetrenin ast katlarının da ölçülmesine imkân tanıyan 
ölçme aletidir (Ersoy ve ark, 2017).

UYGULAMA:

Öğrencilere derste kullanılacak materyaller tanıtılır. Bu malzemelerden her öğrenciye 
birer tane verilir. Teker motorun bir ucuna bağlanır. 4 adet AA pilini, pil yatağına doğru 
bir şekilde yerleştirmeleri istenir. Dc motor masa üzerinde, teker yukarı bakacak şekilde 
konumlandırılır. Öğrencilerden pil yatağının kırmızı ve siyah uçlarını motor üzerindeki 
bağlantı noktalarına dokundurmaları istenir. Ortaya çıkan teker, hareketinin gözlemlen-
mesi için kısa bir süre beklenir. Daha sonra öğrencilerden kırmızı ve siyah uçların yerlerini 
değiştirerek yeniden motora temas ettirmeleri istenir. Ortaya çıkan yeni hareket yeniden 
gözlemlenir. Öğrencilere “İki hareket arasında farklı olan durum nedir?” sorusu sorulur. 
Gelen cevaplarla kabloların bulundukları yere göre tekerin dönüş yönünün değiştiği açık-
lanır. Motordan çıkan hareketin ne şekilde tekere kadar ulaştığını incelemek için motor, 
parçalarına ayrılır. Burada takip edilmesi gereken işlem adımları şunlardır:

Görsel 1. Tekeri motordan ayırın çalışma 
alanına yerleştirin.

Görsel 3. 3. Tornavida ile kapaklar üzerin-
de bulunan vidaları yerinden çıkarın.

Görsel 2. 2. Motor üzerinde bulunan şeffaf 
tutucuyu tutun ve tırnaklardan çıkarın.

Görsel 4. 4. Dişlinin bulunduğu taraftaki 
kapağı gövdeden ayırın.
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Görsel 1’de yer alan parçaların mekanizma içerisindeki görevleri anlatılır. Dişlilerin yerleşi-
mi, dişlilerin sayısı, dişlilerin açısı ve birbirine temas noktaları üzerinde durulur.

Dişlilerin mekanizmadaki görevine göre değişen yapıları incelenir. Öğrencilerden, moto-
run çalışmasını açık hâldeyken de gözlemlemeleri istenir. Bunun için yeniden güç kablo-
larıyla motora güç verilir. Mekanizmada yer alan dişlilerin birbirine etkisine dikkat çekilir. 
Daha sonra öğrencilere, mekanizmada yer alan dişlilerden bir tanesinin sistemden çıka-
rılması hâlinde hareketin nasıl etkileneceği sorulur. Gelen cevaplar sonrasında öğrenci-
lerden, denemeler yaparak tahminlerinin doğruluğunu teyit etmeleri istenir. Her dene-
mede sistemden sadece bir dişli çıkarılır ve motora güç verilir. Bu işlem her üç dişlinin de 
denemesi yapılana kadar sürdürülür. Yapılan denemeler sonrasında Görsel 1 referans alı-
narak parçaların gerçek konumlarına göre yerleştirilir. Motorun sökülmesi için kullanılan 
yönergeye göre motor montajı yapılarak motor bütün hâle getirilir. Görselde olan motor 
dışında bir motor temin edildiyse motorun ilk söküm aşamaları fotoğraflanarak yeni bir 
yönerge oluşturulur. Montaj aşamasına geçildiğinde bu yönergeden faydalanılır.

EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:

Mekanizmadaki dişlilerin diş sayılarından ve çaplarından hareketle dönüş hesaplamaları 
yaptırılır. Dişli çapının ölçülmesi için kumpastan faydalanılır. Kumpasın kullanım şekilleri 
ve dijital olmayanlar için değer okumasının nasıl yapıldığı anlatılır. Ölçüm sonrasında öğ-
rencilere hesaplamalar yaptırılır. Küçük dişliden büyük dişliye hareket aktarımı ile büyük 
dişliden küçük dişliye hareket aktarımının güç ve hız üzerindeki etkilerine değinilir. İlerle-
yen aşamalarda bu kavramlar ve hesaplamaların ürün geliştirme sürecinde göz önünde 
bulundurulması gereken hususlar olduğu ifade edilir.

DEĞERLENDİRME:

Bu etkinliğe ait verilen araca etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz. 

KAYNAKLAR:

Ersoy, M., Çelik, M. Y., & Yeşilkaya, L. (2017). Mesafe Ölçme Yöntemlerinin Analitik Hiyerarşi 
Proses Yöntemiyle Değerlendirilmesi. Mesleki Bilimler Dergisi (MBD), 6(2), 59-79. 

Kurt, C. (2011). Özel Redüktör Tasarımı. Yüksek Lisans Tezi, Namık Kemal Üniversitesi.



T E K N O L O J İ  V E  T A S A R I M

1 3 4

MODÜL/KONU : Mühendislik Çalışmaları/Nasıl Çalışır?

ETKİNLİK ADI : Nasıl Yapardın/Üretim 

  Simülasyonu

EĞİTİM PROGRAMI : Destek Eğitim Programı

SÜRE : 40 dk. + 40 dk.

KAZANIMLAR: 

Bilişsel Aşama

K1. Buluş ve icat oluşturma simülasyonlarını tanır.

K2. Buluş ve icat oluşturma denemeleri yapar.

K3. Buluş ve icat arasındaki farkı anlar.

K4. Dört element ile başlayarak farklı kombinasyonlar oluşturur.

HEDEFLENEN BECERİLER:
• Keşfetme

• Analitik düşünme

KISA ÖZET: Buluş ve icat kavramlarının öğretilmesi amacıyla dört elementten başlayıp 
farklı maddelere ulaşılabileceği simülasyon platformu üzerinde gösterilir. Öğrencilerden 
bu dört elementi kullanarak yeni birleşimler elde etmeleri için denemeler yapmaları iste-
nir. Elde edilen birleşimlerin icat veya buluş olduğu konusu öğrencilerle tartışılarak icat-
lar ve buluşlar listesi oluşturulur.

ARAÇ-GEREÇLER: 

• Bilgisayar/tablet

HAZIRLIKLAR: Üretim simülasyonu platformunda ilerlemelerin kaydedilmesi için he-
sap oluşturulması gerekmektedir. e-posta adresi olmayan öğrenciler için hesap temini 
yapılır.

KAVRAMLAR:

Buluş: Teknoloji alanında belirli bir sorunun çözümüne ilişkin, teknik özelliği olan fikir 
ürünüdür. Aynı teknik problemin her farklı çözümü farklı bir buluştur (Türk Patent ve 
Marka Kurumu, 2017).

İcat: Mevcut teknolojilerden bağımsız olarak yeni teknolojilerin ortaya çıkarılmasıdır (As-
lan, 2018).

Etkinlikle ilgili tüm ma-
teryallere ulaşmak için 
karekodu okutunuz.
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Kuram: İçeriğinde gerçekler, yasalar, çıkarımlar, bilimsel öngörüler ve test edilmiş hipo-
tezler bulunan doğanın ya da fiziksel evrenin belirli yönlerini açıklama gücüne sahip, son 
derece iyi desteklenmiş önermelerdir (Taşkın ve ark, 2008).

UYGULAMA:

Etkinlik başlangıcında doğada var olan canlı veya cansız maddelerin farklı şartlar altında 
bir araya gelerek yeni maddeler oluşturabildiğinden bahsedilir. Bu durumdan hareket-
le oluşturulmuş, ateş, su, toprak ve hava olmak üzere doğada bulunan dört elementin 
kullanımıyla farklı maddelerin elde edilebileceği, üretim simülasyonu platformu kullanı-
lacağı söylenir. Öğrencilerin bilgisayar veya tabletlerden üretim simülasyonu programı-
na e-posta kullanarak giriş yapmaları sağlanır. Karşılaşılan ekranda bahsedilen dört ele-
ment ve elementlerin birleştirileceği çalışma alanı gösterilir. Elementlerin birleşiminden 
elde edilecek maddelerin element listesinde belirtileceği söylenir. Element listesindeki 
maddelerin çalışma alanına sürüklenmesi ve elementlerin birbiri üzerine bırakılması ile 
madde üretimine geçilir. İlk uygulamada öğrencilere “Hava ve su birleştirince ne olu-
şacaktır?” sorusu yöneltilir. Verilen cevap ile uygulama sonrası elde edilen birleşim kar-
şılaştırılır. Daha sonra “Peki su ve ateş birleşince ne olacaktır?” sorusu sorularak farklı 
denemelere doğru gidilir. Öğrencilerin platforma uyum sağlamaları, buluş ve icat kav-
ramlarını keşfetmeleri için aşağıda yer alan örnek uygulamalar gerçekleştirilir.

Örnek Uygulamalar:

1. Basıncın Elde Edilmesi

     1. Seçim 2. Seçim Üretim

1 Yeryüzü Yeryüzü Basınç

2. Enerjinin Elde Edilmesi

     1. Seçim 2. Seçim Üretim

1 Yeryüzü Yeryüzü Basınç

2 Hava Lav Taş

3 Taş Ateş Metal

4 Hava Ateş Enerji

3. Elektriğin Elde Edilmesi

     1. Seçim 2. Seçim Üretim

1 Metal Enerji Elektrik
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4. Ampulün Elde Edilmesi

     1. Seçim 2. Seçim Üretim

1 Metal Enerji Elektrik

2 Hava Taş Kum

3 Elektrik Kum Cam

4 Elektrik Cam Ampul

5. Lambanın Elde Edilmesi

     1. Seçim 2. Seçim Üretim

1 Metal Ampul Masa Lambası

Yapılan uygulamalar sonrasında öğrencilerden elde edilenleri bir kâğıda listelemele-
ri istenir. Elde edilen maddelerin buluş mu yoksa icat mı olduğu üzerinde tartışılarak 
maddelerin altına yazılır.

  

    

Elektrik Basınç Ampul Enerji Masa Lambası

İcat Buluş İcat Buluş İcat

Daha sonra öğrencilere “araba”, “telefon”, “yaşam”, “yer çekimi”, “dalga”, “ses” vb. hedef-
ler verilerek bu hedeflere ulaşmaları istenir. Belirlenen hedeflere ulaşmaya çalışırken 
öğrencilerin yapacakları denemeler, onların farklı birleşimlere ulaşmalarını sağlayacak-
tır. Bu süreçte öğrencilere buluşların ve icatların ortaya konulmasının bir anda gerçek-
leşmeyeceği, bunların geniş bir zaman dilimiyle ancak mümkün olacağı fark ettirilir. 
Etkinlik sonunda ulaşılan icatlar ve buluşlar liste hâline getirilir (Not: Bu etkinlikte oluş-
turulan liste bir sonraki etkinlikte kullanılmak üzere muhafaza edilmelidir.).

DEĞERLENDİRME:

Bu etkinliğe ait taranan araca etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz. 

KAYNAKLAR:

Aslan, Y. (2018). İnovasyonun kavramsal çerçevesi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(6), 122-150.

Taşkın, Ö., Çobanoğlu, E. O., Apaydın, Z., Çobanoğlu, İ. H., Yılmaz, B., & Şahin, B. (2008). 
Lisans Öğrencilerinin Kuram (teori) Kavramını Algılayışları. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim 
Dergisi, 25(2), 35-51.

Türk Patent ve Marka Kurumu. (2019). Patent/faydalı model. https://www.turkpatent.gov.
tr/TURKPATENT/resources/temp/AF964193-C9F5-4B27-94D8-0CF5354EBA1D.pdf. (Erişim 
Tarihi: 26.05.2021). 
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MODÜL/KONU : Mühendislik Çalışmaları/

  Nasıl Çalışır?

ETKİNLİK ADI : Akıllı Küçük Adımlar

EĞİTİM PROGRAMI : Destek Eğitim Programı

SÜRE : 40 dk. + 40 dk.

KAZANIMLAR: 

K1. Verilen örnek duruma uygun problem durumunu tanımlar. 

K2. Çözüm üretmede “empati” yöntemini uygular.

K3. Yaratıcı Prensipler yöntemiyle farklı çözümler sunar.

HEDEFLENEN BECERİLER: 
• Yaratıcı düşünme

• Problem çözme

KISA ÖZET: Öğrencilere yaratıcı problem çözme tekniği olan TRIZ hakkında bilgiler ve-
rilir. Verilen bir problem durumu üzerinde öğrenciler düşünmeye sevk edilerek onlardan 
probleme kolay çözüm üretmeleri beklenir. Ürün geliştirme sürecinde 40 yaratıcı pren-
sip kullanımına yönelik uygulama yapılır.

ARAÇ-GEREÇLER: 
• Bilgisayar/tablet

• Çalışma kâğıtları

• Kalem

HAZIRLIKLAR: Öğrencilerin, üretim simülasyonu etkinliğinde denemeler sonucunda 
elde ettikleri buluş ve icatların listesi bu etkinlikte kullanılacaktır.  

KAVRAMLAR:

TRIZ: Triz 1926’da Sovyetler Birliği Taşkent’de doğan Genrich Altshuller tarafından ortaya 
konulmuştur. Teoriya Resheniya Izobretatelskikh Zadatch kelimelerinin baş harflerinden 
ortaya çıkmıştır. Altshuller 1946’da patent subayı olarak atandıktan sonra çok sayıda pa-
tent incelemiş ve bunların arkasındaki temel fikirleri yakalayarak TRIZ’in ortaya çıkmasını 
sağlamıştır (Kaya, 2018).

Etkinlikle ilgili tüm ma-
teryallere ulaşmak için 
karekodu okutunuz.
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UYGULAMA:

Öğrencilerden “Üretim Simülasyonu” etkinliğinde kullandıkları platforma giriş yapmaları 
istenir. Bir önceki etkinlikte oluşturdukları buluş ve icatların listesinde yer alan her bir 
maddeyi çalışma alanına sürüklemeleri istenir. Maddeler üzerinde fare ile tek tek “sağ 
tık” ile tıklama yapılarak maddeyi oluşturan alt maddelerin neler olduğu incelenir. Mad-
denin bir önceki hâlleri ve birleşim sonrasındaki hâline geçerken şekilsel ve işlevsel olarak 
ne gibi değişikliğe uğradığı üzerinde tartışılır. Bu değişikliklerin oluşturulmasında farklı 
problem çözme tekniklerinin kullanılmış olduğundan bahsedilir ve yaratıcı problem çöz-
me teorisi olan TRIZ’in ne olduğu açıklanır. Geçmişten günümüze kadar yapılmış olan 
buluşlara ait ortak özelliklerin ortaya konulduğu, bu buluşlara ait temel üretim prensip-
lerin sınıflandırıldığı ifade edilir. 

Öğrencilere TRIZ’in problem çözmede genel yaklaşımının “TRIZ Problem Çözme Köprü-
sü” ile gerçekleştirildiği Görsel 1 açıklanır.

Öğrencilere klasik TRIZ problemlerinden biri olan araç örneği verilir.

Dünyanın
Kavramsal Problemi

Dünyanın
Kavramsal Çözümü

Senin Çözümün Senin Problemin

Görsel 1. TRIZ Problem Çözme Köprüsü
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Örnek: Üretilen bir aracın ağırlığının artması benzin tüketimini de artırmaktadır. Bu du-
rumu nasıl dengeleyebiliriz?

Örnek üzerinden hareketle öğrencilere “Mühendislik parametrelerine göre hangi mad-
deler bu problem durumunda yer almaktadır?” sorusu yöneltilir ve mühendislik para-
metrelerinin bulunduğu Ek-1 belgesi dağıtılır. Belgede yer alan boşluklara problemde 
yer alan durumda iyileşen ve kötüleşen özellikleri bulmalarını ve iyileşen durumların ya-
nına artı (+), kötüleşen durumların yanına eksi (-) işareti koymaları istenir. Tespit edilen 
özellikler sınıf içerisinde tartışılarak kesinleştirilir. Daha sonra öğrencilere “Bunun üzerin-
de çalışmalar yapacak mühendisler sizler olsaydınız problemi nasıl çözerdiniz?” diye so-
rularak beyin fırtınası yaptırılır. Gelen cevaplar sonrasında yaratıcı prensiplerin yer aldığı 
Ek-2 belgesi öğrencilere verilir. Öğrencilere problem çözümünde listede yer alan “yaratı-
cı prensipler” maddelerinden faydalanılarak çözüme kavuşturulabileceği anlatılır. TRIZ’i 
ortaya koyan Altshuller’ın ekibiyle birlikte yaklaşık 200.000 patent incelemesinden sonra 
bu prensiplere ulaştığı ifade edilir. Bu listede yer alan yöntemlerin problem durumuna 
uygulandığı zaman problemin çözüme kavuşturulacağı anlatılır.

DEĞERLENDİRME:

Bu etkinliğe ait taranan araca etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz. 

KAYNAKLAR:

Güneş, S. (2009). Ürün Tasarımı ve TRIZ. Sanat ve Tasarım Dergisi, 1(2).

Kaya, M. O. (2018). TRIZ ile Yenilikçi Mühendislik Eğitimini Tasarlama. Üniversite Araştır-
maları Dergisi, 1(2), 58-61.
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Mühendislik Parametreleri 1

1 Hareketli Cismin Ağırlığı 21 Güç

2 Hareketsiz Cismin Ağırlığı 22 Enerji Kaybı

3 Hareketli Cismin Uzunluğu 23 Madde Kaybı

4 Hareketsiz Cismin Uzunluğu 24 Bilgi Kaybı

5 Hareketli Cismin Alanı 25 Zaman Kaybı

6 Hareketsiz Cismin Alanı 26 Madde Miktarı

7 Hareketli Cismin Hacmi 27 Güvenilirlik

8 Hareketsiz Cismin Hacmi 28 Ölçüm Güvenilirliği

9 Hız 29 İmalat Güvenilirliği

10 Kuvvet 30 Cisme Zarar Verici Faktörler

11 Gerilme/Basınç 31 Zarar Verici Yan Etkiler

12 Şekil 32 İmalat Kolaylığı

13 Cismin Değişmezliği 33 Kullanım Kolaylığı

14 Mukavemet 34 Onarım Kolaylığı

15 Hareketli Cismin Dayanımı 35 Adapte Edilebilirlik

16 Hareketsiz Cismin Dayanımı 36 Cihaz Karmaşıklığı

17 Isı 37 Kontrol Karmaşıklığı

18 Parlaklık 38 Otomasyon Düzeyi

19 Hareketli Cismin Harcadığı 
Enerji 39 Verimlilik

20 Hareketsiz Cismin Harcadığı 
Enerji

EK 1
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Yaratıcı Prensipler

1 Bölümleme 21 Hızlı Hareket

2 Ayırma 22 Zararı Faydaya Çevirme

3 Kısmi Kalite 23 Geri Besleme

4 Asimetri 24 Aracılık

5 Kombinasyon 25 Self – Servis

6 Evrensellik 26 Kopyalama

7 Yuvalama 27 Ucuz ve Kısa Ömürlü Cisimler 
Kullanma

8 Karşı Ağırlık 28 Mekanik Sistemin Yerine 
Koyma

9 Öncü Karşıt Eylem 29 Pnömatik ve Hidrolik Yapılar 
Kullanma

10 Öncü Eylem 30 İnce Film ya da Zar

11 Öncü Önlem 31 Gözenekli Malzeme

12 Eşit Potansiyel 32 Renk Değiştirme

13 Ters Eylem 33 Homojenlik

14 Yuvarlama 34 Atılan ya da Değiştirilen Par-
çalar

15 Dinamiklik 35 Fiziksel ya da Kimyasal Du-
rum Değişikliği

16 Kısmi Fazlalık 36 Faz Dönüşümü

17 Yeniden Boyutlama 37 Isıl Genleşme

18 Mekanik Titreşim 38 Güçlü Okside Ediciler Kullanma

19 Periyodik Eylem 39 Durağan Çevre

20 Yararlı Bir Eylemin Sürekliliği 40 Kompozit Malzeme

EK 2
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MODÜL/KONU : Mühendislik Çalışmaları/

  Minik Mühendis Tasarımları

ETKİNLİK ADI : Dönüşebilen Tasarımlar

EĞİTİM PROGRAMI : Destek Eğitim Programı

SÜRE : 40 dk. + 40 dk. + 40 dk. + 40 dk.

KAZANIMLAR: 

K1. Birleştirilebilir yapı malzemelerinin kullanım amaçlarını keşfeder.

K2. Üç boyutlu yapı çalışmasını tasarlar.

K3. Birleştirilebilir yapı malzemeleri ile ürününü çalışma planına uygun olarak yapar.

K4. Birleştirilebilir yapı malzemeleri ile geliştirdiği ürünü değerlendirir.

HEDEFLENEN BECERİLER: 
• Problem çözme

• Yenilikçilik

KISA ÖZET: Öğrencilere firma tarafından gönderilen iş talebi okunur. Talep doğrultu-
sunda öğrencilerden nasıl bir ürün üretecekleri üzerine plan yapmaları istenir. Oluştur-
dukları planı gerçekleştirirken kullanacakları birleştirilebilir yapı malzemelerinin kullanımı 
hakkında bilgiler verilir. Bu malzemelerin kullanımıyla nasıl tasarım oluşturulabilecekleri 
örnek uygulama ile gösterilir. Öğrencilerden örnekler doğrultusunda birleştirme dene-
meleri yapmaları istenir. Deneme sonrasında oluştukları plana göre ürünlerini gerçek-
leştirmeleri beklenir. Öğrenciler tasarımını bitirdikten sonra firma yetkililerine ürünlerini 
sunar.

ARAÇ-GEREÇLER: 

• Ahşap bloklar

• Plastik birleştirme parçaları

• A4 kâğıt

• Kalem

• Firma mektubu (zarf ve etkinlikte yer alan metin)

Etkinlikle ilgili tüm ma-
teryallere ulaşmak için 
karekodu okutunuz.
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HAZIRLIKLAR: Etkinlikte yer alan metin, yazıcıdan çıktısı alınarak bir zarf içerisine konu-
lur. Zarfın ağzı yapıştırılarak ilk defa öğrencilerin önünde açılacak şekilde hazırlanır. 

KAVRAMLAR:

Tasarım: Günlük hayatımızın her anında bize eşlik eden, hayatımızı kolaylaştıran, her tür-
lü ürün veya ürün parçaları; hayatımıza renk katan, estetik duygularımıza hitap desenler 
ve süslemelerdir (Türk Patent ve Marka Kurumu, 2021).

UYGULAMA:

Öğretmen elinde bir zarf ile sınıfa girer. “Bugün mobilya tasarımları ile bildiğimiz Doğal 
Yaşam Mobilyaları’nın üretim yelpazesinde farklılık aradığını bildiren bir iş mektubu al-
dım.” der ve zarfı açarak mektubu okur.

Değerli Tasarımcı Gençler,

Doğal Yaşam Mobilyaları olarak bir evde ihtiyaç duyulabilen tüm mobilyaları, ağacın 
doğal yapısını bozmadan işleyerek müşterilerimize ağacın doğal dokusunu hissedebi-
lecekleri şekilde sunmayı hedeflemiş bir firmayız. Kuruluşumuzun 10. yılında ürünlerimiz 
arasında yeni tasarımlara yer vererek ürün yelpazemizi genişletmeyi düşünüyoruz. Bu 
doğrultuda şeklini değiştirerek yerden tasarruf sağlayabilen veya farklı amaçlara hiz-
met edebilen özgün mobilya tasarımlarına ihtiyaç duyuyoruz. Sunacağınız tasarımların 
kabul görmesi hâlinde sizlere firmamızda sürekli çalışma fırsatı sunuyoruz. Sizlerden 
tasarımlarınızı gerçekleştirirken firma prensiplerimizden taviz vermemenizi bekliyoruz. 
Bu tavizler şunlardır:

1. Tasarımların ana malzemesi ahşap bloklardan oluşmalıdır.

2. Ahşap blokların yapısının bozulmaması için klasik birleştirme yöntemlerinin dışına 
çıkılmalıdır (Yapıştırma, çivi çakma, zımbalama vs. kullanılmamalıdır.).

Özgün tasarımlarınız ile ürün çeşitliliğimizi artırmaya ve Doğal Yaşam Mobilyaları aile-
sinin bir parçası olmaya ne dersiniz?

          Yiğit ÖZBEY

         Yönetim Kurulu Başkanı
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Öğretmen, mektubu okuduktan sonra öğrencilerden istenen kriterler doğrultusunda 
nasıl bir tasarım yapacaklarına yönelik düşünmelerini ister. Öğrencilere tasarımlarını 
şekillendirmeleri için sorular yöneltilir:

 İki ahşap parça birbirine nasıl birleştirilebilir?

 Evinizde bulunan kapı, dolap, çekmece, raf, masa gibi ahşap malzemelerden oluşan 
eşyalar hangi yöntemlerle birleştirilmiştir?

 Hangi birleştirme yöntemi kullanılırsa yapılabilecek bir hata düzeltilebilir?

 Bu birleştirme yöntemini kullanarak hangi eşyalar tasarlanabilir?

Öğrencilerden gelen cevaplarla elde edilen bilgiler genişletilir. Alternatif yöntemlerden biri 
olarak birleştirilebilir yapı blokları ve hareketli plastik menteşeler örneği verilir (Görsel 1).

Plastik menteşeler ile ahşap malzemelerin birleştirilme şekli gösterilir.  Gösterilen örne-
ğe göre öğrencilerden birleştirme şekli üzerinde denemeler yapmaları istenir (Görsel 2).

Görsel 1. Birleştirilebilir Yapı Blokları
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Öğrenciler, bu denemelerle eşya tasarlamaya yönlendirilir. Öğrencilere, ortaya konan 
ürünler üzerine yeni sorular yöneltilir:

 Gerçekleştirmeyi düşündüğünüz tasarım ile oluşturduğunuz ürün arasında benzerlik 
olup olmadığını değerlendiriniz.

 Oluşturduğunuz bu eşya, kullanılmadığı zamanlarda şimdiki hâlinden daha az yer kap-
layabilir mi? 

 Oluşturduğunuz bu eşya, şimdiki amacı dışında başka hangi amaçlarda kullanılabilir?

 Eşyanızın yeni amacını tam karşılayabilmesi için ekleme yapılması gerekiyor mu?

 Yapılan eklemeler ile eşyanız bir önceki hâline kolayca dönüşebiliyor mu?

Öğrencilerden, yöneltilen sorulara göre oluşturacakları ürün için taslak çizim yapmaları 
istenir. Ürünün dönüşümden önceki ve sonraki hâllerini çizmeleri, dönüşüm adımları-
nı ve ürünlerin kullanım amaçlarını yazmaları istenir. Yapılan hazırlık sonrasında ahşap 
bloklar ve plastik parçalar kullanılmasıyla tasarımlarını gerçekleştirmeleri beklenir. Ha-
zırlanan ürünlerin firmaya tanıtılması için öğrencilerden sunuma hazırlanmaları istenir. 
Tanıtım yapacak öğrenci haricindeki öğrenciler temsilî olarak firma komisyonu rolüne 
büründürülür. Her bir komisyon üyesinden ürüne yönelik değerlendirme yapması istenir.

EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:

Aynı eşyanın ikiden fazla ürüne dönüşebilmesi için ne gibi değişiklikler yapılabileceği 
üzerinde süreci baştan ilerleterek ürün geliştirmesi yapılabilir. 

Görsel 2. Birleşim Şekli
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DEĞERLENDİRME:

Bu etkinliğe ait taranan araca etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz. 

KAYNAKLAR:

Türk Patent ve Marka Kurumu. (2019). Tasarım.

https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/293FFE51-B888-4DA7-A-
E07-3D8E472DB4FA.pdf (Erişim Tarihi: 26.05.2021) 
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MODÜL/KONU : Mühendislik Çalışmaları/

  Minik Mühendis Tasarımları

ETKİNLİK ADI : Çelebi’den Akıncı’ya

EĞİTİM PROGRAMI : Destek Eğitim Programı

SÜRE : 40 dk. + 40 dk. +40 dk. + 40 dk.

KAZANIMLAR: 

Bilişsel Aşama

K1. Uçuş denemelerinin tarihsel gelişimini bilir.

K2. Doğal yapı malzemesinin birleşim tekniğini keşfeder.

K2. Üç boyutlu yapı çalışmasını tasarlar.

K3. Doğal yapı malzemesi ile ürününü çalışma planına uygun olarak yapar.

K4. Doğal yapı malzemesi ile geliştirdiği ürünü değerlendirir.

HEDEFLENEN BECERİLER: 
• Teknoloji okuryazarlığı

• Araştırma ve bilgi akışı

KISA ÖZET: Örneği verilen haber metninden hareketle öğrencilerin havacılığın gelişimi 
üzerine araştırma yapmaları istenir. Geliştirilen hava araçları ev hava araçlarının genel 
özellikleri ile ilgili bilgileri not almaları söylenir. Belirlenen bir hava aracını ahşap bloklar 
kullanarak gerçekleştirmeleri beklenir. Hazırlanan ürün, sınıf ortamında diğer öğrencile-
re tanıtılır.

ARAÇ-GEREÇLER: 

• Ahşap bloklar

• Gazete

• Bilgisayar

• Yansıtım cihazı/akıllı tahta

• Kalem

• A4 kâğıt

Etkinlikle ilgili tüm ma-
teryallere ulaşmak için 
karekodu okutunuz.
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HAZIRLIKLAR: Öğrencilerin e-posta adresleri ders öncesinde temin edilir. Etkinlik içe-
risinde yer alan haber metni görseli e-posta ile her öğrenciye ayrı ayrı gönderilir. Derse 
gelmeden önce öğrencilerin haberi okumaları sağlanır.

KAVRAMLAR:

Tasarım: Günlük hayatımızın her anında bize eşlik eden, hayatımızı kolaylaştıran, her tür-
lü ürün veya ürün parçaları; hayatımıza renk katan, estetik duygularımıza hitap desenler 
ve süslemelerdir (Türk Patent ve Marka Kurumu, 2021).

UYGULAMA:

Öğretmen, sınıfa girdikten sonra “Geçen hafta karşılaştığım üç bin saatlik uçuş haberini 
sizinle paylaşmıştım” der. Haber metnini yansıtım cihazından yansıtarak haberi öğrenci-
lerle birlikte gözden geçirir. 

“Bugün bu habere konu edilen insansız hava araçlarından bahsedilebiliyorsa bu bir anlık 
gelişme ile olmamıştır. Hava araçları geliştirilmesi teknoloji yoğun ve derinlemesine Ar-
Ge çalışmalarını içeren uzun bir süreçtir. Her süreç mutlaka bir başlangıca dayanmak-
tadır. Uçakların gelişmesi de ilk uçuş denemeleri ile başlamıştır. Sizce bu ilk denemeler 
nelerdir ve kimler tarafından gerçekleştirilmiştir?” diyerek öğrencilerde merak uyandı-
rılır. Öğrencilerden bu konu ile ilgili araştırma yapmalarını istenir. Yapılan araştırmalar-
da öğrencilerin “Hazerfan Ahmet Çelebi”, “Nuri DEMİRAĞ”, “Vecihi HÜRKUŞ” isimlerine 
ulaşmaları sağlanır. Öğrencilerden, ulaşılan isimlerin uçuş denemelerinde nasıl bir araç 
kullandıkları ile ilgili bilgiye ulaşmalarına rehberlik edilir ve bu bilgilere yönelik notlar al-
maları istenir. Daha sonra öğrencilere “Artık günümüzde hava araçlarının insansız bir şe-
kilde uçabildiğini biliyoruz. Bu araçların üretimini ülkemizde de gerçekleştirebilmekteyiz. 

Görsel 1. Bilsem Gazetesi
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Sizden bu insansız araçların neler olduğunu araştırmanızı istiyorum.” der. Bu araştırmada 
öğrencilerin “TB3 SİHA”, “Akıncı TİHA” gibi ülkemizde üretilen İHA’lara ulaşmaları sağla-
nır. Öğrencilere, ulaştıkları bilgilere göre eski ve yeni hava araçları arasında ne gibi farklar 
olduğu sorulur. Bu aşamada hava araçlarının kontrol biçimleri, uçuş prensipleri, uçuş sü-
releri ve araç üzerinde bulunan ekipmanlara dikkat çekilir. Daha sonra öğrencilere hava 
araçları ile ilgili görev dağılımı yapılarak bu araçlar ile ilgili bir modelleme çalışması ya-
pacakları söylenir. Bunun için kullanılacak ahşap bloklar öğrencilere dağıtılır. Öğrenci-
lerden, görevlendirildikleri hava aracını referans alarak ahşap blokların kullanımıyla hava 
aracı modellemesine başlamaları istenir.

Görsel 2. Ahşap Blok-Uçak Tasarımı Örneği-1

Görsel 3. Ahşap Blok-Uçak Tasarım Örneği-2
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Burada, ahşap bloklarının kullanım kısıtlılığından doğacak tasarım farklılıkları göz ardı 
edilir. Belirlenen hava aracının genel hatlarına benzetim yapılması sağlanır. Yapım işlem-
leri sonrasında her bir öğrenciden tasarımını yaptığı hava aracı ile ilgili bilgileri içeren bir 
anlatım yapması istenir.

DEĞERLENDİRME:

Bu etkinliğe ait taranan araca etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz. 

KAYNAKLAR:

Türk Patent ve Marka Kurumu. (2019). Tasarım. 

https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/293FFE51-B888-4DA7-A-
E07-3D8E472DB4FA.pdf (Erişim Tarihi: 26.05.2021). 
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MODÜL/KONU : Mühendislik Çalışmaları/

  Minik Mühendis Tasarımları

ETKİNLİK ADI : Curiosity

EĞİTİM PROGRAMI : Destek Eğitim Programı

SÜRE : 40 dk. + 40 dk. +40 dk. + 40 dk.

KAZANIMLAR: 

Bilişsel Aşama

K1. Kilitlenebilir yapı malzemelerini kullanım amaçlarını keşfeder.

K2. Üç boyutlu yapı çalışmasını tasarlar.

K3. Kilitlenebilir yapı malzemeleri ile ürününü çalışma planına uygun olarak yapar.

K4. Kilitlenebilir yapı malzemeleri ile geliştirdiği ürünü değerlendirir.

HEDEFLENEN BECERİLER:
• Keşfetme

• Problem çözme

• Yenilikçilik

KISA ÖZET: Öğrencilerin, Curiosity’nin üretim amacı, aracın özellikleri ve üzerinde bu-
lunan teçhizatı ile ilgili bilgilere ulaşmasına rehberlik ederek keşif robotu hakkında bil-
gi sahibi olmaları sağlanır. Ay-Yıldız Bilim Laboratuvarı’ndan gelen e-postadaki problem 
durumları tanımlanır. Öğrencilerden problemlere yönelik çözüm önerileri geliştirilmesi 
istenir. Öğrencilerin, çözümlerini taslak önerisi olarak hazırlamaları istenir. Öğrencilerden 
tasarımlarını taslağa bağlı kalarak gerçekleştirmeleri beklenir. Ortaya konan ürünler de-
ğerlendirme için Bilim Laboratuvarına gönderilecek hâlde hazırlanır.

ARAÇ-GEREÇLER: 

• Kilitlenebilir yapı malzemeleri

• A4 kâğıt

• Kalem

• e-Posta çıktısı

• Karton dosya

• Etiket

• Renkli Yazıcı

Etkinlikle ilgili tüm ma-
teryallere ulaşmak için 
karekodu okutunuz.
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HAZIRLIKLAR: Etkinlik içerisinde yer alan e-postanın her bir öğrenci için çıktısı alınır. 
Karton dosyalara birer adet e-posta yerleştirilir. Dosya üzerine öğrencilerin isimlerinin ya-
zılacağı etiketler yapıştırılır. Her dosya içerisine birer kalem yerleştirilir. Dosyalar öğrenci-
lere dağıtılmak üzere hazırda bekletilir. 

KAVRAMLAR:

Curiosity: NASA’nın Mars Bilim Laboratuvarı (MSL) misyonunun bir parçası olarak Mars’ta 
Gale kraterinde keşifte bulunan otomobil büyüklüğündeki keşif aracı ve gezgin robot. 
Curiosity kelimesi Türkçede “merak” anlamına gelir.

UYGULAMA:

Öğretmen dersin başlangıcında, önceden hazırladığı dosyaları öğrencilere dağıtır. Öğ-
rencilerden dosyalarının üzerindeki etikete isimlerini yazmalarını ve dosyayı kapalı şe-
kilde tutmalarını ister. “Siz uzay mühendisleri Mars’a gönderilmesi planlanan yeni keşif 
robotunun geliştirilmesini içeren önemli bir görev için çağrıldınız. Önünüzde duran dos-
yada “Ay-Yıldız Bilim Laboratuvarı”nın keşif robotunun hangi yönlerini geliştirileceğine 
dair bilgiler yer almaktadır. Şimdi dosyalarınızı açıp gelen bilgiyi okuyabilirsiniz.” der. Ge-
len e-postada yazılanlar şöyledir:

“Bilinmeyenin keşfi, insanlık için atılan önemli adımlardandır.”

                                                                                                            AYBL.

 Ay Yıldız Bilim Laboratuvarı olarak sürdürdüğümüz keşif programımız Mars’ta ya-
şam belirtilerinin olup olmadığını araştırmak, su kaynaklarını tespit etmek ve gezegenin 
yüzeyini jeolojik açıdan değerlendirmek amacıyla oluşturulmuştur. Bu amaç için pek çok 
kez Mars yüzeyine iniş yapan keşif araçlarımız, bize Kızıl Gezegen hakkında farklı bilgiler 
ulaştırmıştır. Son keşfimizde gönderdiğimiz aracın bilgi toplamak için daha fazla donanı-
ma sahip olması ve farklı yetenekler kazanması gerektiği görülmüştür. 2025 yılında Mars’a 
gönderilmesi planlanan keşif robotumuza yeni özelliklerin eklenmesi için ekibimizi geniş-
letme kararı almış bulunmaktayız. Bu sebeple aşağıda yer alan durumlardan hangisi ile 
ilgili geliştirme yapacağınıza karar vermeniz ve süreç boyunca çalışmaların gizliliği konu-
sunda hassas davranmanız gerekmektedir. İlgilendiğiniz maddeyi işaretlemeniz ve bu bel-
geyi imzalamanız durumunda tüm koşulları kabul etmiş sayılacaksınız.



Mühendislik Çalışmaları

1 5 3

   Hareket kabiliyetinin artırılması (Mars yüzeyinde istenilen her yöne rahat ha- 
 reket edebilecek araç yapısının geliştirilmesi),
 Depolama alanlarının genişletilmesi (Mars yüzeyinden alınacak numuneler  

 için saklama ve depolama alanlarının etkili bir şekilde genişletilmesi),
 Görüntüleme cihazlarının geliştirilmesi (Bulunduğu çevreyi görüntüleme,   

 kaydetme, farklı açılarda görüntüyü yakalama gibi özelliklerin geliştirilmesi),
 Araç dışı sistemlerin entegresi (Keşif robotu üzerinden ayrılarak araçtan ba- 

 ğımsız hareket edebilecek, araç üzerinde uygun yerde konumlanabilecek sis- 
 temlerin araç üzerine yerleştirilmesi).

 
Ay-Yıldız Bilim Laboratuvarı

       Adı ve Soyadı : ……………………......................
          İmza  : ………………………...................

Her öğrenciden curiosity hakkında araştırma yapmaları istenir. Yapılan bu araştır-
mada öğrenciler, keşif robotunun hedef ve amaçları, özellikleri, üzerinde bulunan 
aletler, daha önceki keşif robotu modellerinden farkları gibi bilgilerine ulaştırılarak 
keşif robotunu tanımaları sağlanır.1

 1 Keşif Robotu - Curiosity

1
Görsel 1. Keşif Robotu
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Öğrencilerden Ay-Yıldız Bilim Laboratuvarı’ndan gelen e-postayı tekrar açarak geliştirme 
yapmak istedikleri çalışma alına “tik” işareti koymaları, isim ve soy isim yazarak evrakı 
imzalamaları istenir.  
Öğrencilerin iş talebini imzalamasından sonrasında şu sorulara cevaplar aranır:
 Geliştirmek istediğiniz bölüm, mevcut sistemde hangi özelliğe/özelliklere sahiptir?
 Bu özellikler nasıl üretilmiştir?
 Var olan özellik/özelliklere keşif görevi esnasında işlevini yerine getirebilmekte midir?
 Var olan özellik/özellikler işlevini yerine getiremedi ise bunun sebepleri nelerdir? 

Verilen cevaplar doğrultusunda öğrencilerin geliştirmek istedikleri bölüm ile ilgili tespit 
ettikleri problem durumun tanımlaması istenerek çalışmalar başlatılır. Öncelikle çalışma 
taslağının kâğıt üzerine çizilmesi istenir. Kâğıt üzerinde aracın genel görünümünün ya-
nında geliştirme yapacakları bölümle ile ilgili detaylara yazılı ve görsel olarak yer verilme-
si beklenir. Hazırlanan taslak incelenerek üretim aşamasına geçilir. 

Öğrencilere kilitlenebilir yapı malzemeleri tanıtılır. Farklı boylarda çubuklar ve farklı bağ-
lantı bölmelerine sahip bağlayıcılar gösterilir.2 Çubukların, bağlayıcılara kaç farklı şekilde 
bağlanabileceği uygulamalı olarak anlatılır.3 

2 Görsel 2. Kilitlenebilir Yapı Malzemeleri-1 3 Görsel 3. Kilitlenebilir Yapı Malzemeleri-2

Öğrencilerden bu bağlantı yöntemlerini kullanarak öncelikle kare, üçgen, dikdörtgen 
gibi iki boyutlu geometrik şekilleri elde etmeleri istenir. Daha sonra bu geometrik şe-
killeri küp, üçgen ve dikdörtgen prizmaya döndürerek boyut kazandırmaları istenir. Bu 
sayede yükselebilen yapı oluşturabilmek için konektörleri döndürme, bağlayıcıları çubuk 
olmadan birbirine bağlama ve çubuklar üzerinde blok yükseltme yöntemlerini kullana-
bileceklerini fark etmeleri sağlanır. 

2 Kilitlenebilir Yapı Malzemeleri

3 Bağlantı Şekilleri
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Örnekler

Denemeler sonrasında öğrencilerden oluşturdukları taslağa göre kilitlenebilir yapı mal-
zemeleri kullanarak tasarımlarını gerçekleştirmeleri istenir. Bu süreçte öğrencilerin par-
çaları birleştirmesine rehberlik edilir. Tasarım oluşturulurken geliştirme yapılan bölümle-
rin fark edilebilecek şekilde ortaya konulması beklenir. Daha sonra oluşturulan tasarımın 
farklı açılardan fotoğrafları çekilir. Fotoğrafların renkli çıktıları alınır ve öğrencilerden ders 
başlangıcında teslim aldıkları dosya içerisine eklemeleri istenir. Son olarak öğrencilerden 
yaptıkları geliştirmeyi anlatacakları bir rapor yazmaları istenir. Raporda yazılan bilgilerde 
araç üzerinde;

 Geliştirme yaptıkları bölüme ait özellikler,

 Geliştirme bölümünün çalışma prensibi,

 Geliştirme yapılan bölümün yeniden geliştirilebilme durumu, bilgilerine yer vermeleri 
istenir.
Hazırlanan raporlar bilim laboratuvarına gönderilmek üzere öğrencilerden toplanır. 

Görsel 4. Yön Değiştirme Görsel 5. Kare Yapımı

Görsel 6. Küp Örneği-1 Görsel 7. Küp Örneği-2
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EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:

Öğrencilerden, birden fazla geliştirme seçeneğini aynı araç üzerinde uygulamaları iste-
nir. Mevcut tasarımları üzerine bu geliştirmelerin nasıl eklenebileceği üzerinde düşün-
meleri istenir. Taslak çizim yapılmadan yapı denemelerine başlanır.

DEĞERLENDİRME:

Bu etkinliğe ait taranan araca etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz. 

GÖRSEL KAYNAKLAR:

1. Keşif Robotu Görsel 1 

https://mars.nasa.gov/resources/7549/diagram-of-curiosity-rover-instruments/

2. Kilitlenebilir Yapı Malzemeleri Görsel 2

https://architextsassociation.wordpress.com/2012/02/29/knex-connection-system/

3. Kilitlenebilir Yapı Malzemeleri Görsel 3

https://teachingthroughmovement.wordpress.com/2017/05/01/writing-connections-wit-
h-knex/

KAYNAKLAR:

NASA (2011). https://mars.nasa.gov/resources/7549/diagram-of-curiosity-rover-instru-
ments/ (Erişim Tarihi: 26.05.2021).
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MODÜL/KONU : Mühendislik Çalışmaları/

  Minik Mühendis Tasarımları

ETKİNLİK ADI : Pratik Dönüşümler

EĞİTİM PROGRAMI : Destek Eğitim Programı

SÜRE : 40 dk. + 40 dk. +40 dk. + 40 dk.

KAZANIMLAR: 

Bilişsel Aşama

K1. Plastik birleşim malzemelerinin kullanım amaçlarını keşfeder.

K2. Üç boyutlu yapı çalışmasını tasarlar.

K3. Plastik birleşim malzemeleri ile ürününü çalışma planına uygun olarak yapar.

K4. Plastik birleşim malzemeleri ile geliştirdiği ürünü değerlendirir.

HEDEFLENEN BECERİLER:
• Problem çözme

• Kaynakları etkin kullanma

KISA ÖZET: Öğrencilerden, geri dönüşüm malzemelerini birbirlerine pratik bir şekil-
de birleştirebilecekleri malzemeler ile verilen problem duruma yönelik ürün taslaklarını 
oluşturmaları istenir. Hazırlanan taslağa bağlı olarak ellerindeki malzemeler ile tasarım-
ları gerçekleştirmeleri beklenir. Oluşturulan tasarımların sunumu yapılarak tüm öğrenci-
ler ile birlikte değerlendirilir.

ARAÇ-GEREÇLER: 
• Plastik birleşim malzemeleri

• Geri dönüşüm malzemleri

• Makas

• Kalem

HAZIRLIKLAR: Plastik birleşim malzemeleri her öğrencinin eşit kullanacağı sayıda ayrı-
lır. Birleştirme örneklerinin gösterilmesi amacıyla geri dönüşüm malzemelerinden (kar-
ton, yumurta kolisi, kâğıt peçete rulosu, kâğıt bardak vb.) birkaç parça herhangi bir bütü-
nü, nesneyi veya canlıyı anımsatmayacak şekilde birleştirilir. 

Etkinlikle ilgili tüm ma-
teryallere ulaşmak için 
karekodu okutunuz.
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UYGULAMA:

Öğrencilere etkinlik başlangıcında, önceden hazırlanan plastik birleşim malzemeleri ile 
oluşturulmuş örnekler gösterilir. Öğrencilerin örneklerini incelemesi için onlara zaman 
tanınır. İnceleme esnasında örneklerde kullanılan plastik birleşim malzemelerinin vidala-
ma yöntemiyle yerleştirildiğini fark etmeleri sağlanır. Öğrencilere kendilerinin de plastik 
birleşim malzemelerini kullanarak geri dönüşüm malzemelerinden pek çok farklı tasa-
rım yapabilecekleri söylenir.  

Görsel 1. Plastik birleşim malzemeleriyle yapılmış geri dönüşüm
http://www.fabmums.com/2011/06/20/makedo-helps-you-make-do-with-stuff-aound-you/

Küçük yaştaki çocukların plastik oyuncaklar yerine daha çok doğal malzemelerden üre-
tilmiş oyuncaklar ile oynamaları gerektiğine vurgu yapılarak öğrencilere bu doğrultuda 
tasarım yapacakları söylenir. Geri dönüşüm malzemesinin kullanılması sayesinde oluştu-
rulan oyuncağın yeniden biçimlendirilerek daha küçük veya daha farklı yapılarda oyun-
caklar elde edilebileceği avantajına değinilir. Bu doğrultuda öğrencilere nasıl bir oyun-
cak tasarlayacakları sorulur. Gelen yanıtlara göre “Oyuncak kaç parçadan oluşacak?”, 
“Kaç farklı birleşim noktasına ihtiyaç duyuyor?”, “Hangi birleştirme malzemeleri kullanı-
lacak?” soruları sorularak öğrencilerin tasarımlarının tüm hatlarını kurgulamaları sağla-
nır. Hatları belirlenen oyuncak için üretim aşamasına geçilir. Üretimin ilk basamağında 
öğrencilerden oluşturacakları parçalar için karton kutu üzerine çizim yapmaları istenir. 
Öğrencilerden, hatları belirlenen çizimlerin hangi noktalardan birleştirme yapılacağı ile 
ilgili işaretleme yapmaları istenir. Belirlenen noktalar makas ile kesilir. Öğrencilere, ve-
rilen parçalardan kullanım amacına uygun olanlarını almaları söylenir. Kesilen parçalar 
plastik birleştirme parçalarıyla birleştirilerek tasarım sonlandırılır.
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EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:

Öğrencilerden, sevdikleri bir karakterin herhangi bir eşyasını veya giyilebilir ölçüde mas-
kotunu hazırlamaları istenir. 

DEĞERLENDİRME:

Bu etkinliğe ait taranan araca etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz. 

GÖRSEL KAYNAKLAR:

1. Plastik Birleşim Malzemeleriyle Yapılmış Geri Dönüşüm (Erişim: 26.05.2021).

http://www.fabmums.com/2011/06/20/makedo-helps-you-make-do-with-stuff-aound-you/
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MODÜL/KONU : 2 Boyutlu ve 3 Boyutlu  Çizim/

  2 Boyuttan 3 Boyuta Geçiş

ETKİNLİK ADI : 2 Boyutlu Çizimi Öğreniyorum

EĞİTİM PROGRAMI : Destek Eğitim Programı

SÜRE : 40 dk. + 40 dk. 

KAZANIMLAR: 

K1. Boyut kavramını kavrar.

K2. 2 boyutlu çizime yönelik temel kavramları açıklar.

HEDEFLENEN BECERİLER: 
• Öğrenmeyi öğrenme 

• Kaynakları etkin kullanma becerileri 

• Keşfetme 

KISA ÖZET: Öğretmen öğrencilere boyut kavramını soru-cevap yöntemi ile kavratmaya 
çalışır. Öğrenci 2 boyutlu çizimlerde hangi kavramların var olduğunu ve 2 boyutlu çizim 
yaparken nelere dikkat edeceğini öğrenir.

ARAÇ-GEREÇLER: 
• A4 kâğıdı, fon kartonu vb. kesilebilir materyal

• Makas

• Cetvel

• Kalem

• “Boyut”, “en”, “boy”, kavramlarının ve tanımlarının yazılı olduğu kâğıtlar

• Boyutlu çizim örneklerinin bulunduğu kâğıtlar (İlgili kâğıtları öğretmen kendine göre 
hazırlayabilir ya da etkinliğin uygulama aşamasının içeriğinden bulunan görselleri 
kullanabilir.)

HAZIRLIKLAR: Öğretmen “boyut”, “en”, “boy”, kavramlarının ve tanımlarının yazılı oldu-
ğu kâğıtları dersten önce hazırlar. Öğretmen öğrenciler derse girmeden önce 2 boyutlu 
çizim örneklerinin bulunduğu kâğıtları sınıfın farklı yerlerine asar.

KAVRAMLAR:

Boyut: Doğruların, yüzeylerin veya cisimlerin ölçülmesinde ele alınan üç doğrultudan 
uzunluk, genişlik ve derinlikten her biri (Türk Dil Kurumu, 2021).

Etkinlikle ilgili tüm ma-
teryallere ulaşmak için 
karekodu okutunuz.
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UYGULAMA:

Öğretmen elinde “boyut, en, boy” yazılı kâğıtlar ile sınıfa girer. Sınıfa girdikten sonra elin-
de bulunan kâğıtları öğrencilere gösterir.  

Öğretmen, elinde “boyut” yazılı olan kâğıdı öğrencilere göstererek daha önce boyut ke-
limesini duyup duymadıklarını sorar. Boyut kelimesini duyduğunu söyleyen öğrencilere 
“Boyut kavramı ya da kelimesi hakkında ne biliyorsunuz?” sorusu sorularak beyin fırtınası 
yapılır ve öğrencilerin verdikleri cevapların hepsi tahtaya yazılır. Öğrencilerin verdikleri 
cevaplar tahtaya yazıldıktan sonra öğretmen elinde bulunan kâğıdın arkasını çevirerek 
orada yazılı olan boyut kavramı hakkında bilgiler verir ve bunları da tahtaya yazar. Tahta-
ya yazım işlemi bittikten sonra öğretmen öğrencilere “Boyut nedir?” sorusunu iletir. Öğ-
rencilerden gelen cevaplar doğrultusunda boyut kavramının ne anlama geldiğini onlara 
anlatarak konuyu kavramalarını sağlar. 

Boyut kavramını kavrayan öğrencilere 1 boyut, 2 boyut ve 3 boyut hakkında kısa bilgiler 
verilerek 2 boyutlu çizime yönelik kavramlar hakkında bilgilendirmeye geçilir. 

Öğretmen, tahtaya bir kare şekli çizer 
(farklı bir şekil de olabilir) ve öğrencile-
re ne gördüklerini sorar. Öğrencilerden 
gelen cevaplar; “kare, dikdörtgen, 4 tane 
çizgi vs.” gibi cevaplar tahtaya eksiksiz 
bir şekilde yazılır. Beyin fırtınasının ar-
dından öğretmen yanında getirdiği en 
ve boy yazılı kâğıtları göstererek  “En ne-
dir?”, “Boy nedir?” sorularını öğrencilere 
yöneltir. Öğretmen öğrencilerden gelen 
cevapları tahtaya yazar. Bu sürecin ar-
dından öğretmen tahtada çizmiş oldu-
ğu şekil üzerinden öğrencilere basit bir 
şekilde alan, en ve boy kavramlarını anlatır (Bu noktada öğretmen farklı şekiller üzerinden 
örnekler de gösterebilir.). Öğretmen öğrencilere en ve boy kavramlarının alan kavramı 
için öneminden bahseder. Sürecin sonunda öğretmen eni, boyu ve alanı olan çizimlerin 
ya da şekillerin 2 boyutlu olduğu bilgisini verir. Bilgiler verildikten sonra tahtaya yazılanlar 
ile anlatılanlar içselleştirilerek 2 boyutlu çizim ile ilgili temel kavramlar pekiştirilir. 

2 boyut ile ilgili kavramları öğrenen öğrencilerden ellerinde bulunan A4, fon kartonu vs. 
gibi malzemelere herhangi bir 2 boyutlu çizim yapmaları istenir. 

Çizimlerini yapan öğrencilerden bu çizimlerini kesmeleri istenir. Ardından gönüllülük 
esasına bağlı olarak yapmış olduğu çizimin neden 2 boyutlu bir çizim olduğunu açık-
lamaları istenir. Bu şekilde hem anlatan hem de dinleyen öğrencilerde 2 boyutlu çizim 
kavramının pekişmesi beklenir.

Görsel 1. 2 boyut kavramı
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EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:

Öğretmen konu ile ilgili sunum hazırlayarak 
sunum üzerinden, görseller üzerinden de 
konuyu anlatabilir. Öğretmen öğrencilerden 
düz bir cetvel getirmelerini ister (öğretmen 
kendisi de getirebilir. Derste tahtaya cetvel 
ile yukarıdan aşağıya ve soldan sağa 2 adet 
çizgi çizer. Öğrencilere tahtada ne gördük-
leri sorulur. “Çizgi” cevabını alınca öğretmen 
yukarıdan aşağıya çizdiği çizginin boyu, sol-
dan sağa çizdiği çizginin ise eni gösterdiğini 
söyler. Bu iki çizgiyi birleştirdiklerinde ise en 
ve boydan oluşan bir düzlem ortaya çıktığını 
söyler. Öğretmen tahtada bulunan düzlemin 
merkezine bir kare çizer ve bu çizimin aslın-
da 2 boyutlu bir çizim olduğunu söyler. Öğrenciler ile bu çizilen şeklin neden 2 boyutlu 
olduğu tartışılır.

DEĞERLENDİRME:

Bu etkinliğe ait “Öz Değerlendirme ve Proje Öz Değerlendirme Formları”na, etkinlik ka-
rekodunu okutarak ulaşabilirsiniz. 

KAYNAKLAR:

Türk Dil Kurumu, (2021). Türk Dil Kurumu Sözlükleri. https://sozluk.gov.tr (Erişim Tarihi: 
20.05.2021).

Görsel 2. 2 boyutlu çizim örnekleri



2 Boyutlu ve 3 Boyutlu Çizim

1 6 3

MODÜL/KONU : 2 Boyutlu ve 3 Boyutlu  Çizim/

  2 Boyuttan 3 Boyuta Geçiş

ETKİNLİK ADI : 2 Boyuttan 3 Boyuta Geçiş

EĞİTİM PROGRAMI : Destek Eğitim Programı

SÜRE : 40 dk. + 40 dk. 

KAZANIMLAR: 

K3. 2 boyutlu ve 3 boyutlu tasarımların özelliklerini görsel olarak ayırt eder.

K4. 2 boyutlu çizimi 3 boyutlu çizime dönüştürmek için çözümler üretir.

HEDEFLENEN BECERİLER:
• Öğrenmeyi öğrenme

• Problem çözme

• Analitik düşünme

• Üst düzey düşünme

• Keşfetme

KISA ÖZET: Öğretmen öğrenciler ile basit bir oyun oynayacaklarını söyler. Oyuna baş-
lamadan önce 2 boyutlu ve 3 boyutlu tasarımların görsel farklılıklarını ayırt bilmeleri için 
öğrencilere bu farklar görseller ile anlatılır. Ardından “2 boyutlu çizimi 3 boyutlu çizime 
dönüştürmek için nasıl bir yol izlemeliyiz?” sorusu öğrencilere sorulur. Sorulan soruların 
cevapları not alındıktan sonra oyunun kuralları ve nasıl oynanacağından bahsedilir. Oyu-
nun sonunda öğretmen öğrencilerin uygulamalı olarak öğrendikleri ile dersin başında 
söylediklerini karşılaştırarak dersi bitirir. 

ARAÇ-GEREÇLER: 
• Boş A4 kâğıdı

• Kalem

• Dikdörtgen ve kare bloklar (Öğretmen olanaklarına göre farklı malzemelerden hazır-
layabilir. Etkinlikte kullanılacak blokların boyutları örnek görev kartlarında belirtilmiş-
tir.)

• Üzerinde 3 görünüş (ön-yan-üst görünüş), çoktan seçmeli 3 boyutlu çizimler, blok-
ların boyutlarının ve soruların çözümlerinin bulunduğu görev kartları (Örnek görev 
kartlarına etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.)

Etkinlikle ilgili tüm ma-
teryallere ulaşmak için 
karekodu okutunuz.
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HAZIRLIKLAR: Öğretmen görev kartlarını hazırlar (3 boyuta dönüştürülecek, 2 boyutlu 
ön-yan ve üst görünüşü olan çizimler). Öğretmen çoktan seçmeli 3 boyutlu çizimlerin 
bulunduğu görev kartlarını hazırlar. Öğretmen çözümlerin bulunduğu görev kartlarını 
hazırlar. Öğretmen örnek görev kartlarında boyutları verilen kare ve dikdörtgen blokları 
boyutlarına göre hazırlar (Bloklar istenilen malzemeden hazırlanabilir.). Öğretmen görev 
kartlarına ve bloklara kendi isteğine göre eklemeler ve çıkarmalar yaparak etkinliği zen-
ginleştirebilir. Öğretmen, öğrencilerin söylediklerini not alabilmek için boş kâğıt hazırlar. 
Örnek görev kartlarına etkinlik karekodunu okutarak ulaşılabilir.

KAVRAMLAR:

Derinlik: Bir cismin en ve boy dışındaki üçüncü boyutu (Türk Dil Kurumu, 2021).

Hacim: Bir cismin uzayda doldurduğu boşluk, oylum, cirim, sıygı (Türk Dil Kurumu, 2021).

UYGULAMA:

Öğretmen sınıfa hazırlamış olduğu ya da örnek olarak verilen görev kartları, dikdörtgen 
ve kare bloklar ile girer. Öğretmen, materyalleri masasına koyduktan sonra öğrencilere; 
“Evet çocuklar sizlerle bugün basit bir oyun oynayacağız. Bu oyunun sonunda ne kaza-
nan ne de kaybeden olacak ancak eğleneceğimizi söyleyebilirim.” diyerek derse başlan-
gıç yapar.

Derse yapılan başlangıçtan sonra öğretmen der-
sin içeriği ile ilgili bilgi verir. Öğretmen derste;

1. 2 boyut kavramı ile 3 boyut kavramının görsel 
olarak farkları nelerdir?

2. 2 boyutlu bir çizimi 3 boyutlu bir çizime dönüş-
türmek için neler yapılabilir?

sorularına yanıtlar aranacağından bahseder. 

Öğretmen oyuna başlamadan önce öğrencileri 
etrafına toplar ve hazırladığı basit görselleri onla-
ra gösterir. Bu görseller üzerinden 2 boyutlu ve 3 
boyutlu tasarımlar arasında görsel olarak ne gibi 
farklılıklar olduğunu sorar. Öğrencilerden gelen 
cevapları önünde bulunan boş bir kâğıda not alır.  

Öğrencilerin fikri alındıktan sonra, öğrencilere “2 boyutlu bir çizimi 3 boyutlu bir çizime 
dönüştürmek için neler yapılabilir?” sorusu sorulur. Öğrencilerin verdikleri cevapları öğ-
retmen yine başka bir kâğıda not alır. Daha sonra öğretmen perspektif kavramını basit 
düzeyde tanımlar ve görseller üzerinde açıklama yapar.
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Not alma işlemleri sona erdikten sonra öğretmen “Bu sorulara, oyunumuzu oynadıktan 
sonra daha net cevaplar verebileceksiniz.” diyerek oyunun kurallarını açıklar.

Oyunun kuralları

• Her öğrencinin 2 hakkı vardır (Görev kartı sayısı ve öğrenci mevcuduna göre değişe-
bilir.).

• Verilen görevleri en kısa sürede yerine getiren kazanır.

• Öğrenciler öğretmenin hazırlamış olduğu çizimlerin bulunduğu kâğıtlardan bir tane-
sini rastgele seçer. 

• Seçtiği görev kâğıdında üst-yan ve ön görünüş çizimleri olan şekillerin öncelikle 3 bo-
yutlu çizim hâlini bulmaya çalışır (Öğretmenin sunacağı çoktan seçmeli görev kâğıdı 
ile ile bulur.).

• Doğru seçeneği bulduktan sonra bu çizimi önünde bulunan bloklar ile yapmaya ça-
lışır.

Öğretmen oyunun kurallarını açıkladıktan sonra oyunun nasıl oynanacağını öğrencilere 
anlatır.

Oyunun Oynanışı

“Öğretmenin aklından tuttuğu sayıya en yakın 
sayıyı tahmin eden öğrenci oyuna başlar. Sıra-
lama oyuna başlayan öğrencinin solundan de-
vam eder. Öğrenci, sıranın ortasında bulunan 
kartlardan bir tanesini seçer. Öğretmen öğren-
cinin seçtiği karta uygun olan çoktan seçmeli çi-
zimlerin yer aldığı görev kâğıdını öğrenciye verir. 
Ardından öğretmen süreyi başlatır. Öğrenci ön, 
yan ve üst görünüşleri verilen 2 boyutlu çizimin 
(elinde bulunan) 3 boyutlu çizim şeklini seçer, 
doğru yanıtı verene kadar seçim işlemi devam 
eder. 

Seçim işlemi sona erdikten sonra, öğrenci önünde 
bulunan bloklar ile 3 boyutlu şeklini oluşturmaya ça-
lışır. 3 boyutlu görünüş ortaya çıktığında öğretmen 
süreyi durdurur ve not alır. Bütün öğrenciler benzer 
süreçleri gerçekleştirir. Bütün kartlar bitene kadar 
oyun devam eder. Toplamda en kısa sürede görev-
leri gerçekleştiren öğrenci oyunu kazanmış olur.”

Bu oyun, öğrencilere 2 boyutlu çizimlerin ve cisimle-
rin doğru bakış açısı ile 3 boyutlu çizimlere ve cisim-

Görsel 2. Örnek görev kartı-1

Görsel 3. Örnek görev kartı-2
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lere dönüştürülebileceğini gösterir. Oyunun 
sonunda öğrenci bakış açısı, perspektif gibi 
kavramları kullanarak 2 boyutlu bir çizimin ya 
da cismin 3 boyutlu hâline dönüşebileceğini 
fark eder.

Oyunun sonunda öğrencilere oyuna başla-
madan önce sorulan 2 soru tekrar sorulur. 
Alınan cevaplar not edilerek öğrencilerin der-
sin başında ve sonunda verdikleri cevaplar-
daki farklılaşma üzerinden öğretmen soruları 
açıklayarak cevaplandırır. Bu sürecin ardın-
dan ders bitirilir.

EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:

Öğretmen 2 boyutlu çizim ve 3 boyutlu çizim arasındaki farkları görseller ile anlatabilir. 2 
boyutlu çizimleri 3 boyutlu çizimlere dönüştürmek için 3 görünüş yöntemi kullanılarak 
öğrenciye basit çizimler yaptırabilir.

DEĞERLENDİRME:

Bu etkinliğe ait “Öz Değerlendirme ve Davranışları Gözlem Formları”na, etkinlik kareko-
dunu okutarak ulaşabilirsiniz. 

GÖRSEL KAYNAKÇA:

1 Görsel Teknoloji ve Tasarım Komisyonu tarafından çizilmiştir.

2 Görsel Teknoloji ve Tasarım Komisyonu tarafından çizilmiştir.

3 Görsel Teknoloji ve Tasarım Komisyonu tarafından çizilmiştir.

KAYNAKLAR:

Türk Dil Kurumu, (2021). Türk Dil Kurumu Sözlükleri. https://sozluk.gov.tr (Erişim Tarihi: 
21.05.2021).

Görsel 4. Örnek görev kartı-3
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MODÜL/KONU : 2 Boyutlu ve 3 Boyutlu Çizim/

  3 Boyutu Öğreniyorum

ETKİNLİK ADI : 3 Boyutlu Çizim Yapıyorum

EĞİTİM PROGRAMI : Destek Eğitim Programı

SÜRE : 40 dk. + 40 dk. 

Etkinlikle ilgili tüm ma-
teryallere ulaşmak için 
karekodu okutunuz.

KAZANIMLAR: 

K1. 3 boyutlu çizime yönelik temel kavramları açıklar.

K2. Temel düzeyde 3 boyutlu çizimler yapar.

HEDEFLENEN BECERİLER:
• Problem çözme

• Keşfetme

• Analitik düşünme

• Öğrenmeyi öğrenme

KISA ÖZET: Öğretmen öğrencilere 3 boyutlu çizime yönelik temel kavramları benimse-
tir. Temel kavramları benimsettikten sonra öğretmen öğrencilere basit düzeyde 3 boyut-
lu çizimler yapabilmeleri için izlenecek adımları verir. 

ARAÇ-GEREÇLER: 
• Kesilebilecek kâğıt ya da karton (A4, fon kartonu vs.)

• Makas

• Cetvel

• Kalem

• En, boy, alan kavramlarını gösterir örnek bir şeklin bulunduğu kâğıt

• En, boy, derinlik kavramlarını gösterir örnek bir şeklin bulunduğu kâğıt

• İz düşüm metodunu gösterir örneğin bulunduğu kâğıt (Öğretmen kendisi hazırlaya-
bilir ya da etkinlik içerisinde bulunanı kullanabilir.)

HAZIRLIKLAR: Öğrencilerden derste basit 2 boyutlu çizimler yapmaları ya da “2 boyut-
tan 3 boyuta geçiş” konusunda “2 boyutlu çizimi öğreniyorum.” etkinliğinde hazırlamış 
olduğu 2 boyutlu şekli getirmeleri istenir. Önceden hazırlanmış olan etkinlik ürünü mev-
cut değil ise öğrenciden tekrar çizim yapabilmesi amacıyla gerekli malzemeler istenir. 
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Öğretmen iz düşüm metodunu anlatabilmek için farklı çizimler hazırlar. En, boy, alan; en, 
boy, derinlik gibi kavramları gösterir çizimlerin bulunduğu kâğıtlar sınıfın çeşitli yerleri-
ne öğrenciler sınıfa gelmeden önce öğretmen tarafından asılır. Bu aşamada uygulama 
aşamasından verilen çizimler kullanılabilir ya da öğretmen kendisi çizimler bularak kul-
lanabilir. İz düşüm metodunu gösterir örnek çizimlerin bulunduğu kâğıt ya da kâğıtlar 
öğrenciler sınıfa gelmeden önce öğretmen tarafından sınıfa asılır. Bu aşamada uygula-
ma aşamasından verilen çizimler kullanılabilir ya da öğretmen kendisi çizimler bularak 
kullanabilir. 

KAVRAMLAR:

İz Düşüm: Bir cismin, bir düzlem üzerine, ışınların etkiyle düşürülen görüntüsüne, o cis-
min iz düşümü denir (Millî Eğitim Bakanlığı, 2007).

İz Düşüm Metodu: Görüntünün elde edilebilmesi için uygulanan metoda ise iz düşüm 
metodu denir (Millî Eğitim Bakanlığı, 2007).

UYGULAMA:

Öğretmen öğrencilerden derse gelmeden 
önce “2 boyuttan 3 boyuta geçiş” konusun-
da bulunan “2 boyutlu çizimi öğreniyorum.” 
etkinliğinde hazırlamış oldukları çizimleri 
getirmelerini ister (Etkinlikten önceki hafta 
öğrencilere bilgilendirme yapılması gerek-
mektedir.). Eğer bu cisimleri getirmezler ise 
öğrencilere yeni 2 boyutlu bir çizim yaptırılır. 
Ardından öğretmen öğrencilere en, boy ve 
alan kavramları ile boyut kavramını tekrar ha-
tırlatmak amacıyla sorar. Aldığı cevaplardan 
sonra öğrencilere “3 boyut kavramı nedir?” 
sorusunu yöneltir.

Öğretmen aldığı tüm cevapları tahtaya yazar. Tahtaya 
yazım işlemi bittikten sonra öğretmen derinlik ve ha-
cim kavramlarından basit bir şekilde bahsederek 3 bo-
yut kavramı ile ilişkilendirir. Öğrencilerin verdikleri ce-
vaplar ile ilişkilendirilerek 3 boyut kavramının en, boy, 
derinlik ile alakalı olduğu ve hacmi olan cisimlerin 3 
boyutlu olduğu bilgisi verilir. 3 boyut bilgisi öğrenciye 
verildikten sonra akıllı tahta üzerinden 2 boyut ve 3 bo-
yutlu çizimler örneklendirilerek öğrencilere gösterilir. 
Öğrencilere boyutlar arasında bulunan farklar bu şekil-
de görsel olarak gösterilir.

Görsel 1.
En, boy, alan kavramları

Görsel 2.
En, boy, derinlik kavramları
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Öğrencilere iz düşüm metoduna bağlı olarak görünüş çıkarma yöntemi üzerinde durula-
cağı söylenir ve iz düşüm metodu anlatılır. İz düşüm metoduna bağlı olarak üç görünüş 
yönteminin “3 boyutlu bir cismin ön, yan ve üstten bakıldığında oluşturduğu görünüş.” 
olduğu söylenir. Tahtaya 3 boyutlu bir cisim çizilir. Bu 3 boyutlu cismin önden görünü-
şü çizildikten sonra iz düşüm metodu ile yan ve üst görünüşleri de basit düzeyde çizilir 
(Burada çizilecek görsel yaş grubuna uygun olarak basit ve renkli çizimler olabilir.). 3 gö-
rünüşü çizilen başka bir şeklin de 3 boyutlu hâli basit düzeyde çizilir. Öğrenci bu süreç so-
nunda 3 boyutlu bir cisimden 2; 2 boyutlu bir çizimden 3 boyutlu cismin tahmin edilerek 
çizebileceğini öğrenir.

Üst görünüş

Ön görünüş
Sol yan görünüş

Öğretmen iz düşüm metodu ile 3 görünüş çıkara-
rak 3 boyutlu bir cismin 2 boyutlu görünüşünü; tam 
tersi ile de 3 görünüşü verilen bir cismin 3 boyutlu 
görünüşünü öğrencilere örnekler üzerinden yaptı-
rır (Burada yaptırılacak örnekleri öğretmen kendisi 
oluşturur ya da bulur.). Örnekleri yaptıktan sonra öğ-
rencilere yanlarında getirdikleri ya da yeni çizdikleri 
2 boyutlu şekilleri hazırlamaları söylenir. Öğretmen 
“Bu 2 boyutlu şekilleri nasıl 3 boyutlu hâle getirebi-
liriz?” sorusunu sorar. Öğretmen öğrencilerden ge-
len cevapları dinledikten sonra, onların söyledikleri 
yöntemler ile ellerindeki çizimleri 3 boyutlu çizimler 
hâline getirmelerini ister. 

Görsel 3. Rubik Küp

Görsel 4. İz düşüm metodu ile
görünüş çıkarma

Sol yan görünüşÖn görünüş

Üst görünüş
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Sürecin sonunda öğrencilerin tamamına söz hakkı verilerek süreç hakkında fikirleri alınır. 
Bu şekilde öğrencilerin hem 3 boyutlu çizimler yapmaları hem de bu çizimleri nasıl yap-
tıklarını benimsemeleri sağlanır.

EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:

Öğrencilere 3 boyutlu bir cisim ile göstererek, bir çizimin ya da cismin 3 boyutlu olması 
için hangi kavramlara sahip olması gerektiği konusunda bilgi verilir. Bu kavramlar ile ilgi-
li bir sunum hazırlanarak öğrencilerin bu kavramlar hakkında bilgilendirilmesi sağlanır. 
Öğretmenin bulduğu görseller ve videolar üzerinden öğrencilere basit 3 boyutlu çizimler 
yaptırılır.

DEĞERLENDİRME:

Bu etkinliğe ait “Öz Değerlendirme ve Davranışları Gözlem Formları”na, etkinlik kareko-
dunu okutarak ulaşabilirsiniz.

KAYNAKLAR:

Millî Eğitim Bakanlığı (2007). Makine Teknolojisi Görünüş Çıkarma. http://www.me-
gep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/G%C3%B6r%C3%BCn%C3%BC%-
C5%9F%20%C3%87%C4%B1karma.pdf (Erişim Tarihi: 27.05.2021).
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MODÜL/KONU : 3B Bilgisayar Destekli Tasarım/

   3B Ürün Oluşturuyorum

ETKİNLİK ADI : 3 Boyutlu Çizim Programlarını

  Tanıyorum

EĞİTİM PROGRAMI : Destek Eğitim Programı

SÜRE : 40 dk. + 40 dk.  + 40 dk. 

KAZANIMLAR: 

K1. 3 boyutlu çizim programlarını karşılaştırır. 

K2. Tasarım oluşturma ile (eksenler) koordinat sistemi arasında ilişki kurar.

HEDEFLENEN BECERİLER: 
• Teknoloji okuryazarlığı

• Analitik düşünme

• Disiplinler arası düşünme

• Keşfetme

KISA ÖZET: Bir önceki etkinlikte öğrendiği iki boyut ve üç boyutlu çizimin temel kav-
ramlarını bilgisayar destekli tasarım programında uygulaması beklenmektedir. 

ARAÇ-GEREÇLER: 
• Akıllı tahta

• Bilgisayar

• Bilgisayar destekli tasarım programı

HAZIRLIKLAR: 

Her öğrencinin bir bilgisayar başında rahat çalışabileceği ortam sağlanmalıdır. Bilgisa-
yarların internet erişimi olmalıdır (Her öğrenci için bilgisayar destekli tasarım arayüzünde 
kişisel hesap alınmalıdır.).

KAVRAMLAR:

Koordinat sistemi: Yeryüzünde veya herhangi bir düzlemde bir noktanın konumsal ola-
rak matematiksel özelliklerinin tanımlanması koordinat sistemini oluşturur (Gülal, 2018).

ÖN BİLGİLER: Bilgisayar destekli tasarım ve bilgisayar destekli tasarım programları 
hakkında bilgi verilir.

Etkinlikle ilgili tüm ma-
teryallere ulaşmak için 
karekodu okutunuz.
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UYGULAMA:

Öğrencilere “Üç boyutlu tasarım programlarından hangisini biliyorsunuz?” ve “Üç boyutlu 
tasarım programları ile neler yapılabilir?” soruları sorulur. Gelen cevaplar doğrultusunda 
öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyleri belirlenir. Daha sonra farklı düzeylerde basitten 
karmaşığa doğru sıralanmış bilgisayar destekli tasarım programları öğrencilere gösteri-
lir. Her bir programın kullanım alanları, program içerisinde bulunan işlevler ve komutlar 
hakkında bilgiler verilir. “Size göre programların zayıf ve üstün yönleri nelerdir?” sorusu 
sorulur. Öğrencilerin programların üstünlüklerini keşfetmeleri sağlanır. Bu aşamada öğ-
rencilerin düzeylerine uygun olduğundan web tabanlı bilgisayar destekli tasarım prog-
ramı kullanacakları söylenir. Tasarım programının kullanımı için gerekli olan kişisel hesap 
oluşturulur. Öğretmen kendi hesabı üzerinden sanal sınıfını oluşturarak öğrencilerini bu 
sınıfa kaydeder. Bu şekilde öğrencilerin yaptıkları çalışmaların takibini sağlar. 

Kullanılan programın arayüzü ve temel araçları tanıtılır. Navigasyon tuşlarının kullanımı 
açıklanır. Temel nesnelerin seçimi ve kullanımı örnekler üzerinde gösterilir. Öğrenciler-
den çalışma düzlemine bir temel nesne eklemeleri ve cetvel aracını merkez noktaya ko-
numlandırmaları istenir. Cetvel aracı kullanılmasıyla nesnenin çalışma düzleminde ye-
niden yerleşimi yaptırılır. Çalışma düzlemine yeni bir nesne eklenmesi istenir. Eklenen 
nesneler seçilir. Seçme işlemiyle aktifleşen program komutlarının (hizalama, gruplama, 
çoğaltma) işlevleri uygulamalı olarak gösterilir.

EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:

Hazırbulunuşluk seviyesi üst düzeyde olan öğrencilerin program karşılaştırmaları yapıl-
madan tasarıma geçilir. Bu öğrenciler program araçlarını kullanarak kendi tasarımını 
oluşturur. 

DEĞERLENDİRME:

Bu etkinliğe ait “Derecelendirme Ölçeği Formu”na, etkinlik karekodunu okutarak ulaşa-
bilirsiniz.

KAYNAKLAR:

Gülal, A. E. (2018). Yerel Koordinat Sistemindeki 2B Haritalar Kullanılarak 3B Kadastral Paf-
ta Üretimi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon.
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MODÜL/KONU : 3B Bilgisayar Destekli Tasarım/

   3B Ürün Oluşturuyorum

ETKİNLİK ADI : 3 Boyutlu Çizim Yapabilirim 

EĞİTİM PROGRAMI : Destek Eğitim Programı

SÜRE : 40 dk. + 40 dk.  + 40 dk. + 40 dk. 

KAZANIMLAR: 

K4. 3B modelleme programında verilen yönergeye uygun çalışmalar yapar.

K5. Verilen problemin çözümüne yönelik 3 boyutlu tasarım fikirleri üretir.

K6. Tasarım fikirlerini oluşturduğu 3B model ile karşılaştırır.

HEDEFLENEN BECERİLER: 
• Teknoloji okuryazarlığı

• Analitik düşünme

• Disiplinler arası düşünme

• Keşfetme

KISA ÖZET: Öğrenciler üç boyutlu tasarım programında üç boyut denemeleri yapa-
rak eşyaya göre konum ve perspektif konularını uygulamalı öğrenir. Öğrenciler bilgisa-
yar destekli çizim programındaki katı nesneleri eksiltme ve birleştirme sentezinden yeni 
ürünler oluşturmak için denemeler yaparlar. Belirledikleri problemin çözümüne yönelik 
3 boyutlu tasarım fikirleri üretirler ve öğretmenleriyle paylaşırlar. Tasarım fikri ile oluştur-
dukları 3B modelini karşılaştırırlar. Bu karşılaştırma sonuçları analiz ederler.

ARAÇ-GEREÇLER: 
• Akıllı tahta

• Bilgisayar

• Bilgisayar destekli tasarım programı

HAZIRLIKLAR: 

Her öğrencinin bir bilgisayar başında rahat çalışabileceği ortam sağlanmalıdır. Bilgisa-
yarların internet erişimi olmalıdır. Sanal sınıf üzerinden öğretmen her öğrencinin kendi 
hesabını açtığını kontrol etmelidir.

KAVRAMLAR:

Perspektif: Bakış açısı, nesneleri bir yüzey üzerine görüldükleri gibi çizme sanatı (Türk 
Dil Kurumu, 2021).

Etkinlikle ilgili tüm ma-
teryallere ulaşmak için 
karekodu okutunuz.
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3B modelleme: Üç boyutlu bir nesnenin matematiksel temsilinin özel bir yazılım aracılı-
ğıyla geliştirilmesi sürecidir (Spallone, 2015).

UYGULAMA:

Öğrencilerin bilgisayar destekli program için hesaplarına giriş yapmaları istenir. Öğret-
men önceki dersi hatırlatmak amacıyla çalışma alanı ve kullanımı hakkında öğrencilere 
genel bilgiler verir.  

Öğrencilerden ölçülü çalışma için gerekli olan cetvel aracını sağ üst konumdan sürükle-
yerek sıfır konumuna bırakmaları istenir.

Silindir nesnesi programın sağ tarafından çalışma alanına sürüklenir.

Görsel 1. Çalışma düzlemi

Görsel 2. Silindir nesnesi biçimlendirme
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Program üzerinde nesnenin konumu cetvel yardımı ile görünecektir.

Sürüklenen nesnenin yüksekliği 60 birim olarak değiştirilir. Döndürme simgesi kullanı-
larak nesne 90 derece sağa doğru döndürülür.Nesnenin x konumuna sıfır değeri girile-
rek nesne sol tarafa doğru konumlandırılır.

Görsel 3. Cetvel kullanımı

Görsel 4. Nesne Konumlandırma-1
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Çekicin kafa kısmını oluşturmak için ikinci kutu nesne çalışma alanına taşınır.

Görsel 5. Nesne konumlandırma-2

Görsel 6. İkinci nesne oluşturma
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Nesnenin z ve y ekseninde ortalanarak hizalanması sağlanır.

Görsel 7. İkinci nesne biçimlendirme

Görsel 8. Nesne hizalama
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İki parçanın birbirine eklenebilmesi için x konumuna 55 yazılır.

Çekicin baş kısmını oluşturmak için  kutu nesne çalışma düzlemine taşınır. Şekildeki 
ölçülere göre kutunun değerleri değiştirilir.

Görsel 9. Parça birleştirme

Görsel 10. Nesne düzenleme
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Çekiç boşluğunun düzleştirilmesi için çizim ortamına kutu nesnesi eklenir. Her iki nes-
ne çalışma alanında sola yaslanır. Kutu nesnesinin ölçüleri; genişlik 19 mm, uzunluk 30 
mm ve yükseklik 20 mm olarak değiştirilir. Düzenleme sonrasında her iki nesne seçilerek 
“gruplandır” aracı tıklanır. Oluşturulan yeni nesne “delik” hâline dönüştürülür. 

Görsel 11. Nesne biçimlendirme-1

Görsel 12. Nesne biçimlendirme-2
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Oluşturulan çekiç boşluğu çalışma alanı üzerinde yeniden konumlandırılır. Nesnenin 
merkeze uzaklığı 30 mm olarak girilir. Nesnenin bir kopyası oluşturularak çalışma alanı 
dışına sürüklenir. Bu nesne daha sonra çekiç başının alt kısmının kavisinin oluşturulma-
sında kullanılacaktır.

Daha önceden ayarlanan çekiç başı nesnesinin bir kopyası oluşturulur. Kopya, 90 derece 
döndürülerek çalışma alanının merkez noktasına yerleştirilir.

Görsel 13. Nesne biçimlendirme-3

Görsel 14. Nesne biçimlendirme-4
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Her iki nesne seçilerek gruplandırma yapılır. Gruplandırma sonrasında oluşan yeni nesne 
“delik” hâline dönüştürülür.

Oluşturulan yeni nesne 
daha önceden konumlan-
dırılan çekiç başı üzerine 
taşınarak istenen derecede 
döndürülür ve gruplandır-
ma yapılır. Bu kısımda çekiç 
başında bir kavis oluşturul-
ması esastır.

Görsel 15. Nesne gruplandırma-1

Görsel 16. Nesne gruplandırma-2
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Çalışma alanı dışına taşınan alt kavis parçası çekiç başının üzerine getirilerek hizalama 
yapılır. Hizalamada nesnelerin çalışma alanına göre sol ve üst noktada kesiştirilmesine 
dikkat edilir. Hizalama sonrasında yeniden gruplandırma yapılarak çekiç başının ana hat-
tı oluşturulur.

Görsel 17. Nesne gruplandırma-3
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Çekiç başında çivi sökme bölümü oluşturulması için çalışma ortamına “temel şekiller” 
bölümünden çatı nesnesi eklenir. Çatı nesnesi döndürülerek yeni ölçüleri uzunluk 77 
mm genişlik 20 mm yükseklik 23 mm olarak girilir.

Çatı nesnesi çekiç başının üzerine sürüklenerek çivi sökme bölümü için yerleştirilir. Her 
iki nesne seçilerek gruplandırılır. Oluşan yeni şekil de isteğe göre renklendirilebilir.

Görsel 18. Nesne biçimlendirme

Görsel 19. Nesne gruplandırma
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Çalışma düzlemine silindir nesnesi “delik” formunda eklenir. Delik nesnesinin ölçüleri 
çap 23 mm yükseklik 20 mm olacak şekilde düzenlenir. Silindir nesnesi 90 derece dön-
dürülerek çekiç başına doğru sürüklenir.

Her iki nesne seçilerek gruplandırılır. Bu sayede çekiç başında çekiç sapının yerleşeceği 
boşluk oluşturulur.

Görsel 20. Delik oluşturma

Görsel 21. Nesne gruplandırma
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Oluşturulan parçalar birleşim noktalarına yerleştirilerek çekicin genel görünümü elde 
edilir.

Öğrencilere verilen problemin çözümüne yönelik 3 boyutlu tasarım fikir üretmeleri is-
tenir. Öğrencilerin ürettikleri fikirler öğretmen ile değerlendirilir. Üretilen fikri 3 B olarak 
bilgisayar destekli programda çizmeleri istenir. Dersin sonunda öğrencilerin tasarım fi-
kirleri ile çizdikleri tasarım arasındaki farkların ne olduğu sorulur.

Görsel 22. Genel görünüm-1

Görsel 23. Genel görünüm-2
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EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:

“Daha ergonomik bir çekiç yapılmak istenseydi tasarımda neler değişirdi?” sorusu ile öğ-
rencilerden kullanım kolaylığı sağlayan, daha fonksiyonel olabilecek bir çekiç tasarımı 
yapmaları istenir.

DEĞERLENDİRME:

Bu etkinliğe ait “Derecelendirme Ölçeği Formu”na, etkinlik karekodunu okutarak ulaşa-
bilirsiniz.

GÖRSEL KAYNAKÇA

https://www.tinkercad.com/things/gPOSCJmUWKE-cekic-v (çizim komisyon tarafından 
https://www.tinkercad.com/açık kaynak ortamında 22.05.2021 tarihinde çizilmiştir).:

KAYNAKLAR:

Spallone, R. (2015). Digital reconstruction of demolished architectural masterpieces, 3D 
modeling, and animation: The case study of Turin Horse Racing by Mollino. In S. Brusa-
porci (Ed.), Handbook of research on emerging digital tools for architectural surveying, 
modeling, and representation (pp. 476-509). Hershey: IGI Global.

Türk Dil Kurumu. (2021). Türk Dil Kurumu Sözlükleri. https://sozluk.gov.tr/, (Erişim Tarihi: 
20.05.2021).
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MODÜL/KONU : 3B Bilgisayar Destekli Tasarım/

  3B Tarama

ETKİNLİK ADI : Tarama Nasıl Yapabilirim?

EĞİTİM PROGRAMI : Destek Eğitim Programı

SÜRE : 40 dk. + 40 dk. + 40 dk.

Etkinlikle ilgili tüm ma-
teryallere ulaşmak için 
karekodu okutunuz.

KAZANIMLAR: 
K1. 3B tarama programlarının çalışma prensibini açıklar.

K1. 3B tarama programlarını karşılaştırır.

K2. 3B tarama programı ile belirlenen nesneyi tarar.

HEDEFLENEN BECERİLER:
• Teknoloji okuryazarlığı

• Kaynakları etkin kullanma becerileri

KISA ÖZET: Bu etkinlikte mobil destekli tarama programları aracılığıyla belirlenen bir 
nesnenin taraması gerçekleştirilecektir. Öğrencilere, gelişmiş tarama özelliklerine sahip 
cihazların kullanılmasıyla, normal şartlarda uzun zaman alacak üç boyutlu çizim işlemle-
rinin nasıl kolay yapılabileceği ile ilgili bilgilendirme yapılır. Bu işlemin mobil cihazlarda 
da uygulanabileceği ifade edilir. İki farklı tarama uygulaması gösterilerek programların 
üstün yanları karşılaştırılır. İdeal olan tarama programı ile belirlenen bir nesnenin üç bo-
yutlu taraması yapılır. Elde dilen görüntü, kullanım amacına göre farklı uzantılar ile kay-
dedilir.

ARAÇ-GEREÇLER:
• Cep telefonu/tablet 

HAZIRLIKLAR: Cep telefonu veya tablete üç boyutlu tarama yapan mobil uygulamalar 
yüklenmelidir.

Tarama cihazının resmi fotokopi ile çoğaltılıp öğrencilere dağıtılmalıdır.

KAVRAMLAR:

Tersine Mühendislik: Klasik mühendislikte mühendislik örneğinden üretilecek bölü-
me geçiş yapılırken karşıt mühendislikte var olan parçadan ölçmenlik dizaynı elde edilir 
(Kaplan 2016).

Stl: 3B ortamlar tarafından oluşturulan ve bu yazılımlara özgü bir dosya biçimidir.

Obj: 3B nesne dosyası biçimidir.
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UYGULAMA:

Öğretmen, dersin başında “Tarama programlarının çalışma prensipleri nedir? Kısaca an-
latınız.” diye soru sorar. Gelen cevaplar doğrultusunda “tarama” kavramını ve farklı tara-
ma programlarını açıklar. Farklı tarama programlarının kullanıma yönelik güçlü ve zayıf 
özelliklerini karşılaştırmalarını ister.

Öğretmen elinde tuttuğu birleştirilebilir yapı malzemelerinden birkaçını öğrencilere 
gösterir. “Bu malzemelerin bulunduğu seti kullanarak yapacağım tasarımda 10 adet 
yıldız parçasından yararlanmam gerekiyor. Fakat setin içeriğinde sadece 8 tane yıldız 
yer almakta ve 2 adet yıldız bu tasarımın gerçekleşmesi için eksiktir. Sizce bu eksiği atöl-
yemizde bulunan malzemelerle nasıl tamamlayabiliriz?” diyerek öğretmen öğrencileri 
düşünmeye yöneltir. Öğrencilerden üretim yöntemleri ile ilgili fikirler alınır. Bu durumda 
üç boyutlu yazıcı kullanımıyla üretim yapılabilmesi hususuna dikkat çekilir. Üç boyutlu 
yazıcıdan üretim yapılması için gelen fikirler içerisinde parça tasarımını en hızlı şekilde 
gerçekleştirecek yöntemlerin olmasına dikkat edilir. Gelen cevaplara göre yönlendirme-
ler yapılarak öğrencilerin “üç boyutlu tarama” yöntemini keşfetmeleri sağlanır. Öğren-
cilere, üç boyutlu tarama ama-
cıyla geliştirilmiş cihazlardan 
örnekler gösterilir. 

Öğrencilere, görselleri gösteri-
len üç boyutlu tarama cihazla-
rının genel çalışma prensipleri 
ile ilgili bilgiler verilir. Üç boyut-
lu tarayıcı kullanımının taranan 
nesnenin yapısını analiz etmesi 
sebebiyle tersine mühendisliğin 
bir adımı olduğu ifade edilir. Bu 
sistemlerin gelişmesi ile birlikte daha maliyetsiz ve daha kolay yöntemlerin de üretildiği 
söylenir. Bu amaç için oluşturulmuş mobil uygulama örnekleri gösterilir. Üç boyutlu ta-
rama uygulamalarının kullanım şekilleri incelenir. Mobil uygulamalar içerisinden kolay 
kullanıma sahip, daha kaliteli tarama yapabilen ve farklı formatlarda çıktı verebilen mobil 
uygulama tercih edilir. Uygulamanın kullanılması ile düzgün tarama elde etmek için ya-
pılması gereken doğru adımlar öğrencilere anlatılır:

Anlatılan uygulama adımlarından sonra öğrencilerden taraması yapılacak birleştirilebilir 
yapı malzemeleri parçalarından almaları istenir. Alınan nesne tarama yapılacak uygun 
ortama yerleştirilerek tarama başlatılır. Tamamlanan taramaların düzgün olup olmadığı 
kontrol edilir. Gereken durumlarda nesne taraması yeniden başlatılır. Öğrencilere, şu an 
elde ettikleri taramanın “mesh” formunda olduğu, bunun bilgisayara aktarıldığında nes-
ne olarak tanımlanabilmesi için farklı formatlarda kaydedilmesi gerektiği söylenir. Bu-
nun için uygulama içerisinde yer alan “dışa aktar” veya “kaydet” komutları kullanılarak 
formatlar listelenir. Gelen listede yer alan “obj” ve “stl formatlarının neler olduğu açıklanır. 
Kullanım amacına uygun format seçilerek tarama kaydedilir.

Görsel 1. Cihazın görünümü
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Mobil aygıtınızla taranacak 
obje etrafında dönünüz.

Farklı açılardan tarama ya-
parken açıların arasını ya-
kın tutunuz.

Nesneyi, geniş perspektiften 
bütün olarak tarayınız.

Görsel 2. Üç boyutlu tarama işlemleri-1

Tarama ortamının doğru ışıklandırıldığından emin olunuz. Nesneyi kendi etrafında 
döndürmeyiniz.

Görsel 3. Üç boyutlu tarama işlemleri-2

Saydam, yansıması olan ve hareketli objelerin taraması 
doğru yapılamaz.

Dokulu, canlı ve pürüzlü ob-
jeler daha iyi tarama sonuç-
ları verecektir.

Görsel 4. Üç boyutlu tarama işlemleri-3
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EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:

Tarayıcı Görseli 3’te verilenden hareketle öğrencilerden böyle bir çalışma prensibine sa-
hip ürünü kilitlenebilir malzemelerle nasıl oluşturabilecekleri hakkında düşünmeleri iste-
nir. Dönebilen mekanizmanın oluşturulması için denemeler yapılır. Cep telefonu/tablet 
oluşturulan mekanizmaya yerleştirilerek üç boyutlu tarama işlemi gerçekleştirilir. Elde 
edilen taramalar bir önceki taramalarla kıyaslanır.

DEĞERLENDİRME:

Bu etkinliğe ait “Davranış Gözlem Formu ve Değerlendirme Formu”na,  etkinlik kareko-
dunu okutarak ulaşabilirsiniz. 

GÖRSEL KAYNAKÇA:

https://fibilo.com/3d-optik-tarama/adresinden 22.05.2021 tarihinde erişilmiştir.

KAYNAKLAR:

Kaplan, A. (2016). Francis tipi türbin çarkının tersine mühendislik ile tasarımı ve rehabili-
tasyonu. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, TOBB ETÜ, Ankara.
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MODÜL/KONU : 3B Modelleme İle Tasarım ve

   Üretime Giriş/3 Boyutlu

   Modelleme İle Tasarım

ETKİNLİK ADI : Farklı 3B Tasarım Programları

   Karşılaştırıyorum

EĞİTİM PROGRAMI : BYF

SÜRE : 40 dk. + 40 dk.

Etkinlikle ilgili tüm ma-
teryallere ulaşmak için 
karekodu okutunuz.

KAZANIMLAR: 

K1. 3 boyutlu çizim programlarını karşılaştırır.

K2. Orta veya üst seviye modelleme programları ile yapılabilecek ürün tasarımları konu-
sunda çıkarımda bulunur.

HEDEFLENEN BECERİLER:

• Teknoloji okuryazarlığı

• Kaynakları etkin kullanma becerileri

KISA ÖZET: Destek Eğitim Programı’nda öğrenilenler öğrencilere kısaca hatırlatılır. Bu 
program ile neler yapabilecekleri öğrencilere sorulur. Öğrenmiş oldukları bu program-
dan başka programların da olduğu öğretmen tarafından söylenir.

ARAÇ-GEREÇLER:

• Akıllı tahta

• Bilgisayar

• Bilgisayar destekli tasarım programı

HAZIRLIKLAR: Her ğrencinin bir bilgisayar başında rahat çalışabileceği ortam sağlan-
malıdır. Bilgisayarların internet erişimi olmalıdır (Her öğrenci için bilgisayar destekli tasa-
rım arayüzünde kişisel hesap alınmalıdır.). Tarama cihazının resmi fotokopi ile çoğaltılıp 
öğrencilere dağıtılmalıdır.

UYGULAMA:

Öğretmen 3 Boyutlu Tasarım Programı’nı açar. Bu programda ne gibi çalışmalar yaptıkla-
rını sorar. Öğrencilerden gelen dönütlere göre yanıtlar yeterli değilse öğretmen tarafından 
hatırlatmak amacıyla küçük bir uygulama yapılır. Öğretmen “3 Boyut olarak sadece bu 
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programın olmadığını, kullanım amacı ve yapmak istediğin tasarımın özelliğine göre daha 
farklı orta ve üst düzey 3 boyutlu tasarım programlarının olduğunu” söyler. Öğretmen ta-
rafından bu programların isimleri tahtaya yazılarak kısaca açıklamaları yapılır. Öğretmen 
tarafından yapılan bu açıklamalar doğrultusunda öğrencilerden daha önce öğrendiği ve 
bu derste anlatılan 3 boyutlu programlar arasında karşılaştırma yapmaları istenir.  

Öğrencilere daha önce öğrenmiş oldukları 3 boyutlu tasarım programı ile neler çizdikleri 
sorularak tahtaya yazılır. Öğretmen kısa bir şekilde önceden öğrenilmiş olan 3B tasarım 
programında çark/dişli çizim yapar. Aynı çark/dişli çizimini ileri düzey bir 3B tasarım prog-
ramı ile çizer. Öğrencilerden ilk yapılan tasarım ileri düzey programda yapılan tasarım 
arasında neleri fark ettikleri öğretmen tarafından sorulur. Gelen cevaplar doğrultusunda 
öğrencilerden bu programlar ile ilgili çıkarımda bulunmaları sağlanır.

EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:

Öğrencilerden çevrim içi araştırma yapmaları istenerek farklı 3 boyutlu tasarım prog-
ramları araştırmaları istenir.

Öğrencilerden, Web 2.0 araçları ile 3 boyutlu tasarım yapılıp yapılamayacağı konusunda 
çevrim içi araştırma yapmaları istenir.

DEĞERLENDİRME:

Bu etkinliğe ait “Davranış Gözlem Formu ve Değerlendirme Formu”na etkinlik karekodu-
nu okutarak ulaşabilirsiniz. 
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MODÜL/KONU : 3B Modelleme İle Tasarım ve

   Üretime Giriş/3 Boyutlu

   Modelleme İle Tasarım

ETKİNLİK ADI : Neden Farklı Tasarım

   Programları?

EĞİTİM PROGRAMI : BYF

SÜRE : 40 dk. + 40 dk.

Etkinlikle ilgili tüm ma-
teryallere ulaşmak için 
karekodu okutunuz.

KAZANIMLAR: 

K1. 3B modelleme kullanılarak üretilen ürün çeşitleri ile bu ürünlerin kullanım alanlarını 
arasında ilişki kurar.

K2. 3B modelleme ile üretim konusunda geleceğe yönelik tahminde bulunur.

HEDEFLENEN BECERİLER:

• Teknoloji okuryazarlığı

• Kaynakları etkin kullanma becerileri

KISA ÖZET: Öğretmen tarafından 3B tasarım örnekleri akıllı tahta vasıtasıyla öğrencile-
re gösterilir. Öğrencilerden bu tasarımları makine, mimari ve endüstriyel tasarım olarak 
sınıflamaları istenir. Farklı 3B tasarım programlarının olması sebebi üzerine fikir alışverişi 
yapılır. Yaptığımız tasarıma uygun 3B modelleme programı seçilmesi durumunda daha 
doğru sonuçlar alınabileceği söylenir.

ARAÇ-GEREÇLER:

• Akıllı tahta

• Bilgisayar

• Bilgisayar destekli tasarım programı

• 3B tasarım örnekleri

HAZIRLIKLAR: Her öğrencinin bir bilgisayar başında rahat çalışabileceği ortam sağ-
lanmalıdır. Bilgisayarların internet erişimi olmalıdır (Her öğrenci için bilgisayar destekli 
tasarım arayüzünde kişisel hesap alınmalıdır.).

UYGULAMA:

Öğretmen tarafından daha önceden hazırlanmış/indirilmiş farklı 3B tasarım örnekleri 
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akıllı tahta vasıtasıyla öğrencilere gösterilir. Öğrencilerden bu tasarımların makine, mi-
mari ve endüstriyel tasarım olarak sınıflamaları istenir. Onlardan “Neden bu tasarımların 
tek programda yapılmıyor?” sorusunun gelmesi beklenir. Bu soru gelmediği takdirde 
öğretmen tarafından öğrencilere yöneltilir. Gelen cevaplar doğrultusunda öğretmen ta-
rafından her tasarımın her programda çizilebildiği fakat yapılacak olan tasarımın gerek-
sinimlerine göre uygun olan 3B programların  seçilmesi hâlinde daha iyi/doğru sonuç 
olacağı söylenir.

Öğretmen tarafından çoğunlukla Endüstriyel Tasarım olarak çalışmalar yapıldığı söylenir. 
Bu tasarım için kullandığımız 3 boyutlu tasarım programları konusunda kısa bilgiler ve-
rilerek özelliklerinden bahsedilir. Öğrencilere “Siz olsanız hangi programı kullanırsınız?” 
sorusu yöneltilerek cevapları alınır. Geçmişte iki boyutlu çizim programları kullanılırken 
bugün iki ve üç boyutlu çizim programlarının kullanıldığı öğretmen tarafından söylenir. 
Bazı programlarda yapılan 3 boyutlu tasarımların da kullanıcının istediği takdirde iki bo-
yuta aktarılabildiğinden bahsedilir. Öğrencilere sizce gelecekte 3B modelleme ile üretim 
konusunda ne gibi gelişmelerin olabileceğini düşünüyorsunuz? Sorusu yöneltilerek ce-
vapları alınır. Bu cevaplar öğretmen tarafından tahtaya yazılır ve diğer öğrencilerin de bu 
tahminler üzerinde yorum yapmaları istenir. 

EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:

Öğrencilerden Endüstriye Tasarım olarak başka programlar ile ilgili çevrim içi araştırma 
yapmaları istenir.

Öğrencilerden Endüstriyel Tasarıma uygun 3B Programları ile yapılmış örnek tasarımları 
araştırmaları istenir.

DEĞERLENDİRME:

Bu etkinliğe ait “Davranış Gözlem Formu ve Değerlendirme Formu”na  etkinlik kareko-
dunu okutarak ulaşabilirsiniz.   
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MODÜL/KONU : Akıllı Sistem Tasarımı ve Üretimine

  Giriş/Akıllı Sistemleri Tanıyorum

ETKİNLİK ADI : Akıllı Sistemleri Tanıyorum

EĞİTİM PROGRAMI : BYF

SÜRE : 40 dk. + 40 dk.
Etkinlikle ilgili tüm ma-
teryallere ulaşmak için 
karekodu okutunuz.

KAZANIMLAR: 

K1. Akıllı sistemler ile ilgili kavramları bilir.

K2. Akıllı sistemlerin taşıdığı özellikleri bilir.

K3. Akıllı sistemleri oluşturmanın zorluklarını bilir.

K4. Akıllı sistemlerin kapsadığı alanların farkına varır.

HEDEFLENEN BECERİLER:

• Teknoloji okuryazarlığı

• Kaynakları etkin kullanma becerileri

• Yenilikçilik

• Disiplinler arası düşünme

KISA ÖZET: Endüstri 4.0 bilgi ve iletişimin önemli olduğu, nesnelerin internet yoluy-
la birbirlerine bağlandığı bir atılım dönemidir. Nesnelerin interneti, yapay zekâ gibi en-
düstri 4.0 bileşenleri sayesinde teknolojik ve ekonomik sistemlerle çok hızlı bir gelişim 
göstermiştir. Süreç, tüm sistemlerin insana gerek kalmadan kendini yönetebileceği akıllı 
sistemlere dönüşmesi şeklinde sonuçlanmaktadır. Akıllı sistemlerin teknolojide yoğun 
kullanıldığı, makinelerin kendi kendine öğrenebildiği, yapay zekânın teknoloji gelişimin-
de öne çıkan bir unsur olduğu yeni bir döneme girilmektedir. Akıllı sistemlerin temelini 
oluşturduğu bu döneme endüstri 5.0, diğer ismiyle “Akıllı Toplum 5.0” denilmektedir. Bu 
nedenle geleceğin inşasında ve akıllı toplumun tasarımında “akıllı sistemler” kavram, ta-
sarım ve uygulama olarak çok önemli bir konumda bulunmaktadır.

ARAÇ-GEREÇLER:

• Kargu 2 ve kargu sürü drone teknik özellik listesi

• Bilgisayar

• Etkileşimli tahta/projeksiyon aracı

HAZIRLIKLAR: Akıllı sistemlere örnek olarak Türk insansız hava araçlarına ait örnek re-
simler, akıllı robot süpürge, Siper Hava Savunma Sistemi resimleri akıllı sistemlere örnek 
olarak gösterilmek üzere hazırlanır. Kargu 2 insansız hava aracının resimleri ve teknik 
özellikleri öğrencilere etkileşimli tahta üzerinden gösterilmek üzere hazırlanır.
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KAVRAMLAR:

Akıllı Sistemler: Bir durumu algılama, teşhis etme, betimleme ve ayrıca konuşabilme ve 
tanımlama yeteneğine sahip sistemlere akıllı sistemler denir. Bu sistemler ayrıca ortamla 
ve başka sistemlerle bağlanma, etkileşime geçme ve iletişim kurma yetkinliklerine de 
sahiptir [1].

Akıllı sistemler; akıllı robot süpürgeler, bir İHA’nın yönetimi, bir ülkenin tüm hava savun-
ma sisteminin koordinasyonu, bir şehrin veya bir evin otonom işleyiş gibi çok farklı biçim-
lerde kullanılabilir.

UYGULAMA:

Öğretmen, akıllı sistemleri kavram olarak açıklar. Daha sonra öğrencilere –hazırlık aşa-
masında belirtilen uygulama ve resimler gösterilerek-aşağıdaki sorular sorulur. Öğrenci-
lere akıllı süpürge, elektrikle çalışan araba ve Bayraktar TB2 insansız hava aracı resimleri 
gösterilir. Bunların kendi başlarına yapabildikleri işler öğrenciler ile beraber tespit edilir. 
Bir insansız hava aracının kendi başına hareket etmesi, hedefine varması ve geri dönme-
si için nasıl bir yeteneğe sahip olması gerekir?

• Bir sistemin akıllı sistem sayılması için hangi özellikleri taşımalıdır? 

• Bir akıllı sistem yapmak isterseniz hangi zorluklarla karşılaşabilirsiniz?

• Atölyede bir akıllı sistem uygulaması yapmak isterseniz hangi konuda yapardınız?

Öğrenci ve öğretmenin karşılıklı soru ve cevaplarından sonra uygulamanın devamına iliş-
kin bilgi ve aşamalara, “Akıllı Sistemler EK 1” isimli etkinlik karekodunu okutarak ulaşabi-
lirsiniz.

DEĞERLENDİRME:

Bu etkinliğe ait “Rubrik ve Akran Değerlendirme Formları”na etkinlik karekodunu okuta-
rak ulaşabilirsiniz. 

KAYNAKLAR:

[1] ICT-INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES Work Programme 2007-
08, s32, https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/fp7/88465/c-wp-200801_
en.pdf

Görsel 1. Akıllı sistemler
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MODÜL/KONU : Akıllı Sistem Tasarımı ve Üretimine

  Giriş/Biyolojik Sistem-Akıllı Sistem

  İlişkisi

ETKİNLİK ADI : Biyolojik Sistem-Akıllı

  Sistem İlişkisi

EĞİTİM PROGRAMI : BYF

SÜRE : 40 dk. + 40 dk.

Etkinlikle ilgili tüm ma-
teryallere ulaşmak için 
karekodu okutunuz.

KAZANIMLAR: 

K1. Biyolojik sistemleri tanır. 

K2. Akıllı Sistemler ile biyolojik sistemler arasındaki ilişkinin farkına varır.

K3. Biyolojik sistemleri akıllı sistemlere göre açıklar.

HEDEFLENEN BECERİLER:
• Teknoloji okuryazarlığı

• Kaynakları etkin kullanma becerileri

• Yenilikçilik

• Disiplinler arası düşünme

KISA ÖZET: İnsanoğlu teknolojideki gelişiminde çoğu kez doğayı taklit eden yöntemler 
kullanmıştır. İnsanlar, sorunlarının çözümünü önce doğada aramaktadır. Doğadakinin 
benzerini üretmek, sorunlara çözüm kaynağı olmaktadır. Toprağın pişirilmesiyle yapılan 
ilk kap ile başlayan teknolojik gelişme; bitkileri, hayvanları ve en son insan bedenini, insan 
yeteneklerini taklit ederek günümüz teknolojisine ulaşmıştır. Bu etkinlikte, toprağı ateş-
te pişirme ile topraktan başlayan gelişim adımından insan gibi düşünen bir makineye 
doğru ilerleyen gelişim seviyeleri arasındaki biyolojik sistem ile akıllı sistem arasındaki 
ilişki incelenmektedir.

ARAÇ-GEREÇLER:
• Herhangi bir robot seti
• Bilgisayar
• Etkileşimli tahta/projeksiyon aracı

HAZIRLIKLAR: Etkinliğin aşamalarında adım adım tamamlanacak olan ve kurulumuna 
başlanmamış bir robot seti öğretmen masasında hazır bulundurulur. Robot setinin ol-
maması durumunda bir sensör seti veya etkileşimli tahta/projeksiyon makinesi üzerinde 
gösterilecek resimler hazırlanabilir. Önemli olan, mevcut parçaların birleşerek bir bütünü 
oluşturabilmesi hareketini sağlayacak motorlara ve etkileşimi sağlayacak sensörlere, dü-
şünmesini sağlayacak bir akıllı karta sahip olmasıdır.
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KAVRAMLAR:

Akıllı Sistemler–Biyolojik Sistemler: Kendisine verilen görevi yapma veya yapmama ko-
nusunda karar verebilen, hatalarını kayıt altına alıp öğrenebilen, çevre şartlarına adapte 
olabilen, ortaya çıkardığı davranışların uygunluğunu hesaplayabilen ve buna göre yeni 
kararlar üretebilen sistemlere akıllı sistemler denilmektedir.

Doğada bulunan tüm biyolojik sistemler kendi içerisinde akıllı bir sisteme sahiptir. En 
basit tek hücreli bir yapıdan en karmaşık sistemlere sahip insanoğluna kadar her canlı 
kendi yaşam amaçlarına uygun sistemlere sahiptir. Her canlı kendi yapısını oluşturan bu 
biyolojik sistemlerin ortaya koyduğu imkânlara göre hayatlarını sürdürür.

UYGULAMA:

Robot setlerinin tüm yapı parçaları, motorları ve sensörleri öğrencilerin toplu olarak gö-
rebileceği şekilde dizilir. Her sistemin oluşturulmasının küçük parçaların birleşimiyle baş-
landığı anlatılır. Sistemlerin akıllı çalışması için dış çevreyle sensörler aracılığı ile iletişime 
geçilen motorlar sayesinde sistemlere hareket kazandırıldığı anlatılır. Bu hâliyle akıllı sis-
temlerin biyolojik sistemleri taklit ettiği belirtilir.

Görsel 1. Robot setleri Görsel 2. Mikrodenetleyici kart ve sensörler

Evrende akıllı sistem/biyolojik sistem benzerliği olan dört madde görülebilir:

1. Madde (Biyolojik Sistem)/Yapı ham maddesi (Akıllı Sistem)

2. Bitki (Biyolojik Sistem)/Yapı parçaları + sensörler + basit algoritma – motorlar (Akıllı 
Sistem)

3. Hayvan (Biyolojik Sistem)/Yapı parçaları + sensörler + motorlar + kompleks algorit-
ma-Yapay Zekâ (Akıllı Sistem)

4. İnsan 

Öğrenci ve öğretmenin karşılıklı soru ve cevaplarından sonra uygulamanın devamına ait 
bilgi ve aşamalara ek bilgilerden ulaşılabilir.

Bu etkinliğe ait uygulama ile ilgili bilgilere, uygulama adımlarına ve kazanım karşılıkları-
na “Biyolojik Sistem-Akıllı Sistem İlişkisi EK 1” isimli etkinlik karekodunu okutarak ulaşa-
bilirsiniz.

DEĞERLENDİRME:

Bu etkinliğe ait “Rubrik Değerlendirme Formu”na etkinlik karekodunu okutarak ulaşa-
bilirsiniz. 
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MODÜL/KONU : Akıllı Sistem Tasarımı ve

   Üretimine Giriş/Sensörler

ETKİNLİK ADI : Işık ve Renk Algılama Sensörleri

EĞİTİM PROGRAMI : BYF

SÜRE : 40 dk. + 40 dk.

Etkinlikle ilgili tüm ma-
teryallere ulaşmak için 
karekodu okutunuz.

KAZANIMLAR: 

K1. Işık algılama sensörlerini tanır. 

K2. Renk algılama sensörlerini tanır. 

K3. Işık sensörlerinin akıllı sistemlerde nasıl kullanılacağını açıklar.

K4. Renk algılama sensörlerinin akıllı sistemlerde nasıl kullanılacağını açıklar.

K5. Işık sensörleri ile çalışan bir akıllı sistem uygulaması tasarlar.

K6. Renk algılama sensörleri ile çalışan bir akıllı sistem uygulaması tasarlar.

K7. Işık sensörlerinin akıllı sistemlerde kullanılma alanları konusunda öneri geliştirir.

K8. Renk algılama sensörlerinin akıllı sistemlerde kullanılma alanları konusunda öneri 
geliştirir.

HEDEFLENEN BECERİLER:
• Teknoloji okuryazarlığı

• Kaynakları etkin kullanma becerileri

• Yenilikçilik

• Disiplinler arası düşünme

KISA ÖZET: Işık ve renk sensörleri akıllı sistemlerde ışık veya renk değişimleri ile ortaya 
çıkan veri değişimlerinden faydalanarak sonuç ve karar oluşturma işlemlerinde kullanılır. 
Bu iki sensör tipi akıllı sistemlerin çevresel değişime tepkilerini değerlendirme üzerine 
çalışırlar.

ARAÇ-GEREÇLER:
• Işık ve renk algılama sensörü
• Kontrol kartı
• Led
• Motor
• Devre elemanları
• Bilgisayar
• Etkileşimli tahta/projeksiyon aracı
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HAZIRLIKLAR: Etkinlik öncesinde her öğrenci veya öğrenci grubu için etkinlik araçları 
temin edilir. Etkinliklerde kullanılacak kodlar öğretmen tarafından önceden araştırılarak 
veya öğretmen tarafından üretilerek etkileşimli tahta veya projeksiyonda gösterilir. (Sen-
sörlerin kurulumu ve kodlanması aynı amaca ait görevlerde bile tasarımcılar tarafından 
farklı üretilebilmekte ve düzenlenebilmektedir.

KAVRAMLAR:

LDR (Fotodirenç) Sensörü: Işık algılama amacıyla kullanılır. LDR sensörün aydınlık or-
tamda direnci azalır. Karanlık ortamda direnci artar. Bu özelliği kullanılarak aydınlık, ka-
ranlık ve ışık şiddeti değerleri gibi bilgiler elde edilebilir.

Görsel 1. LDR (Fotodirenç) Sensörü-1 Görsel 2. LDR (Fotodirenç) Sensörü-2

Renk Sensörü: Ortamda yer alan renkleri algılamayı sağlar. Etkinliklerde kullanılacak 
sensörün üzerinde dört adet beyaz LED ve TCS3200 çipi bulunur. Renk sensörleri test 
şeritlerini okuma, renge göre sıralama, ortam ışığını okuma, çizgi izleyerek doğru hareket 
etme uygulamaları için kullanılabilir.

Piyasada renk sensörü ve LDR sensörünün bir arada bulunduğu kartlar bulunmaktadır.

UYGULAMA:

Öğretmen “Işık ve renkler günlük hayatta hangi cihazlarda kullanılır?” sorusu ile derse 
başlar. Öğrencilere soruya cevap vermeleri için iki dakika verilir. Öğrencilerin cevapların-
dan sonra  öğretmen şu örnekleri verir: “Odadaki bir lamba, uyarı cihazındaki veya tra-
fik ışıklarındaki renkler, arabalardaki yön ve aydınlatma lambaları, uçaklarda navigasyon 
ışıkları”. Öğretmen sınıftaki elektrik düğmesine basarak açıp kapatır. Işığın sınıfa dolması 
ve yok olmasını göstererek öğrencilerin dikkatini çeker.

Bu etkinliğe ait uygulama ile ilgili bilgilere, uygulama adımlarına ve kazanım karşılıkları-
na “Sensörler Işık-Renk  EK 1” isimli etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

DEĞERLENDİRME:

Bu etkinliğe ait “Rubrik ve Akran Değerlendirme Formları”na etkinlik karekodunu okuta-
rak ulaşabilirsiniz. 
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MODÜL/KONU : Akıllı Sistem Tasarımı ve

   Üretimine Giriş/Sensörler

ETKİNLİK ADI : Mesafe Ölçüm ve

   Cisim Algılama Sensörleri

EĞİTİM PROGRAMI : BYF

SÜRE : 40 dk. + 40 dk.

Etkinlikle ilgili tüm ma-
teryallere ulaşmak için 
karekodu okutunuz.

KAZANIMLAR: 

K1. Mesafe ölçüm sensörlerini tanır. 

K2. Cisim algılama sensörlerini tanır. 

K3. Mesafe ölçüm sensörlerinin akıllı sistemlerde nasıl kullanılacağını açıklar.

K4. Cisim algılama sensörlerinin akıllı sistemlerde nasıl kullanılacağını açıklar.

K5. Mesafe ölçüm sensörleri ile çalışan bir akıllı sistem uygulaması tasarlar.

K6. Cisim algılama sensörleri ile çalışan bir akıllı sistem uygulaması tasarlar.

K7. Mesafe ölçüm sensörlerinin akıllı sistemlerde kullanılma alanları konusunda öneri 
geliştirir.

K8. Cisim algılama sensörlerinin akıllı sistemlerde kullanılma alanları konusunda öneri 
geliştirir.

HEDEFLENEN BECERİLER:

• Teknoloji okuryazarlığı

• Kaynakları etkin kullanma becerileri

• Yenilikçilik

• Disiplinler arası düşünme

KISA ÖZET: Mesafe ölçüm ve cisim algılama sensörleri; bulundukları ortama sinyal gön-
dererek, geri gelen sinyali toplayarak çalışır. Dönüş sinyallerini analiz ederek ortamda bu-
lunan cisimlerin varlığını belirlenmeyle, bu varlıkların sensörden uzaklığını bulmak için 
gereken bilgi toplanmış olur. Sensörlerden çıkan ses veya kızılötesi sinyalin bir engele 
çarpması ve bu sinyalin geri gelme süresinin hesaplanması ile çalışır. Akıllı sistemlerde 
sinyalin geri gelmesi-gelmemesi değişimlerinden faydalanarak sonuç ve karar oluştur-
ma işlemlerinde kullanılır. Bu iki sensör tipi, akıllı sistemlerin mekânsal ve durumsal de-
ğişime tepkilerini değerlendirme üzerine çalışır.
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ARAÇ-GEREÇLER:

• Mesafe ölçüm ve cisim algılama sensörü

• Kontrol kartı

• LED

• Motor

• Devre elemanları

• Bilgisayar

• Akıllı tahta/projeksiyon aracı

HAZIRLIKLAR: Etkinlik öncesinde her öğrenci veya öğrenci grubu için etkinlik araçları 
temin edilir. Etkinliklerde kullanılacak kodlar öğretmen tarafından önceden araştırılarak 
veya öğretmen tarafından üretilerek etkileşimli tahta veya projeksiyonda gösterilir (Sen-
sörlerin kurulumu ve kodlanması aynı amaca ait görevlerde bile tasarımcılar tarafından 
farklı üretilebilmekte ve düzenlenebilmektedir. Bu nedenle etkinliklerde bir sınırlama ol-
maması için etkinliğin bu alanı öğretmenin tercihine bırakılmıştır. Öğretmen program 
ve sensör kütüphanelerinden veya bağımsız kaynaklardan kodları programın içine akta-
rabilir.).

KAVRAMLAR:

Mesafe Ölçüm ve Cisim Algılama Sensörleri: Ortamdaki cisimlerin algılanmasını ve bu 
cisimlerin uzaklıklarının ölçülmesini sağlar. Akıllı sistemlerin gören gözü vazifesini üstle-
nirler. Bu özelliği ile proje uygulamalarında en çok kullanılan sensörler oldukları söylene-
bilir.

Ultrasonik Sensör: Tarama alanın-
daki cismi algılamayı ve o cismin 
mesafesini hesaplamayı sağlar. Ça-
lışma mantığı yarasaların yön bulma 
sistemiyle benzerdir.  İleriye doğru 
bir insanın duyamayacağı frekansta 
ses gönderir. Sesin bir engele çarpıp 
geri gelmesi sonucu cismin varlığı 
ve mesafesi hesaplanır. Ultrasonik 
sensör ile 3-400 cm arası mesafeler-
de ölçüm yapılabilir. Uygulamalarda 
sensöre yaklaşan, uzaklaşan veya ya-
nından geçen cisimlerin algılaması 
için kullanılabilir. Bu cisimleri engel 
olarak görerek buna göre tepki ve-
ren algoritmaları oluşturulabilir. Görsel 1. Ultrasonik sensör
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Kızılötesi Sensör: İçinde kızılötesi ışık veren bir LED ve bu ışığın engele 
çarpması sonucu geri gelmesi hâlinde yakalayan alıcıdan oluşan mesafe 
algılayıcı bir sensördür. Bu iş için genelde kullanılan CNY70 Kızılötesi Sen-
sörün Mesafe algısı 2 cm kadardır. MZ80(E18-D80NK) gibi 80 cm mesafeli 
endüstriyel kızılötesi sensörler de bulunmaktadır. Kızılötesi sensörler uygu-
lamalarda daha çok çizgi izleyen robotlar, sumo robotların çalışmalarında 
kullanılır.

Hareket Algılayıcı Sensör (PIR): Mevcut or-
tamdaki canlı hareketlerini tespit etmeyi sağlar.  
PIR kendi içinde pasif bir kızılötesi sensör kulla-
nır. Sensörün üstünü yarım top şeklinde örten 
bir lens ve arkasında mesafe ve çıkış süresini 
ayarlayan bir potansiyometre bulunur.

UYGULAMA:

Öğretmen, ders girişinde öğrencilere aşağıdaki soruları sorar. Öğrencilerden alınan ce-
vaplardan sonra aşağıdaki örnek açıklamaları onlara aktararak uygulamayı öğrencilerle 
gerçekleştirir. 

• İnsanlar mesafeleri neden ölçer? 

• Etrafımızdaki cisimleri nasıl algılarız? 

• Önümüzde bir cisim algıladığımızda nasıl bir tepki gösteririz? 

• Günlük hayatta hangi cihaz veya araçlar mesafe ölçmeye ihtiyaç duyar? 

• Mesafe ölçen ve cisimleri algılayan hangi cihazları kullanırız? 

Bu etkinliğe ait uygulama ile ilgili bilgilere, uygulama adımlarına ve kazanım karşılıkla-
rına “Mesafe ve Cisim Algılama  EK 1” isimli etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

DEĞERLENDİRME:

Bu etkinliğe ait “Rubrik ve Akran Değerlendirme Formları”na etkinlik karekodunu okuta-
rak ulaşabilirsiniz. 

Görsel 2. Kızılötesi sensör

Görsel 3. Hareket algılayıcı sensör (PIR)
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MODÜL/KONU : Akıllı Sistem Tasarımı ve

   Üretimine Giriş/Sensörler

ETKİNLİK ADI : Sıcaklık ve Nem Sensörleri

EĞİTİM PROGRAMI : BYF

SÜRE : 40 dk. + 40 dk.

KAZANIMLAR: 

K1. Sıcaklık sensörlerini tanır. 

K2. Nem sensörlerini tanır. 

K3. Sıcaklık sensörlerinin akıllı sistemlerde nasıl kullanılacağını açıklar.

K4. Nem sensörlerinin akıllı sistemlerde nasıl kullanılacağını açıklar.

K5. Sıcaklık sensörleri ile çalışan bir akıllı sistem uygulaması tasarlar.

K6. Nem sensörleri ile çalışan bir akıllı sistem uygulaması tasarlar.

K7. Sıcaklık sensörlerinin akıllı sistemlerde kullanılma alanları konusunda öneri geliştirir.

K8. Nem sensörlerinin akıllı sistemlerde kullanılma alanları konusunda öneri geliştirir.

HEDEFLENEN BECERİLER:

• Teknoloji okuryazarlığı

• Kaynakları etkin kullanma becerileri

• Yenilikçilik

• Disiplinler arası düşünme

KISA ÖZET: Sıcaklık ve nem sensörleri ortam sıcaklığını ve havadaki nem oranını ölç-
meyi sağlayan sensörlerdir. Sıcaklık ve nem oranını ölçen ayrı ayrı sensörler olduğu gibi 
ikisini de aynı kart üzerinde ölçen sensörler bulunmaktadır.

ARAÇ-GEREÇLER:

• Sıcaklık ve nem sensörü

• Kontrol kartı

• Led

• Motor

• Devre elemanları

Etkinlikle ilgili tüm ma-
teryallere ulaşmak için 
karekodu okutunuz.
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• Bilgisayar

• Akıllı tahta/projeksiyon aracı

HAZIRLIKLAR: Etkinlik öncesinde her öğrenci veya öğrenci grubu için etkinlik araçları 
temin edilir. Etkinliklerde kullanılacak kodlar öğretmen tarafından önceden araştırılarak 
veya öğretmen tarafından üretilerek etkileşimli tahta veya projeksiyonda gösterilir (Sen-
sörlerin kurulumu ve kodlanması aynı amaca ait görevlerde bile tasarımcılar tarafından 
farklı üretilebilmekte ve düzenlenebilmektedir. Bu nedenle etkinliklerde bir sınırlama ol-
maması için etkinliğin bu alanı, öğretmenin tercihine bırakılmıştır. Kodlar program ve 
sensör kütüphanelerinden aktarılabilir veya bağımsız kaynaklarda kullanılan kodlar ör-
nek olarak programın içine aktarabilir.).

KAVRAMLAR:

Sıcaklık Sensörü: Ortam sıcaklığını okuyabilen sensörlerdir. Temassız ve su geçirmez 
versiyonları da bulunmaktadır. Analog ve dijital çalışan çeşitleri vardır.

Nem Sensörü Havadaki veya topraktaki nemi ölçmeyi sağlar. Nem hava veya toprakta 
bulunan su buharı miktarıdır.

Toprak Sensörü Topraktaki nem oranını ölçer.

UYGULAMA:

Öğretmen öğrencilere aşağıdaki soruları sorarak derse giriş yapar:

• İnsanlar bir ortamın sıcaklığını ve nemini neden ölçer? 

• Günlük hayatta sıcaklığı ve toprak veya havanın nemini nasıl ölçeriz?

Bu etkinliğe ait uygulama ile ilgili bilgilere, uygulama adımlarına ve kazanım karşılıkları-
na  “Sıcaklık ve nem EK 1” isimli etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

DEĞERLENDİRME:

Bu etkinliğe ait “Rubrik ve Akran Değerlendirme Formları”na etkinlik karekodunu okuta-
rak ulaşabilirsiniz. 
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MODÜL/KONU : Akıllı Sistem Tasarımı ve

   Üretimine Giriş/Sensörler

ETKİNLİK ADI : Kuvvet ve Ağırlık  Sensörleri

EĞİTİM PROGRAMI : BYF

SÜRE : 40 dk. + 40 dk.

KAZANIMLAR: 

K1. Kuvvet sensörlerini tanır. 

K2. Ağırlık sensörlerini tanır. 

K3. Kuvvet sensörlerinin akıllı sistemlerde nasıl kullanılacağını açıklar.

K4. Ağırlık sensörlerinin akıllı sistemlerde nasıl kullanılacağını açıklar.

K5. Kuvvet sensörleri ile çalışan bir akıllı sistem uygulaması tasarlar.

K6. Ağırlık sensörleri ile çalışan bir akıllı sistem uygulaması tasarlar.

K7. Kuvvet sensörlerinin akıllı sistemlerde kullanılma alanları konusunda öneri geliştirir.

K8. Ağırlık sensörlerinin akıllı sistemlerde kullanılma alanları konusunda öneri geliştirir.

HEDEFLENEN BECERİLER:

• Teknoloji okuryazarlığı

• Kaynakları etkin kullanma becerileri

• Yenilikçilik

• Disiplinler arası düşünme

KISA ÖZET: Akıllı sistemlerde ağırlık ve kuvvet değişimini algılayan sistemlerin projelen-
dirilmesinde kullanılabilen sensörlerdir.

ARAÇ-GEREÇLER:

• Kuvvet ve ağırlık sensörü

• Kontrol kartı

• LED

• Motor

• Devre elemanları

• Bilgisayar

• Akıllı tahta/projeksiyon aracı

Etkinlikle ilgili tüm ma-
teryallere ulaşmak için 
karekodu okutunuz.
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HAZIRLIKLAR: Etkinlik öncesinde her öğrenci veya öğrenci grubu için etkinlik araçları 
temin edilir. Etkinliklerde kullanılacak kodlar öğretmen tarafından önceden araştırılarak 
veya öğretmen tarafından üretilerek etkileşimli tahta veya projeksiyonda gösterilir (Sen-
sörlerin kurulumu ve kodlanması aynı amaca ait görevlerde bile tasarımcılar tarafından 
farklı üretilebilmekte ve düzenlenebilmektedir. Bu nedenle etkinliklerde bir sınırlama ol-
maması için etkinliğin bu alanı öğretmenin tercihine bırakılmıştır. Öğretmen, program 
ve sensör kütüphanelerinden veya bağımsız kaynaklardan kodları programın içine akta-
rabilir.).

KAVRAMLAR:

Kuvvet Sensörü: Sensöre  bir kuvvet uygulandığında ortaya çıkan şekil değişimi sonucu 
direnci değişen bir malzeme kullanılarak üretilir. Kuvvet sensörü kullanılarak temas eden 
nesnenin uygulayacağı kuvvet hesaplanabilir. Bu değerin kullanılabileceği projeler için 
kuvvet sensörü kullanılabilir.

Ağırlık Sensörü Uygulamalarda gerek duyulan nesnenin ağırlığının ölçümü için kullanılır.

UYGULAMA:

Öğretmen ders girişinde öğrencilere aşağıdaki soruları sorar. Öğrencilerden alınan ce-
vaplardan sonra EK 1’deki örnek açıklamaları onlara aktararak uygulamayı öğrencilerle 
gerçekleştirir. 

• Günlük hayatta bir eşyaya kuvvet nasıl uygulanır? 

• Günlük hayatta kuvveti nasıl ölçeriz? 

Öğrenci ve öğretmenin karşılıklı soru ve cevaplarından sonra uygulamanın devamındaki 
bilgi ve aşamalara ek bilgilerden ulaşılabilir.

Bu etkinliğe ait uygulama ile ilgili bilgilerine, uygulama adımlarına ve kazanım karşılıkla-
rına  “Kuvvet ve Ağırlık Sensörleri  EK 1” isimli etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

DEĞERLENDİRME:

Bu etkinliğe ait “Rubrik ve Akran Değerlendirme Formları”na etkinlik karekodunu okuta-
rak ulaşabilirsiniz. 
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MODÜL/KONU : Akıllı Sistem Tasarımı ve

   Üretimine Giriş/Sensörler

ETKİNLİK ADI : Pusula ve Basınç Sensörleri

EĞİTİM PROGRAMI : BYF

SÜRE : 40 dk. + 40 dk.

KAZANIMLAR: 
K1. Pusula sensörlerini tanır. 
K2. Basınç sensörlerini tanır. 
K3. Pusula sensörlerinin akıllı sistemlerde nasıl kullanılacağını açıklar. 
K4. Basınç sensörlerinin akıllı sistemlerde nasıl kullanılacağını açıklar.
K5. Basınç sensörleri ile çalışan bir akıllı sistem uygulaması tasarlar.
K6. Pusula sensörleri ile çalışan bir akıllı sistem uygulaması tasarlar.
K7. Pusula sensörlerinin akıllı sistemlerde kullanılma alanları konusunda öneri geliştirir.
K8. Basınç sensörlerinin akıllı sistemlerde kullanılma alanları konusunda öneri geliştirir.

HEDEFLENEN BECERİLER:

• Teknoloji okuryazarlığı

• Kaynakları etkin kullanma becerileri

• Yenilikçilik

• Disiplinler arası düşünme

KISA ÖZET: Pusula ve basınç sensörleri iklim ve yön gibi coğrafi çalışmaların projelerin-
de kullanılabilecek sensörlerdir.

ARAÇ-GEREÇLER:
• Pusula ve basınç sensörü
• Kontrol kartı
• LED
• Motor
• Devre elemanları
• Bilgisayar
• Akıllı tahta/projeksiyon aracı

HAZIRLIKLAR: Etkinlik öncesinde her öğrenci veya öğrenci grubu için etkinlik araçları 
temin edilir. Etkinliklerde kullanılacak kodlar öğretmen tarafından önceden araştırılarak 
veya öğretmen tarafından üretilerek etkileşimli tahta veya projeksiyonda gösterilir (Sen-

Etkinlikle ilgili tüm ma-
teryallere ulaşmak için 
karekodu okutunuz.
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sörlerin kurulumu ve kodlanması aynı amaca ait görevlerde bile tasarımcılar tarafından 
farklı üretilebilmekte ve düzenlenebilmektedir. Bu nedenle etkinliklerde bir sınırlama ol-
maması için etkinliğin bu alanı öğretmenin tercihine bırakılmıştır. Öğretmen, program 
ve sensör kütüphanelerinden veya bağımsız kaynaklardan kodları programın içine akta-
rabilir.). 

KAVRAMLAR:

Basınç Sensörü: Hava basıncını ölçmeyi sağlar. Hava 
basıncı bilgisi irtifa bilgisinin hesaplanmasında kullanı-
labilir. İklim çalışmaları ile ilgili uygulamalarda kullanı-
labilir.

Pusula Sensörü: Yön tayinini sağlayan sensörlerdir. 
Coğrafi tanımlama gerektiren sistem çalışmalarında 
kullanılabilir.

UYGULAMA:

Öğretmen, öğrencilere aşağıdaki soruları sorar. Öğrencilerden alınan cevaplardan sonra 
aşağıdaki örnek açıklamaları öğrencilere aktararak uygulamayı onlarla gerçekleştirir. 

• Hava basıncı nasıl oluşur?  
• Günlük hayatta hava basıncını nasıl ölçeriz? 

Örnek açıklamalar: Atmosfer, gazlardan oluşur. Gazların da bir ağırlığı vardır. Bu nedenle 
bulundukları yüzeye bir kuvvet uygularlar. Bu kuvvete hava basıncı ismi verilir. Hava ba-
sıncı barometre ile ölçülür.

Öğrenciler ile hava basıncını hesaplayan ve seri portta gösteren etkinlik yapılır.  Bunun 
için gerekli olan hava basıncı sensörü ve devre elemanları (Kontrol kartı, jumper kablolar) 
temin edilir. Devre elamanlarının bağlanması sağlandıktan sonra kod çalışmasına sen-
söre ait kütüphaneden ilgili dosya yüklenir. Kodlar kontrol kartına yüklendikten sonra 
havanın basıncı seri porttan okunur. 

Öğrencilere basınç ve pusula sensörlerinin açık hava basıncı ilaçlama makinalarında, 
LPG ve yangın söndürme tüplerinde, robotik ve drone çalışmalarında irtifa bilgilerinin 
hesaplanmasında kullanıldığı bilgisi paylaşılır. 

Öğretmen yukarıda yapılan uygulamadaki devre elemanlarını kullanarak pusula sensö-
rünü kontrol kartı üzerine konumlandırır. Pusula sensörüne ait kodlar karta yüklendikten 
sonra düzeneğin yön tayin hesaplaması yapılır. Öğretmen, uygulama sonunda öğrenci-
lerden yapılan etkinliğin uygulama adımlarını açıklamalarını ister. Daha sonra öğrenci-
lerden etkinlik ile ilgili öneriler geliştirmeleri istenir. Pusula sensörü projelerde yön tayini 
için kullanılır. Bu sensörü kullanmak için kendi kütüphanesindeki dosya kullanılır.

DEĞERLENDİRME:

Bu etkinliğe ait “Rubrik ve Akran Değerlendirme Formları”na etkinlik karekodunu okuta-
rak ulaşabilirsiniz.

Görsel 1. Barometre
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MODÜL/KONU : Akıllı Sistem Tasarımı ve

   Üretimine Giriş/Sensörler

ETKİNLİK ADI : Jiroskop ve İvme Sensörleri

EĞİTİM PROGRAMI : BYF

SÜRE : 40 dk. + 40 dk.

KAZANIMLAR: 

K1. Jiroskop ve ivme  sensörlerini tanır. 

K2. Jiroskop ve ivme sensörlerinin akıllı sistemlerde nasıl kullanılacağını açıklar.

K3. Jiroskop ve ivme sensörleri ile çalışan bir akıllı sistem uygulaması tasarlar.

K4. Jiroskop ve ivme sensörlerinin akıllı sistemlerde kullanılma alanları konusunda öneri 
geliştirir.

HEDEFLENEN BECERİLER:

• Teknoloji okuryazarlığı

• Kaynakları etkin kullanma becerileri

• Yenilikçilik

• Disiplinler arası düşünme

KISA ÖZET: Jiroskop ve ivme sensörleri denge, açısal dönüş  gerektiren projeler ve hava 
araçları tasarımı çalışmalarında kullanılır.

ARAÇ-GEREÇLER:

• Jiroskop ve ivme sensörü

• Kontrol kartı

• LED

• Motor

• Devre elemanları

• Bilgisayar

• Akıllı tahta/projeksiyon aracı

Etkinlikle ilgili tüm ma-
teryallere ulaşmak için 
karekodu okutunuz.
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HAZIRLIKLAR: Etkinlik öncesinde her öğrenci veya öğrenci grubu için etkinlik araçları 
temin edilir. Etkinliklerde kullanılacak kodlar öğretmen tarafından önceden araştırılarak 
veya öğretmen tarafından üretilerek etkileşimli tahta veya projeksiyonda gösterilir (Sen-
sörlerin kurulumu ve kodlanması aynı amaca ait görevlerde bile tasarımcılar tarafından 
farklı üretilebilmekte ve düzenlenebilmektedir. Bu nedenle etkinliklerde bir sınırlama ol-
maması için etkinliğin bu alanı öğretmenin tercihine bırakılmıştır. Öğretmen program 
ve sensör kütüphanelerinden veya bağımsız kaynaklardan kodları programın içine akta-
rabilir.). 

KAVRAMLAR:

Jiroskop ve İvme Sensörleri: Denge robotlarında ve hava araçlarında kullanılan açısal 
ivme ve jiroskop ölçümü yapabilen sensörlerdir. İvme ölçer cep telefonlarında görülen ya-
tay ve dikey kullanmayı algılayan sensörlerdir. Bu sensör cep telefonunda oyun oynarken 
telefon hareketlerini algılayıp yatay düzlemde hareketi yönlendirmeyi sağlar. Telefonlar-
da adımsayar, işlevini telefonun yere doğru inmesi ve yukarı çıkması şeklinde hesaplar. 
Jiroskop, robot veya hava aracının açısal pozisyonunu bilgilerini kullanarak hareket yönü-
nün tespitini yapar. İvme sensörü ise yön degiştirme hızını ölçmeyi sağlar. Böylece eğim 
veya düşüş esnasında karşı yönde eşit güç oluşturup robotun veya hava arcının dengede 
kalması sağlanır.

UYGULAMA:

Öğretmen ders girişinde öğrencilere aşağıdaki soruları sorar. Öğrencilerden alınan ce-
vaplardan sonra aşağıdaki örnek açıklamaları onlara aktararak uygulamayı öğrencilerle 
gerçekleştirir.  

• Gözümüz kapalıyken eğildiğimizi, hareket hâlindeyken hızlandığımızı, dururken 
uzandığımızı nasıl anlarız? 

• Kendi etrafımızda bir süre döndükten sonra aniden durduğumuzda neden hâlâ 
dönüyormuşuz gibi algı içinde oluruz?

Örnek açıklamalar: İnsan vücudu denge eylemini iki şekilde gerçekleştirir. Birincisi yer 
çekimine göre dik durmaya göre açısal ayarlama (jiroskopun üstlendiği görev), ikincisi 
hızlanma/yavaşlama ve dönme eylemlerinde vücut konumunun korunmasını sağlayan 
denge hareketidir (ivmeölçer sensörünün üstlendiği görev). Kulağımızda bulunan yarım 
daire kanallarının içindeki sıvılar vücudumuzun dengesinde görev alır. Bu kanalların için-
de bulunan sıvılar vücut hareket ettikçe hareket eder. Sıvılar, hareketin yönüne göre ha-
reket ettiğinden buna uygun sinyalleri beyne gönderir ve bu şekilde beyin denge eylemi-
nin yönüne karar verir. Kendi etrafımızda bir müddet dairesel hareket gerçekleştirdikten 
sonra aniden durursak kulağımızdaki bu sıvı hemen duramayacağından beyne hareket 
sinyali göndermeye devam eder. Bu nedenle başımız döner gibi algı oluşur ve dengemizi 
kaybederek yere yöneliriz. 
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Öğrenciler ile ivme ve jiroskop bilgilerini hesaplayan ve bunu seri portta gösteren etkinlik 
yapılır.  Bunun için gerekli devre elemanları (kontrol kartı, jumper kablolar), jiroskop ve 
ivme sensörü (Kontrol kartı, jumper kablolar) temin edilir. Devre elamanlarının bağlan-
ması sağlandıktan sonra kod çalışmasına sensöre ait kütüphaneden ilgili dosya yüklenir. 
Kodlar kontrol kartına yüklendikten sonra sensör hareket ettirilerek ortaya çıkan değer 
değişimleri seri porttan okunur. 

Uygulama sonunda öğretmen öğrencilerden yapılan etkinliğin uygulama adımlarını 
açıklamalarını ister. Daha sonra öğrencilerden etkinlik ile ilgili öneriler geliştirmeleri iste-
nir. Uygulamada  hareketin yönüne bağımlı olan değerler elde edilmiş olur. Bu değerler 
denge robotlarında, insansı robotların (insan gibi iki ayağı üzerinde dik yürüyen robotlar)  
dengede kalarak düşmeden, devrilmeden hareket etmesinde ve dronların düzgün uçu-
şunda kullanılır.

DEĞERLENDİRME:

Bu etkinliğe ait “Rubrik ve Akran Değerlendirme Formları”na etkinlik karekodunu okuta-
rak ulaşabilirsiniz.
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MODÜL/KONU : Akıllı Sistem Tasarımı ve

   Üretimine Giriş/Sensörler

ETKİNLİK ADI : Esneklik Sensörü

EĞİTİM PROGRAMI : BYF 

SÜRE : 40 dk. + 40 dk.

KAZANIMLAR: 

K1. Esneklik sensörünü tanır. 

K2. Esneklik sensörünü akıllı sistemlerde nasıl kullanılacağını açıklar.

K3. Esneklik sensörü ile çalışan bir akıllı sistem uygulaması tasarlar.

K4. Esneklik sensörünü akıllı sistemlerde kullanılma alanları konusunda öneri geliştirir.

HEDEFLENEN BECERİLER:

• Teknoloji okuryazarlığı

• Kaynakları etkin kullanma becerileri

• Yenilikçilik

• Disiplinler arası düşünme

KISA ÖZET: Esneklik sensörü özellikle robotik el ve kol tasarımları olmak üzere esneklik 
ölçümü gerektiren projeler için kullanılır.

ARAÇ-GEREÇLER:

• Esneklik sensörü

• Kontrol kartı

• LED

• Motor

• Devre elemanları

• Bilgisayar

• Akıllı tahta/projeksiyon aracı

HAZIRLIKLAR: Etkinlik öncesinde her öğrenci veya öğrenci grubu için etkinlik araçları 
temin edilir. Etkinliklerde kullanılacak kodlar öğretmen tarafından önceden araştırılarak 
veya öğretmen tarafından üretilerek etkileşimli tahta veya projeksiyonda gösterilir (Sen-

Etkinlikle ilgili tüm ma-
teryallere ulaşmak için 
karekodu okutunuz.
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sörlerin kurulumu ve kodlanması aynı amaca ait görevlerde bile tasarımcılar tarafından 
farklı üretilebilmekte ve düzenlenebilmektedir. Bu nedenle etkinliklerde bir sınırlama ol-
maması için etkinliğin bu alanı öğretmenin tercihine bırakılmıştır. Öğretmen program 
ve sensör kütüphanelerinden veya bağımsız kaynaklardan kodları programın içine akta-
rabilir.). 

KAVRAMLAR:

Esneklik Sensörü: Multimetre ile esneklik sensörünün direnci ölçüldüğünde sensör es-
netildiği oranda direncin de arttığı görülür. Esneklik sensörleri etkinliklerde en çok robo-
tik el yapımında kullanılmaktadır.

UYGULAMA:

Öğretmen ders girişinde öğrencilere aşağıdaki soruları sorar. Öğrencilerden alınan ce-
vaplardan sonra aşağıdaki örnek açıklamaları onlara aktararak uygulamayı öğrencilerle 
gerçekleştirir.  

• Esnek madde nedir?

• Hangi cisimler esneme yapar? 

Örnek açıklamalar:  Kendilerine bir kuvvet uygulandığında şekil değiştiren, kuvvet arttı-
rılsa da kopuncaya kadar homojen şekil değiştirmeye devam eden, kuvvet ortadan kalk-
tığında eski şekline dönen cisimler esnektir. Lastik, sünger, balon, silgi, stres topu gibi 
polimerlerden üretilmiş malzemeler esnek malzemelerdir. Aynı zamanda tüm malzeme-
lerin esnek davranış gösterdiği bir yük vardır. Malzemeler o yük sınırını aşmazlarsa esnek 
davranış gösterirler.

Öğrenciler ile esneklik sensörünün esnemesini hesaplayan ve bunu seri porttan göste-
ren etkinlik yapılır.  Bunun için gerekli esneklik sensörü ve devre elemanları (kontrol kartı, 
jumper kablolar)  temin edilir. Devre elamanlarının bağlanması sağlandıktan sonra hazır-
lanan kontrol kartına yüklenir. Kodlar, kontrol kartına yüklendikten sonra sensör esnetile-
rek ortaya çıkan değer değişimleri seri porttan okunur. 

Uygulama sonunda öğretmen öğrencilerden yapılan etkinliğin uygulama adımlarını 
açıklamalarını ister. Daha sonra öğrencilerden etkinlik ile ilgili öneriler geliştirmeleri is-
tenir. Uygulamada  sensörünü bükülmesine bağımlı olan değerler elde edilmiş olur. Bu 
değerler robotik el gibi esneklik değerinin okunma ihtiyacı olan projeler için kullanılır.

DEĞERLENDİRME:

Bu etkinliğe ait “Rubrik ve Akran Değerlendirme Formları”na etkinlik karekodunu okuta-
rak ulaşabilirsiniz.
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MODÜL/KONU : Akıllı Sistem Tasarımı ve

   Üretimine Giriş/Sensörler

ETKİNLİK ADI : Titreşim Sensörü

EĞİTİM PROGRAMI : BYF

SÜRE : 40 dk. + 40 dk.

KAZANIMLAR: 

K1. Titreşim sensörünü tanır. 

K2. Titreşim sensörünün akıllı sistemlerde nasıl kullanılacağını açıklar.

K3. Titreşim sensörü ile çalışan bir akıllı sistem uygulaması tasarlar.

K4. Titreşim sensörünün akıllı sistemlerde kullanılma alanları konusunda öneri geliştirir.

HEDEFLENEN BECERİLER:

• Teknoloji okuryazarlığı

• Kaynakları etkin kullanma becerileri

• Yenilikçilik

• Disiplinler arası düşünme

KISA ÖZET: Titreşim sensörleri deprem ölçüm tarzı titreşimin varlığını algılayan projeler 
için kullanılabilen sensörlerdir.

ARAÇ-GEREÇLER:

• Titreşim sensörü

• Kontrol kartı

• LED

• Motor

• Devre elemanları

• Bilgisayar

• Akıllı tahta/projeksiyon aracı

HAZIRLIKLAR: Etkinlik öncesinde her öğrenci veya öğrenci grubu için etkinlik araçları 
temin edilir. Etkinliklerde kullanılacak kodlar öğretmen tarafından önceden araştırılarak 
veya öğretmen tarafından üretilerek etkileşimli tahta veya projeksiyonda gösterilir (Sen-

Etkinlikle ilgili tüm ma-
teryallere ulaşmak için 
karekodu okutunuz.
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sörlerin kurulumu ve kodlanması aynı amaca ait görevlerde bile tasarımcılar tarafından 
farklı üretilebilmekte ve düzenlenebilmektedir. Bu nedenle etkinliklerde bir sınırlama ol-
maması için etkinliğin bu alanı öğretmenin tercihine bırakılmıştır. Öğretmen program 
ve sensör kütüphanelerinden veya bağımsız kaynaklardan kodları programın içine akta-
rabilir.). 

KAVRAMLAR:

Titreşim Sensörü: Tümleşik olduğu ortamın hareket şekline bağlı olarak titreşen bir sen-
sördür. Üzerinde titreşimin ölçülmesini sağlayan, içinde titreşim esnasında hareket eden 
minik bir parçanın olduğu, kapalı bir silindir vardır. Bu kapalı silindirdeki küçük parça 
harekete göre kapalı silindirin duvarlarına çarpar ve böylece titreşim algılanır. Ayrıca sen-
sörün üzerinde titreşim hassaslığını ayarlamak için bir potansiyometre de bulunur. 

UYGULAMA:

Öğretmen ders girişinde öğrencilere aşağıdaki soruları sorar. Öğrencilerden alınan ce-
vaplardan sonra aşağıdaki örnek açıklamaları onlara aktararak uygulamayı öğrencilerle 
gerçekleştirir.   

• Titreşim nedir?

• Titreşim hareketlerine örnek verebilir misiniz? 

Örnek açıklamalar: Bir cisim peryodik harekette bulunuyorsa buradaki harekete titreşim 
denir. Saz veya gitarın telleri titreştirilerek ses çıkartması sağlanır. Salıncaktaki çocuğun 
sallanması, ses ve su dalgaları da titreşim örneği olarak verilebilir.

Öğrenciler ile titreşim sensör kullanılarak deprem ikaz etkinliği yapılır. Bunun için gerekli 
olan titreşim sensörü, buzzer ve devre elemanları (kontrol kartı, kullanılacak LED’ler ve 
dirençler, jumper kablolar) temin  edilir. Devre elamanlarının bağlanması sağlandıktan 
sonra titreşim sensörünün üzerinde bulunduğu yerin titreşimi algılama işine yaradığı be-
lirtilir. Burada titreşimin gücüne göre buzzerdan gelen sesin ses sıklığı ayarlanabilir. Aynı 
şekilde titreşim esnasında kırmızı LED’in yanması sağlanarak hem ses hem de ışık şeklin-
de iki ikaz şekli kullanılabilir.

Öğretmen, uygulama sonunda öğrencilerden yapılan etkinliğin uygulama adımlarını 
açıklamalarını ister. Daha sonra öğrencilerden etkinlik ile ilgili öneriler geliştirmeleri iste-
nir. Uygulamada sensörün titreşimine bağımlı olan değerler elde edilmiş olur. Bu değer-
ler, deprem gibi titreşim değerlerinin bilgisinin gerektiği projeler için kullanılır.

DEĞERLENDİRME:

Bu etkinliğe ait “Rubrik ve Akran Değerlendirme Formları”na etkinlik karekodunu okuta-
rak ulaşabilirsiniz.
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MODÜL/KONU : Akıllı Sistem Tasarımı ve

   Üretimine Giriş/Kablosuz İletişim

  Sağlayan Modüller

ETKİNLİK ADI : Kablosuz İletişim Sağlayan

   Modüller

EĞİTİM PROGRAMI : BYF

SÜRE : 40 dk. + 40 dk. + 40 dk. + 40 dk.

KAZANIMLAR: 
K1. Bluetooth modülünü tanır. 

K2. Bluetooth modülünün akıllı sistemlerde kullanılma alanları konusunda öneri geliştirir.

K3. GSM modülünü tanır. 

K4. GSM modülünün akıllı sistemlerde kullanılma alanları konusunda öneri geliştirir.

K5. Wifi modülünü tanır. 

K6. Wifi modülünün akıllı sistemlerde kullanılma alanları konusunda öneri geliştirir.

K7. Radyo Frekansı modülünü tanır. 

K8. Radyo Frekansı  modülünün akıllı sistemlerde kullanılma alanları konusunda öneri 
geliştirir.

K9. RFID modülünü tanır. 

K10. RFID modülünün akıllı sistemlerde kullanılma alanları konusunda öneri geliştirir.

K11. Kızıl Ötesi Alıcı/Verici  modülünü tanır. 

K12. Kızıl Ötesi Alıcı/Verici  modülünün akıllı sistemlerde kullanılma alanları konusunda 
öneri geliştirir.

K13. Mikrofon/Ses Sensör  modülünü tanır. 

K14. Mikrofon/Ses Sensör  modülünün akıllı sistemlerde kullanılma alanları konusunda 
öneri geliştirir.

HEDEFLENEN BECERİLER:
• Teknoloji okuryazarlığı

• Kaynakları etkin kullanma becerileri

• Yenilikçilik

• Disiplinler arası düşünme

KISA ÖZET: Akıllı tasarım sistemleri için kablosuz iletişim sağlayan birçok araç bulun-
maktadır. Bu araçların ortak özelliği bağlantı için bir kablo kullanmaması ve kendine 
özgü iletişim protokollerini kullanmalarıdır.

Etkinlikle ilgili tüm ma-
teryallere ulaşmak için 
karekodu okutunuz.
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ARAÇ-GEREÇLER:
• Bluetooth

• GSM modülü

• Wifi modülü

• Radyo frekansı modülü

• Kızıl ötesi alıcı/verici modülü

• Mikrofon/ses sensör modülü

• Etkileşimli tahta/projeksiyon aracı

HAZIRLIKLAR: Etkinlik öncesinde kablosuz iletişim için yukarıda listelenen araçlar öğ-
rencilere göstermek amacıyla temin edilir. Bu araçları temin etme imkânı olmadığında 
bunların fotoğrafları etkileşimli tahta/projeksiyon üzerinden öğrencilere gösterilerek bil-
giler bu resimler üzerinden paylaşılır. 

KAVRAMLAR:

Kablosuz İletişim: İki birim arasındaki haberleşmeyi veya veri aktarımını sağlamak için 
herhangi bir kablo kullanmayan iletişim türüne denir. Kablosuz iletişim araçlarında veri 
iletimi için kablo yerine elektromanyetik dalgaları kullanılmaktadır.  

Elektromanyetik (Alan) Dalgalar: Elektromanyatik dalgalar elektrik ve manyetik alanla-
rın senkronize titreşimidir. Radyo dalgaları, mikrodalgalar, infrared, görünür ışık, gamma 
ve X-ışınları elektromanyetik dalgalara örneklerdir.  Dünyadan veya uzaydaki bir uydudan 
derin uzaya gönderilen bir radyo dalgası ile iki akıllı telefonu bağlayan bluetooth ile Wifi 
üzerinden iletişim sağlayan tüm araçlar elektromanyetik dalgaları kullanır.

UYGULAMA:

Öğretmen ders girişinde öğrencilere aşağıdaki soruları sorar. Öğrencilerden alınan ce-
vaplardan sonra EK 1’de yer alan açıklamayı onlarla paylaşır. Daha sonra kablosuz ileti-
şim araçlarını sınıfta varsa fiziksel olarak yoksa ekranda göstererek öğrencilerle beraber 
inceler ve bunların akıllı sistemlerde nasıl kullanılabileceği konusunda fikir alışverişinde 
bulunur.   

• Evrende bulunan elektromanyetik dalgalar hangileridir? Bunlardan hangilerini 
kablosuz iletişim için kullanırız? 

• Elektromanyetik dalgaları kullanabildiğimiz başka alanlar var mıdır?

Öğrenci ve öğretmenin karşılıklı soru ve cevaplarından sonra uygulamanın devamıyla 
ilgili bilgi ve aşamalara ek bilgilerden ulaşılabilir.

Bu etkinliğe ait uygulama ile ilgili bilgilere, uygulama adımlarına ve kazanım karşılıkları-
na “Kablosuz İletişim Sağlayan Modüller EK 1” isimli etkinlik karekodunu okutarak ulaşa-
bilirsiniz.

DEĞERLENDİRME:
Bu etkinliğe ait “Rubrik ve Akran Değerlendirme Formları”na etkinlik karekodunu okuta-
rak ulaşabilirsiniz.
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MODÜL/KONU : Akıllı Sistem Tasarımı ve

   Üretimine Giriş/Nesnelerin İnterneti

ETKİNLİK ADI : Nesnelerin İnterneti

EĞİTİM PROGRAMI : BYF

SÜRE : 40 dk. + 40 dk.

KAZANIMLAR: 
K1. Nesnelerin İnterneti sistemini bilir.

K2. Nesnelerin internetinin uygulama alanlarını bilir. 

K3. Nesnelerin interneti için hangi teknolojileri kullanması gerektiğini bilir.

K4. Nesnelerin interneti için kullanılabilecek sensör ve modülleri bilir.

HEDEFLENEN BECERİLER:

• Teknoloji okuryazarlığı

• Kaynakları etkin kullanma becerileri

• Yenilikçilik

• Disiplinler arası düşünme

KISA ÖZET: Nesnelerin interneti, nesne olarak adlandırılan işlev yüklenmiş araçların in-
ternet yoluyla yönetilebilir hâle getirilmesidir.

ARAÇ-GEREÇLER:
• Kablosuz iletişim sağlayan herhangi birkaç sensör (Bluetooth, GSM modülü, wifi mo-

dülü, radyo frekansı modülü, kızıl ötesi alıcı/verici modülü ve mikrofon/ses sensör)

• Etkinlik “Mesafe ve Cisim Algılama Sensörleri” etkinliği ile beraber uygulanacaksa bu 
etkinlik için belirtilen araçlar

• Etkileşimli tahta/projeksiyon aracı

HAZIRLIKLAR: Etkinlik öncesinde kablosuz iletişim için yukarıda listelenen araçlar öğ-
rencilere gösterilmek amacıyla temin edilir. Bu araçları temin etme imkânı olmadığında 
bunların fotoğrafları etkileşimli tahta/projeksiyon üzerinden öğrencilere gösterilerek bil-
giler bu resimler üzerinden paylaşılır.

Bu etkinlik örnek olarak park sensörü üzerinden anlatılmaktadır. Bu nedenle etkinlik ön-
cesi anlatılan “Mesafe ve Cisim Algılama Sensörleri” etkinliği öğrencilere hatırlatılır. Eğer 
söz konusu etkinlik uygulanmamışsa bu etkinlik ile beraber uygulanıp ortak kazanımlar 
gerçekleştirilmiş olur.

Etkinlikle ilgili tüm ma-
teryallere ulaşmak için 
karekodu okutunuz.
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KAVRAMLAR:

Nesnelerin İnterneti: Nesnelerin interneti istenen birden çok aygıtın internet yoluyla 
birbiriyle iletişim ve etkileşim içine girmesidir. Bu şekilde ilgili nesne yönlendirilebilir ve 
yönetilebilir bir seviyeye yükseltilir. Yani akıllı bir aygıt hâline gelir. Bu nedenle akıllı sis-
temlerin çoğunun temelinde nesnelerin interneti bulunmaktadır. 

Nesnelerin interneti; fiziksel ortamdaki nesneler üzerinde bulunan sensörlerin kablolu 
ve kablolusuz bağlantılar aracılığı ile internete bağlanmalarını sağlayan sisteme denir. 
Teknoloji dilinde İngilizce olarak bu kavram “Internet of Things (IOT)” şeklinde kullanıl-
maktadır. (Banger, 2017, akt. Gülşen, 2019).

Nesnelerin internetinde nesne dediğimiz aygıtlar sensörlerle desteklenerek akıllı hâle 
getirilir. Bu işlevsellik aygıtlar üzerinde kullanılan sensörlerin yeteneğine göre şekillenir. 
Sensörlerden gelen bilgi ya kendi sistemi üzerinde değerlendirilir ve bu bilgi kullanılır ya 
da bir operatör vasıtasıyla ilgili kişi veya yerlere iletilir.

UYGULAMA:

Öğretmen ders girişinde öğrencilere aşağıdaki soruları sorar. Öğrencilerle karşılıklı ce-
vaplardan sonra örnek açıklamalar öğrencilerle paylaşır. Kablosuz iletişim için kullanılan 
aygıtlar öğrencilere gösterilerek bunların nesnelerin interneti konularında hangi alanlar-
da kullanılacakları birer örnekle kısaca anlatılır.   

• Nesnelerin interneti tanımlarına göre bu sistemi nerelerde kullanabiliriz? 

• Nesnelerin interneti için hangi teknolojiler gereklidir?

• Nesnelerin interneti için hangi sensörleri ve modülleri kullanıyoruz? (Mevcut sen-
sörler gösterilir.)

Öğrenci ve öğretmenin karşılıklı soru ve cevaplarından sonra uygulamanın devamıyla 
ilgili bilgi ve aşamalara ek bilgilerden ulaşılabilir.

Bu etkinliğe ait uygulama ile ilgili bilgilere, uygulama adımlarına ve kazanım karşılıkları-
na “Nesnelerin interneti EK 1” isimli etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

DEĞERLENDİRME:

Bu etkinliğe ait “Rubrik ve Akran Değerlendirme Formları”na etkinlik karekodunu okuta-
rak ulaşabilirsiniz.

KAYNAKLAR:

Gülşen, İ. (2019). Nesnelerin İnterneti: Vaatleri ve Faydaları. Avrasya Sosyal ve Ekonomi 
Araştırmaları Dergisi, 6(8), 106-118.
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MODÜL/KONU : Akıllı Sistem Tasarımı ve

  Üretimine Giriş/Kablosuz Algılayıcı

  Ağlar

ETKİNLİK ADI : Kablosuz Algılayıcı Ağlar

EĞİTİM PROGRAMI : BYF

SÜRE : 40 dk. + 40 dk.

Etkinlikle ilgili tüm ma-
teryallere ulaşmak için 
karekodu okutunuz.

KAZANIMLAR: 

K1. Kablosuz algılayıcı ağları bilir.

K2. Kablosuz algılayıcı ağlarının hangi uygulamalar için kullanılabileceğini kavrar.

HEDEFLENEN BECERİLER:

• Teknoloji okuryazarlığı

• Kaynakları etkin kullanma becerileri

• Yenilikçilik

• Disiplinler arası düşünme

KISA ÖZET: Algılayıcılar (sensörler), makinelerin duyu organları gibi çalışır ve onların dış 
çevre ile etkileşimde bulunmalarını sağlar. Canlılarda duyu organları ile beyin arasında 
sinir sistemi şeklinde kablolu bir ağ sistemi bulunur. Bunun dışında ses ve görsel aktarım 
şeklinde kablosuz iletişim örnekleri mevcuttur. Makinalar için kablosuz algılayıcı ağlar, 
bulundukları çevre hakkında algılayıcılar (sensörler) sayesinde bilgi sağlayıp bunu veri 
şeklinde kendi arasında paylaşabilen veya istenilen birimlere kablosuz şekilde göndere-
bilen sistemler anlamına gelmektedir.

ARAÇ-GEREÇLER:

• Kablosuz iletişim sağlayan herhangi birkaç sensör (Bluetooth, GSM modülü, Wifi mo-
dülü, radyo frekansı modülü, kızıl ötesi alıcı/verici modülü ve mikrofon/ses sensör)

• Etkileşimli tahta/projeksiyon aracı

HAZIRLIKLAR: Etkinlik öncesi öğreten etkileşimli tahtayı açar. Etkinlik içerisinde ‘Uygu-
lama’ bölümünde yer alan içeriği etkileşimli tahtada öğrencilere gösterir.

KAVRAMLAR:

Kablosuz Algılayıcı (Sensör) Ağlar: İçinde bulundukları ortamı sensörler aracılığı ile 
algılayabilen, insan-çevre-bilgisayar etkileşiminde bulunabilen ve birbirleriyle de iletişi-
me geçebilen ağlara denir. “Teknolojinin gelişmesiyle beraber hem küçük hem az güç 
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tüketen hem de çok fonksiyonlu algılayıcı 
elemanlar tasarlanır hâle gelmiştir. Bu ele-
manlar; algılama, veri işleme ve kendi ara-
larında haberleşme yapmakta ve bir araya 
gelerek kablosuz algılayıcı ağları oluştur-
maktadırlar (Şekil 1). Kablosuz algılayıcı ağ-
lar; algılama, hesaplama ve iletişim yapabi-
len, gerektiğinde binlerle ifade edilebilecek 
sayıda algılayıcı noktaları içermektedir. Her 
bir nokta çevresindeki sıcaklık, nem, basınç 
gibi nicelikleri ölçebilme, basit hesaplama 
işlemleri yapabilme ve etrafındaki diğer 
noktalarla veya baz istasyonuyla haberleş-
me yapabilme özelliklerine sahiptir.” (Ökdem ve Derviş, 2007).

Kablosuz algılayıcı ağlar; fiziksel veya çevresel şartları izlemek, kontrol etmek veya farklı 
maksatlarla, birden çok algılayıcı ünitesinin anlamlı koordinasyonundan oluşmaktadır. 
Bu algılayıcılar etraflarındaki bölgeden ses, basınç, sıcaklık, hareket gibi bilgileri topla-
yarak belirli rotalama algoritmalarıyla bir merkeze iletirler. Gelişmiş algılayıcı ağlar çift 
yönlü iletişim yeteneğine de sahiptir. Böylece, algılayıcı cihazların merkezden kontrolü 
mümkün olmaktadır (Aydın, 2018).

UYGULAMA:

Öğretmen ders girişinde öğrencilere aşağıdaki soruları sorar. Öğrencilerden alınan ce-
vaplardan sonra EK 1’de yer alan örnek açıklamaları onlara aktararak uygulamayı öğren-
cilerle gerçekleştirir.     

• Bir ormanda yangın olup olmadığını uzaktan nasıl takip edebiliriz? 
• Bir doktor sürekli yolculuk yapan bir hastasının anlık sağlık durumunu nasıl takip 

edebilir?

Bu etkinliğe ait uygulama ile ilgili bilgileri, uygulama adımlarını ve kazanım karşılıklarını  
“Kablosuz Algılayıcı Ağlar EK 1” isimli etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

DEĞERLENDİRME:
Bu etkinliğe ait “Rubrik ve Akran Değerlendirme Formları”na etkinlik karekodunu okuta-
rak ulaşabilirsiniz.

KAYNAKLAR:
Aydın, H. (2018). Kablosuz Algılayıcı Ağlar. https://yazilimdnyasi.wordpress.com/2018/07/17/
kablosuz-algilayici-aglar/(Erişim Tarihi: 18.05.2021)

Ökdem, S., & Derviş, K. (2007). Kablosuz algılayıcı ağlarında yönlendirme teknikleri. Aka-
demik Bilişim.

Odabaşı, Ş. D., & Zaim, A. H. Kablosuz Sensör Ağlar ve Güvenlik Problemleri.

GÖRSEL KAYNAKLAR:
Şekil 1 Odabaşı, Ş. D., & Zaim, A. H. Kablosuz Sensör Ağlar ve Güvenlik Problemleri.

Görsel 1. Kablosuz algılayıcı ağların sahada
kullanım şekli (Kaynak: Odabaşı ve Zaim.

Kablosuz sensör ağlar ve güvenlik
problemleri).
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MODÜL/KONU : Akıllı Sistem Tasarımı ve

   Üretimine Giriş/Yapay Zekâ

ETKİNLİK ADI : Yapay Zekâ

EĞİTİM PROGRAMI : BYF

SÜRE : 40 dk. + 40 dk.

KAZANIMLAR: 

K1. Yapay zekâ kavramını bilir.

K2. Yapay Zekâ ile insan zekâsı arasındaki farkları kavrar.

HEDEFLENEN BECERİLER:

• Teknoloji okuryazarlığı

• Kaynakları etkin kullanma becerileri

• Yenilikçilik

• Disiplinler arası düşünme

KISA ÖZET: Yapay zekâ, günümüzde makine/robot yönetimi için kullanılan en önemli 
araç haline gelmiştir. Yapay zekâ programcılığının normal programlamadan temel farkı 
mantık süreçlerine ait algoritmalarının ortam, şartlar ve amaçlara uygun şeklide maki-
neye/robota bırakılmasıdır. Böylece bir makine/robot öğrenebilir, deneyimlenebilir veya 
problem çözebilir.

ARAÇ-GEREÇLER:

• Etkileşimli tahta

HAZIRLIKLAR: Etkinlik öncesi öğreten etkileşimli tahtayı açar. Etkinlik içerisinde ‘Uygu-
lama’ bölümünde yer alan içeriği etkileşimli tahtada öğrencilere gösterir.

KAVRAMLAR:

Yapay Zekâ: Bir bilgisayarın ya da bilgisayar özellik-
lerini kullanan bir makinenin, insana özgü nitelik-
ler olan problem çözme, kavrama, anlam çıkartma, 
genelleme ve deneyimlerinden öğrenme benzeri 
üst seviye mantık süreçlere yönelik görevleri yapa-
bilme becerisidir (Nabiyev, 2012 akt. Öztürk ve Şa-
hin, 2018). 

Etkinlikle ilgili tüm ma-
teryallere ulaşmak için 
karekodu okutunuz.

Görsel 1. Yapay zekâ
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Yapay zekâ zayıf veya güçlü şekilde üretilebilir. Zayıf yapay zekâlar, teknolojinin ilk yıllarına 
özgü verilen görev için yazılan programa göre istenenleri harfi harfine yapan, programın 
dışına çıkmayan, çıkan sonucu değiştirmeyen, teknolojinin yapay zekâ türüdür. Kuvvetli 
yapay zekâ ise veriler üzerinde algoritmik hesaplar ile yorumlar yaparak verilen hedeflere 
farklı yollarla varabilen, işleri daha kolaylaştırabilen bir yapıyı ifade eder (Şener, 2020).

Yapay zekâ kavramını tamamlayan yapay öğrenim ve derin öğrenme tanımına burada 
yer vermek önemli olacaktır. 

Yapay öğrenim sürecini, örnek veya geçmiş veriyi kullanarak belirlenen performans kri-
terlerini optimize edebilen algoritmalar ve bu algoritmalar sonucunda geliştirilen mo-
deller olarak da özetleyebiliriz. Yapay öğrenim aynı zamanda “yapay zekâ (artificial intel-
ligence)”nın da bir branşıdır. Yapay zekâ ile kastedilen, makinenin değişen ortamlarda 
da öğrenme yetisinin devam etmesi yani yeni girdilere uyum sağlayarak davranmasıdır 
(Öztürkler, Göksel 2019). Sonuç olarak, yapay öğrenim matematiksel modeller kurarken 
istatistik teorisini kullanmaktadır çünkü en nihayetinde yapay öğrenimde temel görev 
aslında bir örneklemden çıkarım yapmaktır (Alpaydın, 2014; akt. Öztürkler, Göksel 2019).

Derin Öğrenme: Bir yapay öğrenme çeşidi olan derin öğrenme (deep learning) bilgisa-
yarın, insan benzeri (human-like) görevler (konuşma tanıma, görüntü tanıma vb.) yap-
ması için eğitilmesidir (Öztürkler, Göksel 2019).  

UYGULAMA:

Öğretmen öğrencilere aşağıdaki soruları sorarak derse giriş yapar. Öğrenci cevapların-
dan sonra örnek açıklamalar bölümündeki bilgiler öğrencilere aktarılır.   

• Bir robot hangi özelliğe sahip olursa yapay zekâya sahip olduğu söylenebilir? 

• Yapay zekâ ile insan zekâsı arasındaki farklar neler olabilir?

Örnek açıklama: Yapay zekâya sahip olma ile ilgili görüşler dört grupta incelenebilir (Öz-
türk ve Şahin, 2018);

• İnsan gibi düşünmek

• Akıllıca düşünmek

• İnsanca hareket etmek

• Akıllıca hareket etmek

Bir robot veya makine yukarıdaki özelliklerden 
en az birine sahip olduğunda yapay zekâya sa-
hip olarak kabul edilir. Yapay zekâ veri bilimi, 
derin öğrenme ve makine öğrenmesi kanalla-
rını kullanarak çözüm üretir (Şekil 2).

Görsel 2. Yapay zekâ, yapay öğrenme ve 
veri bilimi arasındaki ilişkinin şematik 

gösterimi Kaynak: Süslü (2019)

Yapay Zekâ

Veri Bilimi

Makine Öğrenmesi

Derin
Öğrenme
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Yapay zekâ ile doğal zekâ arasındaki farklar şunlardır:

• İnsan beyni programsız, kendiliğinden öğrenebilen doğal mekanizmalara sahiptir. 
Yapay zekâ için en az bir yazılım/program gereklidir.

• Yapay zekâ bilginin korunması anlamında daha kalıcıdır. İnsan zekâsının kullandığı 
bir bilginin kalıcı olması için çok fazla tekrar ve tecrübe gerekebilir.

• Doğal zekânın sınırları yoktur. Ya-
pay zekânın çerçevesinin genişli-
ği kullanılan programın sunduğu 
imkânlar kadardır.

• Doğal zekâ daha yaratıcıdır. Sade-
ce salt bilgiyi kullanmaz. Duygu-
lardan da faydalanır. Yapay zekâ 
ise sadece tanımlanmış veri giriş-
lerinden faydalanabilir.

• Doğal zekânın bir sorunu görme 
ve onu çözme becerisi bilgi ve becerilerini üst üste ekleme özelliği ile sınırsız sayılabi-
lir. Yapay zekâ ise programına yüklenmiş kodlar ve çözüm yöntemleri ile sınırlıdır. 

DEĞERLENDİRME:

Bu etkinliğe ait “Rubrik ve Akran Değerlendirme Formları”na etkinlik karekodunu okuta-
rak ulaşabilirsiniz.

KAYNAKLAR:

Öztürk, K.,  Şahin, M. E. (2018). Yapay sinir ağları ve yapay zekâ’ya genel bir bakış. Takvim-i 
Vekayi, 6(2), 25-36.

Öztürkler, H., Göksel, T. (2019). Makine Öğrenimi ve Ekonomi. İktisat ve Toplum 100, 83-90

Süslü, A. (2019). Doğa ve İnsan Bilimlerinde Yapay Zekâ Uygulamaları. Akademia Doğa ve 
İnsan Bilimleri Dergisi, 5(1), 1-10.

Şener, S. (2020). Yapay Zekâ, Makine Öğrenimi ve Derin Öğrenme Arasındaki Farklar. ht-
tps://www.endustri40.com/yapay-zeka-makine-ogrenimi-ve-derin-ogrenme-arasinda-
ki-farklar/

Görsel 3. Yapay zekâ ile doğal zekâ
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MODÜL/KONU : Akıllı Sistem Tasarımı ve

   Üretimine Giriş/Bulut Teknolojisi

ETKİNLİK ADI : Bulut Teknolojisi

EĞİTİM PROGRAMI : BYF

SÜRE : 40 dk. + 40 dk.
Etkinlikle ilgili tüm ma-
teryallere ulaşmak için 
karekodu okutunuz.

KAZANIMLAR: 

K1. Bulut Teknolojisini kavrar.

K2. Kullanılabilir bulut depolama servislerini tanır.

K3. Bulut teknolojisini kullanan bir depolama servisine üye olur.

K4. Bulut teknolojisini kullanan bir depolama servisinde dosya işlemlerini yapar.

HEDEFLENEN BECERİLER:

• Teknoloji okuryazarlığı

• Kaynakları etkin kullanma becerileri

• Yenilikçilik

• Disiplinler arası düşünme

KISA ÖZET: Bulut teknolojisi, bireylerin istedikleri zamanda, istedikleri yerde ve inter-
nete bağlı herhangi bir iletişim aracı ile ihtiyaç duydukları bilgilere ulaşmalarını sağlayan 
bir sistemdir. Bunun için internet üzerinden ulaşılabilen veri depolama alanları kullanılır.

ARAÇ-GEREÇLER:

• Bilgisayar/cep telefonu

• İnternet

HAZIRLIKLAR: Etkinlik öncesinde her öğrenci veya öğrenci grubu için etkinlik araçları 
temin edilir. Etkinliklerde kullanılacak kodlar öğretmen tarafından önceden araştırılarak 
veya öğretmen tarafından üretilerek etkileşimli tahta veya projeksiyonda gösterilir (Sen-
sörlerin kurulumu ve kodlanması aynı amaca ait görevlerde bile tasarımcılar tarafından 
farklı üretilebilmekte ve düzenlenebilmektedir. Bu nedenle etkinliklerde bir sınırlama ol-
maması için etkinliğin bu alanı öğretmenin tercihine bırakılmıştır. Öğretmen program 
ve sensör kütüphanelerinden veya bağımsız kaynaklardan kodları programın içine akta-
rabilir.).
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KAVRAMLAR:

Bulut Teknolojisi: İnternet üzerinden bilgisayar, telefon, 
tablet ve sunucu gibi araçlar arasında zaman ve mekân kı-
sıtlaması olmaksızın veri paylaşımına imkân sunan bir veri 
depolama hizmetidir (Erdensoy, 2019).

Bulut teknolojisi, verilere ulaşma ve depolama sorununu 
zaman ve mekândan bağımsız bir şekilde çözebilmekte-
dir. Herhangi bir kuruluma gerek duymadan online olarak 
internet üzerinden veriler depolanabilmekte ve istenen 
yer ve istenen zamanda bu verilere internete bağlanabilen 
herhangi bir cihaz ile ulaşılabilmektedir.

UYGULAMA:

Aşağıda listelenen depolama servislerinden birine öğrencilerin üye olması sağlanır.    

• Google Drive

• Microsoft OneDrive

• Yandex Disk

• Apple iCloud

• Dropbox

• Amazon Drive

• SpiderOak

• Box

• Tresoit

• Mega

• iDrive

Bu servislere üye olunduktan sonra öğrencilerin aşağıdaki uygulamaları gerçekleştirme-
leri istenir:

• Dosya kayıt edilir.

• Yeni bir doküman oluşturulur.

• Bir dosya veya bir doküman başka bir kullanıcıya/kullanıcılara paylaştırılır.

• Bilgisayarın yerel alanından bulut alanına bir dosya aktarılır.

DEĞERLENDİRME:

Bu etkinliğe ait “Rubrik ve Akran Değerlendirme Formları”na etkinlik karekodunu okuta-
rak ulaşabilirsiniz.

KAYNAKLAR:

Erdensoy, D. (2019). Bulut Teknolojisi Nedir? Popüler Bulut Depolama Servisleri. https://
www.hosting.com.tr/blog/bulut-teknolojisi-nedir-populer-bulut-servisleri/(Erişim Tarihi: 
17.05.2021).

Görsel 1. Bulut teknolojisi
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MODÜL/KONU : Akıllı Sistem Tasarımı ve

  Üretimine Giriş/Modelleme ve

  Simülasyon

ETKİNLİK ADI : Modelleme ve Simülasyon

EĞİTİM PROGRAMI : BYF

SÜRE : 40 dk. + 40 dk.

Etkinlikle ilgili tüm ma-
teryallere ulaşmak için 
karekodu okutunuz.

KAZANIMLAR: 

K1. Modelleme ve simülasyon kavramlarını bilir.

K2. Model çizimi ile model tasarımı arasındaki farkı kavrar.

K3. Modelleme ve simülasyon kullanımının avantajlarını bilir.

HEDEFLENEN BECERİLER:

• Teknoloji okuryazarlığı

• Kaynakları etkin kullanma becerileri

• Yenilikçilik

• Disiplinler arası düşünme

KISA ÖZET: Modelleme ve simülasyon;  yapılması planlanan bir yapı unsurunun veya 
sistem oluşumunun gerçeğinin oluşturulması öncesinde benzerinin yapılarak sonucun 
önceden görülmesi imkanını sağlar. Bu haliyle yapının oluşum sıralaması veya sistem 
aksaklıklarının önceden belirlenmesi sağlanabilir. Ayrıca yapının veya sistemin gerçeği 
olmadan istenen tecrübe model veya simülasyon üzerinde sağlanabilir.

ARAÇ-GEREÇLER:

• Sürücü simülasyon aracı ve programı (Sürücü kursları ziyaret edilerek kullanılabilir).

• Simülasyon demo programları (uçak veya araba)

• Bilgisayar

• Etkileşimli tahta/projeksiyon aracı

HAZIRLIKLAR: Öğretmen gerçek bir simülasyon ortamını öğrencilere yaşatmak istiyor-
sa bir sürücü kursuna gezi planlamasını yapıp bunu gerekli mercilere bildirmeli, gerekir-
se önceden resmi izinler alınmalıdır. Her sürücü kursunda araç kullanım simülasyon aracı 
olduğundan sınıflar farklı kurslara dağıtılabilir. Bilgisayar ortamında yapılacak modelle-
me ve simülasyon çalışması için önceden bilgisayarlara ilgili programlar yüklenmelidir.
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KAVRAMLAR:

Modelleme: İncelenmesi istenen bir nesne veya 
sistemin taklit edilerek bir benzerinin yapılma-
sıdır. Model çizimi var olan bir nesnenin fiziksel 
veya dijital ortamda benzerinin üretilmesidir.  
Model tasarımı ise mevcut bulunmayan bir nes-
nenin sıfırdan tasarlanarak oluşturulmasıdır. Ta-
sarım mevcut bir ürünün değiştirilmesi veya ge-
liştirilmesi süreci şeklinde de olur.

Bir model manuel yapılabileceği gibi bilgisayar 
ortamında uygun programlarla da oluşturula-
bilir. Üçüncü bir yöntem olarak 3D tarayıcılar da 
modelleme sürecini otomatik bir şekilde gerçekleştirme gücüne sahiptir. Dijital ortam-
daki bir model 3D yazıcılarla çıktısı alınarak fiziksel bir yapı kazanmış olur.

Görsel 2. Simulasyon Aracı Dış Görünüm Görsel 3. Simulasyon Araç İç Görünüm

Simülasyon: Gerçek bir sistemin modelini tasarlama süreci ve sistemin davranışlarını an-
lamak veya değişik stratejileri değerlendirmek amacı ile bu model üzerinde denemeler 
yapmaktır.

Teorik ya da gerçek fiziksel bir sisteme ait neden-sonuç ilişkilerinin bir bilgisayar mo-
deline yansıtılmasıyla, farklı şartlar altında gerçek sisteme ait davranışların bilgisayar 
modelinde izlenmesini sağlayan bir modelleme tekniğidir (Akın, 2020). Simülasyon bir 
nesne veya sistemin çalışma prensipleri ile beraber bilgisayar ortamına aktarılarak taklit 
edilmesidir. Yani simülasyon da bir çeşit modelleme yöntemidir. Simülasyonda sadece 
nesne veya sistemin nasıl çalıştığı değil olası çalışma şekillerinin neden/sonuç ilişkileri de 
değerlendirmeye alınabilir.

UYGULAMA:

Öğretmen aşağıda listelenen uygulamalardan imkân dâhilinde olanları öğrenciler ile 
uygulamaya geçirir. Uygulama sürecinde örnek açıklamalardan faydalanabileceği gibi 
bunları öğrencilere aktarmayla da yetinebilir.

Görsel 1. Modelleme Örneği
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Uygulama 1: Öğrenciler daha önceden anlaşılan bir sürücü kursuna, kararlaştırılan saatte 
gidip araç simülasyonunu kullanırlar (Bu simülasyon araçları her sürücü kursunda zo-
runlu olarak bulunmaktadır. Öğrencilerin gruplar şeklinde farklı kurslara yönlendirilmesi 
kurslara verilecek iş yükünün paylaşılması konusunda uygun olacaktır.).

Uygulama 2: Öğretmen internet üzerinden simülasyon oyun demosu (uzay veya uçak) 
indirip öğrencilerle kullanır.

Uygulama 3: Herhangi bir CAD programında öğrencilerin bir model çizmesi istenir.

Uygulama 4: Herhangi bir CAD programında öğrencilerin bir model tasarlaması istenir.

Örnek Açıklama: Simülasyon ve modelleme tekniklerinin etkin kullanımı önemli proje-
lerde ilave masrafları ve riskleri azaltmada oldukça etkilidir. Sıkça bilgisayar destekli mü-
hendislik olarak anılan simülasyon, sayısal ortamda mühendislerin ürün performansını 
tahmin edebilmesini, bunu değerlendirebilmesini ve dolayısıyla geliştirebilmesini müm-
kün kılar. Daha fazla kavramsal tasarım araştırılabilir, bunun geri dönüşü olarak pahalı 
fiziksel prototiplerin doğrudan sebep olduğu masraflar azalır ve daha hızlı, daha güvenilir 
kararlar verilebilir.

Simülasyon, genelde gerçekte olmayan veya 
maliyetli ve zor gerçekleştirilebilecek sistem-
lerin denenmesine imkân sağlar. Bilgisayar 
ortamında sistem gerçekleştirilir ve tasarım 
sırasında gözden kaçan teorik hatalar, uy-
gulama sırasında meydana gelebilecek ve 
uygulama çalışmadan görülemeyecek hata-
ların birçoğu simülasyon sayesinde gözlemle-
nip düzeltilebilir.

Öğrenciler için ulaşılabilir en yaygın simülas-
yon örneği, sürücü kurslarında zorunlu olarak 
kullanılan araç simülasyonlarıdır. Burada kur-

siyer gerçek arabadaki gibi fiziksel olarak direksiyon, vites, gaz ve fren aparatlarını kul-
lanabilmektedir. Kursiyer, bunları gerçek yaşantıdaki gibi kullanarak önündeki ekranda 
beliren sanal sürüş ortamında gerçek araç kullanır gibi hareket edebilmektedir.  Akan 
trafikte olduğu gibi araçları ile gerekli tüm işlemleri yerine getirmek zorunda kalır. Böyle-
ce gerçek bir kazanın ortaya çıkartacağı zayiattan veya gereksiz masraflardan korunmuş 
olarak kursiyer gerçek bir sürüş deneyimini kazanmış olur.

DEĞERLENDİRME:

Bu etkinliğe ait “Rubrik ve Akran Değerlendirme Formları”na etkinlik karekodunu okuta-
rak ulaşabilirsiniz.

KAYNAKLAR:

Akın, Ö. (2020). Simülasyon Nedir?, En Çok Kullanılan Simülasyon Programları. https://
mekatronik.net/simulasyon-nedir-en-cok-kullanilan-simulasyon-programlari/(Erişim Ta-
rihi: 17.05.2021)

Görsel 4. Araç Simülasyonu
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MODÜL/KONU : Akıllı Sistem Tasarımı ve

   Üretimine Giriş/Sanal Gerçeklik ve

  Arttırılmış Gerçeklik

ETKİNLİK ADI : Sanal Gerçeklik ve Artırılmış

   Gerçeklik

EĞİTİM PROGRAMI : BYF

SÜRE : 40 dk. + 40 dk. + 40 dk. + 40 dk.

KAZANIMLAR: 

K1. Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik kavramlarını bilir.

K2. Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik arasındaki farkları kavrar.

K3. Sanal gerçeklik gözlüğünü kullanır.

K4. 4D kitabı artırılmış gerçeklik ile kullanır.

HEDEFLENEN BECERİLER:
• Teknoloji okuryazarlığı

• Kaynakları etkin kullanma becerileri

• Yenilikçilik

• Disiplinler arası düşünme

KISA ÖZET: “Sanal Gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik” dış dünyada edinilecek tecrübele-
rin dış dünyadaki gibi üç boyutlu olarak sanal ortamda oluşturulup bireyin kullanımına 
sunulmasını sağlar. Bu ortamlar için hazırlanan programlar sayesinde bireyler amaçla-
nan konular konusunda gerçekçi tecrübeler kazanırlar.

ARAÇ-GEREÇLER:
• Sanal gözlük

• Cep telefonu

• 4D kitap

HAZIRLIKLAR: Öğretmen etkinlik için en az bir adet sanal gerçeklik gözlüğü cihazı ve 
bir 360 derece video hazırlar. Video cep telefonunda yüklü olmalıdır. Ders esnasında bu 
telefon sanal gerçek gözlüğe takılıp videonun üç boyutlu olarak öğrencilere izletilmesi 
sağlanır. Artırılmış gerçeklik için 4D kitap temin edilebilir. Buna imkân olmadığı durum-
larda telefon uygulamalarında ‘4D artırılmış gerçeklik’ araması yapılarak uygun oyun veya 
program indirilerek öğrencilerin artırılmış gerçeklik konusunu tecrübe etmeleri sağlanır.

Etkinlikle ilgili tüm ma-
teryallere ulaşmak için 
karekodu okutunuz.
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KAVRAMLAR:

Sanal Gerçeklik (VR-Virtual Reality) : Gerçek hayattan 
bağımsız, kullanıcının özgürce hareket edebileceği uy-
gulamaları tecrübe etmemizi sağlayan sistemlerdir.

Sanal gerçeklik için günümüzde sanal gerçeklik göz-
lükleri kullanılır. Bu gözlükler sayesinde sanal ortam 
için üretilmiş uygulamalarda sanal görüntüleri görme, 
sanal sesleri duyma ve sanal hareket koşullarını oluştur-
ma imkânlarına sahip oluruz.

Artırılmış Gerçeklik (AR-Augmented Reality) : Gerçek dünya ile sanal dünya arasında 
etkileşim sağlayan uygulamalardır. Böylece gerçek hayat üzerinde bina edilen sanal uy-
gulamalarla daha gerçekçi tecrübeler elde edilmektedir.

Sanal Gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik Arasındaki Farklar

• Sanal gerçeklik kullanımında, kullanıcı gerçek hayattan kopuktur. Bu nedenle ger-
çek hayattan bağımsız ve bağlı olduğu araçlarla çalışır. Artırılmış gerçeklikte kullanıcı 
gerçek hayat ile etkileşim içindedir. Bu nedenle kullanıcı, uygulama ve gerçek hayat 
tecrübesini beraber yaşar.

• Sanal gerçeklik vazife görmek için görüş, duyma ve bazılarında hareket organlarınızı 
kuşatma zorunluluğu içindedir. Kullanıcı buna uygun araçlar kullanır. Artırılmış ger-
çeklik uygulamaları gerçek hayatla etkileşime girdiğinden duyular dış dünyaya açık-
tır. 

• Sanal gerçeklik uygulaması sanal ortamda yeni bir dünya yaratır. Artırılmış gerçeklik 
gerçek hayatla beraber kullanılan bir eklenti görevi görür.

• Sanal gerçeklik uygulamasında kullanıcı oluşturulmuş dünyanın içindedir. Bu şekil-
de sağa-sola, öne-arkaya dönebilmekte bu sanal dünyada hareket edebilmektedir. 
Artırılmış gerçeklikte uygulama gerçek hayata giydirilmiş saydam bir katman gibidir. 
Sanal uygulama, gerçek hayat üzerine bu katman üzerinden hayata geçirilir.

Görsel 2. Arttrılmış gerçeklik-1 Görsel 3. Arttrılmış gerçeklik-2

Görsel 1. Sanal gerçeklik-1
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UYGULAMA:

Uygulama 1: Bu etkinlikte öğrenciler için temin edilmiş sanal gözlük kullanılır. Bunun 
için cep telefonlarında bulunan birçok sanal gözlük uygulamasından öğretmenin uygun 
buldukları indirilir. Cep telefonundaki program çalıştırıldıktan sonra telefon sanal göz-
lüğe takılır. Hazır hâle gelen sanal gözlük öğrencinin başına takılarak öğrencinin sanal 
gerçekliği tecrübe etmesi sağlanır.

Uygulama 2: Artırılmış gerçeklik için bir veya daha çok 4D kitap temin edilir (Bu kitapla-
rın fiyatları normal kitaplar gibidir. Kolayca internet üzerinden sipariş edilerek temin edi-
lebilir.). Kitaba uygun artırılmış gerçeklik programı cep telefonuna indirilir. Bu program 
cep telefonundan çalıştırılır. Daha sonra cep telefonu 4D kitap sayfası üzerine getirilir. 
Resimlerin canlandığı ve anlatım sesinin duyulduğu takip edilir. 4D kitap dışında telefon 
uygulamalarında da bu uygulamalar indirilerek öğrencilerle beraber etkinlikler gerçek-
leştirilir.

Görsel 4. Sanal gerçeklik-2 Görsel 5. 4D uygulamalar

DEĞERLENDİRME:

Bu etkinliğe ait “Rubrik ve Akran Değerlendirme Formları”na etkinlik karekodunu okuta-
rak ulaşabilirsiniz.
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MODÜL/KONU : Akıllı Sistem Tasarımı ve

   Üretimine Giriş/Endüstri 5.0

ETKİNLİK ADI : Endüstri 5.0

EĞİTİM PROGRAMI : BYF

SÜRE : 40 dk. + 40 dk.

Etkinlikle ilgili tüm ma-
teryallere ulaşmak için 
karekodu okutunuz.

KAZANIMLAR: 

K1. Endüstri 5.0 kavramını bilir.

K2. Endüstri 4.0 ile Endüstri 5.0 arasındaki farkları kavrar.

K3. Endüstri 5.0’da önemli hâle gelecek mesleklerin farkına varır.

K4. Endüstri 5.0 ile günümüz teknolojileri arasındaki ilişkiyi kavrar.

HEDEFLENEN BECERİLER:

• Teknoloji okuryazarlığı

• Kaynakları etkin kullanma becerileri

• Yenilikçilik

• Disiplinler arası düşünme

KISA ÖZET: Endüstri 5.0, makinelerin hâkim olduğu Endüstri 4.0 dünyasında insan gü-
cünü üstlenen teknolojik imkânların; üretim ve pazarlamanın yanında insanın bireysel 
mutluluğu ve toplumsal refahı için kullanılmasını önceler. Bu nedenle Endüstri 5.0 proje-
lerinde insancıl boyutun mutlaka yer alması talep edilir.

ARAÇ-GEREÇLER:

• Etkileşimli tahta

HAZIRLIKLAR: Endüstri 5.0 yeni bir konu alanıdır. Bu nedenle öğretmen uygulama bö-
lümünde yer alan etkinlik sorularından sonra Ek-1’de yer alan açıklamaları etkileşimli tah-
tada öğrencilere göstererek konunun içerik boyutunu açıklayabilir.

KAVRAMLAR:

Endüstri 5.0: Endüstri 5.0 toplumsal hayat için insansız teknoloji demektir. Bir toplum 
tek tek insanların bir araya gelip bir sistem oluşturmasıyla ortaya çıkar. Teknoloji, in-
sanların üretimi ile topluma hizmet eder. İşte endüstri 5.0 teknolojinin topluma hizmet 
sürecinden insan unsurunu çıkarmayı hedeflemektedir. Endüstri 5.0’da temel mantık; 
insanların sürekli yaptıkları işleri artık robotlar yapacak. Yaratıcı işleri yapmak ise insa-
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na kalacak. Böylece fiziksel çalışma alanı ile sanal ortam daha bir iç içe geçmiş olacak. 
Endüstri 4.0’da olan küresel pazarlama ve kitlesel üretim yerine özelleştirilmiş ve bireye 
özgü üretim ve hizmetler ön planda tutulmaktadır. Yani Endüstri 5.0 ile akıllı toplum he-
deflenirken insanın yaşam kalitesinin artırılması amaçlanmaktadır.

UYGULAMA:

Öğretmen ders girişinde öğrencilere aşağıdaki soruları sorar. Öğrencilerden alınan ce-
vaplardan sonra Ek-1’deki örnek açıklamaları onlara aktararak uygulamayı öğrencilerle 
gerçekleştirir.      

• Tarih boyunca hangi icatlar endüstride devrim yarattı? 

• Nesnelerin interneti, yapay zekâ, kablosuz sensör ağları gibi konuları önceki ders-
lerimizde gördük. Sizce bu teknolojik gelişmeler ne tür yeni meslekler ortaya çı-
kartabilir? 

Bu etkinliğe ait uygulama ile ilgili bilgilere, uygulama adımlarına ve kazanım karşılıkları-
na “Endüstri 5.0 Ek-1” isimli etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

DEĞERLENDİRME:

Bu etkinliğe ait “Rubrik ve Akran Değerlendirme Formları”na etkinlik karekodunu okuta-
rak ulaşabilirsiniz.
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MODÜL/KONU : İnsansız Araç Tasarımı ve

  Üretimine Giriş/İnsansız Hava

  Aracı Kavramı, Tasarımı ve Üretimi

ETKİNLİK ADI : GÖKER

EĞİTİM PROGRAMI : BYF

SÜRE : 40 dk. + 40 dk.

Etkinlikle ilgili tüm ma-
teryallere ulaşmak için 
karekodu okutunuz.

KAZANIMLAR: 

K1. İnsansız hava aracında kullanılan malzemelerin amaçlarını bilir.

K2. İnsansız hava aracı geliştirmede kullanılan destekleyici platformlar tanır. 

K3. İnsansız hava aracının uçuş performansına etki eden faktörleri nedenleriyle açıklar. 

K4. İnsansız hava aracının sahip olması gereken aerodinamik özelliklerini örnek tasarım 
üzerinde inceler.

K5. İnsansız hava aracının üretim, yöntem ve tekniklerini karşılaştırır.

HEDEFLENEN BECERİLER:

• Problem çözme

• Yaratıcı düşünme

• Üst düzey düşünme

• Keşfetme

• Yenilikçilik

• İcat etme

KISA ÖZET: Öğrenciler insansız hava araçları ile ilgili sınıflandırmalar hakkında araştır-
maya yönlendirilir. Aracın türüne göre taşıması gereken yapısal özelliklerin neler olduğu 
listelenir. Öğrencilerin üretmek istedikleri insansız hava araçları üzerine fikir alışverişinde 
bulunulur.

ARAÇ-GEREÇLER:

• Bilgisayar

• A4 kâğıt

• Kalem 

HAZIRLIKLAR: Öğrenci sayısı kadar bilgisayar olan ders ortamı önceden hazırlanmalı 
ve yine öğrenci sayısı kadar A4 kâğıt ile kalem önceden temin edilmelidir. Öğrencilerin 
etkinlik sürecinde yapacakları araştırma ile bulabilecekleri yapı malzemeleri (balsa, fo-
toblok, karbon, elyaf, strafor, pla ve abs) ve taşıyıcı yapı malzemeleri (karbon çubuk, ah-
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şap, pleksiglass ve alüminyum boru) malzemeleri önceden temin edilebilir. Form 1 tablo-
ları oluşturulacak grup sayısı kadar çoğaltılır.

KAVRAMLAR:

Aviyonik: Uçak, yapay uydu ve uzay araçları gibi hava araçlarında yer alan haberleşme, 
yön, kontrol ve görüntüleme sistemleri gibi elektronik sistemlere verilen addır (Karakuş 
& Katman, 2019).

UYGULAMA:

Öğretmen “İnsansız Hava Araçları günümüzde hangi amaçlarla kullanılmaktadır?” so-
rusunu sorar. Gelen cevaplarla araçlar listelenir. Liste içerisinde savunma sanayi, kargo, 
sağlık, tarım, gözlem, medya gibi farklı başlıkların yer alması için öğrenciler yönlendirilir. 
Öğrencilerden, oluşturulan listede yer alan araçları yapı olarak sınıflandırmaları istenir. 

Hava araçlarının genel itibarıyla uçuş prensibine göre sabit kanat, döner kanat ve vtol 
şeklinde sınıflandırıldığı söylenir. Öğrencilerden, verilen bu araç sınıfları ile ilgili araştırma 
yapmaları istenir. Bu araştırmada öğrencilerin balsa, fotoblok, karbon, elyaf, strafor, pla ve 
abs gibi ana yapı malzemeleri ile karbon çubuk, ahşap, pleksiglass ve alüminyum boru 
gibi taşıyıcı yapı malzemelerine ulaşmaları sağlanır. Öğrencilerden ulaştıkları malzeme-
leri dayanıklılık, ağırlık ve maliyet olarak kıyaslamaları istenir. 

Daha sonra öğrenciler, sabit kanat ve döner kanat yapısında İHA’ların hangi konfigüras-
yonlara sahip oldukları ile ilgili araştırma yapmaları için gruplara ayrılır. Grup öğrencilerin-
den aşağıda yer alan formlara ulaştıkları konfigürasyona ait bilgileri doldurmaları istenir.

Form 1-Sabit Kanat

Kanat 
Biçimi

Kuyruk
(V-Tail/T-Taiail vb.)

Kanat Ucu
(Winglet/Sharklet)

İniş Takımı
(Var/Yok)

Üretim
Yönetimi

Form 1-Döner Kanat

Gövde Türü
(Tri, Quad vb.)

İniş Takımı
(Var/Yok)

Üretim
Yönetimi
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Grup öğrencilerinden buldukları konfigürasyonlara ait bilgileri diğer arkadaşları ile pay-
laşmaları istenir. Daha sonra öğrencilere “Bulduğunuz araçlardaki yapısal değişikliklerin 
uçuşa etkileri nelerdir?” sorusu sorulur. Gelen cevaplarla aracın uçuş hızına, manevra ka-
biliyetine, tutunma durumuna etkilerinin neler olduğu sonucuna ulaşılmaya çalışılır. 

Öğrencilere “Bir İHA yapmak isteseydiniz bu İHA’nın görevi ne olurdu?”, “İHA’nızın sını-
fı hangisi olurdu?”, “İHA’nız hangi konfigürasyona sahip olurdu?” soruları yöneltilir. Öğ-
rencilere, ilerleyen süreçlerde bu fikirleri hayata geçirecekleri çalışmalar yapabilecekleri 
söylenir. Oluşturmayı düşündükleri aracın öncelikle çevrim içi veya bilgisayar destekli üç 
boyutlu modelleme programlarında modellenmesi ve gerekli simülasyonlar ile testlere 
tabi tutulması gerektiği belirtilir. Ayrıca etkinlik ekinde yer alan hesaplama tablolarının 
kullanımıyla daha doğru bir malzeme tercihi yapabilecekleri belirtilir. Öğrenciler fikirleri 
doğrultusunda araştırma yapmaya yönlendirilir.

EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:

Marka tasarımı yaptırılabilir.

Tasarım çalışması yaptırılabilir.

DEĞERLENDİRME:

Tercih edilen İHA konfigürasyonu ve sınıfı yerine farklı konfigürasyon ile sınıf tercihleri 
yapılarak etkinlik farklılaştırılabilir. 

GÖRSEL KAYNAKLAR:

Bu etkinliğe ait “Dereceleme Ölçeği Formu”na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilir-
siniz.

KAYNAKLAR:

Karakuş, C., & Katman, F. (2019). Male Sınıfı İnsansız Hava Aracı (İHA) Teknolojisi ve Kon-
vansiyonel (geleneksel) Savaştaki Yeri. Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, 6(2), 882-897.
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MODÜL/KONU : İnsansız Araç Tasarımı ve

  Üretimine Giriş/İnsansız Kara Aracı Kavramı, Tasarımı ve  

  Üretimi

ETKİNLİK ADI : AYBARS

EĞİTİM PROGRAMI : BYF

SÜRE : 40 dk. + 40 dk.

Etkinlikle ilgili tüm ma-
teryallere ulaşmak için 
karekodu okutunuz.

KAZANIMLAR: 
K1. İnsansız kara aracında kullanılan malzemelerin amaçlarını bilir.

K2. İnsansız kara aracı geliştirmede kullanılan destekleyici platformları tanır. 

K3. İnsansız kara aracının sürüş kabiliyetine etki eden faktörleri nedenleriyle açıklar. 

K4. İnsansız kara aracının sahip olması gereken yapısal özelliklerini örnek tasarım üze-
rinde inceler.

K5. İnsansız kara aracının üretim yöntem ve tekniklerini karşılaştırır.

HEDEFLENEN BECERİLER:
• Problem çözme
• Yaratıcı düşünme
• Üst düzey düşünme
• Keşfetme
• Yenilikçilik
• İcat etme

KISA ÖZET: Öğrenciler insansız kara araçları ile ilgili sınıflandırmalar hakkında araştır-
maya yönlendirilir. Aracın türüne göre taşıması gereken yapısal özelliklerin neler olduğu 
listelenir. Öğrencilerin üretmek istedikleri insansız kara araçları üzerine fikir alışverişinde 
bulunulur.

ARAÇ-GEREÇLER:
• Bilgisayar
• A4 kâğıt
• Kalem 

HAZIRLIKLAR: Öğrenci sayısı kadar bilgisayar olan ders ortamı önceden hazırlanmalı 
ve yine öğrenci sayısı kadar A4 kâğıt ile kalem önceden temin edilmelidir. Form 1 tablosu 
öğrenci sayısı kadar çoğaltılır.

KAVRAMLAR:
İnsansız Kara Aracı (İKA): İnsan müdahalesi olmadan daha önceden saptanmış görev ve 
trafiği gerçekleştirebilen kara araçlarıdır (Kıvanç ve diğerleri, 2019).
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UYGULAMA:

Öğretmen “İnsansız kara araçları günümüzde hangi amaçlarla kullanılmaktadır?” soru-
sunu sorar. Gelen cevaplarla insansız kara araçları listelenir. Savunma sanayi, tarım, keşif 
gibi farklı başlıkların listede yer alması için öğrenciler yönlendirilir. Ülkemizde ve dünyada 
hangi amaçlar doğrultusunda İKA üretildiği ile ilgili araştırma yapmaları istenir. 

Öğrencileri, ulaşılan İKA’ların üretiminde ne tür malzemeler kullanıldığını listelemeleri 
istenir. Bu malzemelerin dayanıklılık, ağırlık ve maliyet olarak kıyaslaması yaptırılır. Araş-
tırma sonucunda ulaşılan bilgilere göre aşağıda yer alan örnek form hazırlatılarak öğren-
cilerden doldurmaları istenir.

Form 1-İnsansız Kara Aracı

Araç Türü Motor Türü Motor Sayısı Üretim Yöntemi

Öğrencilerden buldukları bilgileri diğer arkadaşları ile paylaşmaları istenir. Daha sonra 
öğrencilere “Bulduğunuz araçlardaki yapısal değişikliklerin aracın hareket kabiliyetine 
etkileri nelerdir?” sorusu sorulur. Gelen cevaplarla aracın hızı, manevra kabiliyeti yüksek 
bir aracın nasıl olması gerektiği ile ilgili beyin fırtınası yapılır.

Öğrencilere “Bir İKA yapmak isteseydiniz bu İKA’nın görevi ne olurdu?”, “İKA’nız kaç mo-
tora sahip olurdu?”, “İKA’nızın güç kaynağı ne olurdu?” soruları yöneltilir. Öğrencilere, 
ilerleyen süreçlerde bu fikirleri hayata geçirecekleri çalışmalar yapabilecekleri söylenir. 
Oluşturmayı düşündükleri aracın öncelikle çevrim içi veya bilgisayar destekli üç boyutlu 
modelleme programlarında modellenmesi dayanıklılık testlerine tabi tutulması gerekti-
ği belirtilir. Öğrenciler fikirleri doğrultusunda araştırma yapmaya yönlendirilir. 

EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:

Tasarlanan İKA’lardan ayrı olarak farklı görevler için tasarlanmış, farklı motor sayısı ve güç 
kaynağı kullanılarak yeni İKA tasarımı geliştirilebilir.

DEĞERLENDİRME:

Bu etkinliğe ait “Dereceleme Ölçeği Formu”na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilir-
siniz. 

KAYNAKLAR:

Kıvanç, ÖC, Mungan TE, Atila, B., Tosun, G. (2019). İnsansız kara aracı geliştirmeye bütün-
leşik bir yaklaşım: tasarım, analiz, uygulama ve öneriler. Gazi Üniversitesi Mühendislik 
Mimarlık Fakültesi Dergisi, 34:4.
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MODÜL/KONU : İnsansız Araç Tasarımı ve

  Üretimine Giriş/İnsansız Su Altı

  Aracı Kavramı, Tasarımı ve Üretimi

ETKİNLİK ADI : AMÂK

EĞİTİM PROGRAMI : BYF

SÜRE : 40 dk. + 40 dk.

Etkinlikle ilgili tüm ma-
teryallere ulaşmak için 
karekodu okutunuz.

KAZANIMLAR: 
K1. İnsansız su altı aracında kullanılan malzemelerin amaçlarını bilir.
K2. İnsansız su altı aracı geliştirmede kullanılan destekleyici platformları tanır. 
K3. İnsansız su altı aracının manevra kabiliyeti ve sabitliğine etki eden faktörleri neden-
leriyle açıklar. 
K4. İnsansız su altı aracının sahip olması gereken yapısal özelliklerini örnek tasarım üze-
rinde inceler.
K5. İnsansız su altı aracının üretim yöntem ve tekniklerini karşılaştırır.
HEDEFLENEN BECERİLER:
• Problem çözme
• Yaratıcı düşünme
• Üst düzey düşünme
• Keşfetme
• Yenilikçilik
• İcat etme
KISA ÖZET: Öğrenciler insansız su altı araçları ile ilgili sınıflandırmalar hakkında araştır-
maya yönlendirilir. Araçların hangi konfigürasyonlarda olduğu, kullanım amacına göre 
hangi ek bileşenlerle donatıldığı listelenir. Öğrencilerin üretmek istedikleri insansız su 
altı araçları üzerine fikir alışverişinde bulunulur.
ARAÇ-GEREÇLER:
• Bilgisayar
• A4 kâğıt
• Kalem 
HAZIRLIKLAR: Öğrenci sayısı kadar bilgisayar olan ders ortamı önceden hazırlanmalı 
ve yine öğrenci sayısı kadar A4 kâğıt ile kalem önceden temin edilmelidir. Form 1 tablosu 
öğrenci sayısı kadar çoğaltılır.
KAVRAMLAR:
İnsansız Su Altı Aracı: İnsan müdahalesi olmadan su altında daha önceden belirlenmiş 
görevleri yerine getiren deniz araçlarıdır (Yılmaz, S., Kılcı SB,2020).
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UYGULAMA:
Öğretmen “İnsansız Su Altı Araçları günümüzde hangi amaçlarla kullanılmaktadır?” so-
rusunu sorar. Gelen cevaplarla araçlar listelenir. Liste içerisinde araştırma, gözlem, savun-
ma sanayi, popülasyon tespiti gibi farklı başlıkların yer alması için öğrenciler yönlendirilir.
Öğrencilerden ülkemizde ve dünyada yapılmış olan su altı araçlarının üretiminde kulla-
nılan malzemeler ve üretildiği amaca göre üzerine eklenen bileşenler ile ilgili araştırma 
yapmaları istenir. Öğrencilerin, araç üzerinde yer alan elektronik bileşenlerin hangi yön-
temlerle su temasının engellendiği bilgisine ulaşmaları beklenir. Aşağıda örneği verilen 
tablo kullanılarak öğrencilerden, ulaştıkları araçlara ait bilgileri tabloya işlemeleri istenir.

Form 1-İnsansız Su Alltı Aracı

Motor Sayısı
Manipülator

Kol Sayısı
Güç Kaynağı

Görüntüleme ve
Kontrol Sistemi

Grup öğrencilerinden buldukları konfigürasyonlara ait bilgileri diğer arkadaşları ile pay-
laşmaları istenir. Daha sonra öğrencilere “Bulduğunuz araçlardaki yapısal değişiklikle-
rin aracın sudaki hareketlerine etkileri nelerdir?” sorusu sorulur. Gelen cevaplarla aracın 
batma ve çıkma hızına, su içerisindeki manevra kabiliyetine, su içerisinde askıda kalma 
durumuna etkilerinin neler olduğu sonucuna ulaşılmaya çalışılır. 
Öğrencilere “Bir İSAA yapmak isteseydiniz bu İSAA’nın görevi ne olurdu?”, “İSAA’nız kaç 
motora sahip olurdu?”, “İSAA’nız hangi konfigürasyona sahip olurdu?” soruları yöneltilir. 
Öğrencilere, ilerleyen süreçlerde bu fikirleri hayata geçirecekleri çalışmalar yapabilecek-
leri söylenir. Oluşturmayı düşündükleri aracın öncelikle çevrim içi veya bilgisayar destekli 
üç boyutlu modelleme programlarında modellenmesi ve gerekli simülasyonlar ile testle-
re tabi tutulması gerektiği belirtilir. Öğrenciler fikirleri doğrultusunda araştırma yapma-
ya yönlendirilir. 

EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:
Tasarlanan İSAA’lardan ayrı olarak farklı görevler için tasarlanmış, farklı sayıda motor ve 
manipülatör kol sayısı, güç kaynağı ve görüntüleme ile kontrol sistemi kullanılarak yeni 
İSAA tasarımı geliştirilebilir.

DEĞERLENDİRME:
Bu etkinliğe ait “Dereceleme Ölçeği Formu ”na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilir-
siniz. 

KAYNAKLAR:
Yılmaz, S., Kılcı SB. (2020). Dört serbestlik dereceli bir insansız su altı aracının 3 boyutlu 
bilgisayar benzetimi, 10(2): 888-899.
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MODÜL/KONU : İnsansız Araç Tasarımı ve

  Üretimine Giriş/İnsansız Deniz

  Aracı Kavramı, Tasarımı ve Üretimi

ETKİNLİK ADI : DERYA

EĞİTİM PROGRAMI : BYF

SÜRE : 40 dk. + 40 dk.

Etkinlikle ilgili tüm ma-
teryallere ulaşmak için 
karekodu okutunuz.

KAZANIMLAR: 

K1. İnsansız deniz aracında kullanılan malzemelerin amaçlarını bilir.

K2. İnsansız deniz aracı geliştirmede kullanılan destekleyici platformları tanır. 

K3. İnsansız deniz aracının hareket kabiliyetine etki eden faktörleri nedenleriyle açıklar. 

K4. İnsansız deniz aracının sahip olması gereken yapısal özelliklerini örnek tasarım üze-
rinde inceler.

K5. İnsansız deniz aracının üretim yöntem ve tekniklerini karşılaştırır.

HEDEFLENEN BECERİLER:

• Problem çözme

• Yaratıcı düşünme

• Üst düzey düşünme

• Keşfetme

• Yenilikçilik

• İcat etme

KISA ÖZET: Öğrenciler insansız deniz araçlarının kullanımı ile ilgili araştırmaya yönlen-
dirilir. Araçların kullanım amacına göre hangi ek bileşenlerle donatıldığı listelenir. Öğren-
cilerin üretmek istedikleri insansız deniz araçları üzerine fikir alışverişinde bulunulur.

ARAÇ-GEREÇLER:

• Bilgisayar

• A4 kâğıt

• Kalem 



T E K N O L O J İ  V E  T A S A R I M

2 4 4

HAZIRLIKLAR: Öğrenci sayısı kadar bilgisayar olan ders ortamı önceden hazırlanmalı 
ve yine öğrenci sayısı kadar A4 kâğıt ile kalem önceden temin edilmelidir. Form 1 tablosu 
öğrenci sayısı kadar çoğaltılır.

KAVRAMLAR:

İnsansız Deniz Aracı: İnsan müdahalesi olmadan, insanlı araçlarla yapılamayacak görev-
lerde kullanılabilen otonom deniz araçlarıdır (Tüzel, N., Akıncı GŞ, Tükel, D. ,2017).

UYGULAMA:

Öğretmen “Günümüzde yeni yeni üretilmeye başlanan İnsansız Deniz Araçlarının hangi 
amaçlarla kullanıldığını biliyor musunuz?” sorusunu sorar. Gelen cevaplarla araçlar liste-
lenir. Öğrencilerden ülkemizde ve dünyada yapılmış olan insansız deniz araçlarının üreti-
minde kullanılan malzemeler ve üretildiği amaca göre üzerine eklenen bileşenler ile ilgili 
araştırma yapmaları istenir. Araç üzerinde yer alan elektronik bileşenlerin hangi yöntem-
lerle su temasının engellendiği bilgisine ulaşmaları beklenir. Aşağıda örneği verilen tablo 
kullanılarak öğrencilerden, ulaştıkları araçlara ait bilgileri tabloya işlemeleri istenir.

Form 1-İnsansız Deniz Aracı

Motor Sayısı Motor Türü Güç Kaynağı
Konumlama, Görüntüleme ve 

Kontrol Sistemi

Grup öğrencilerinden buldukları konfigürasyonlara ait bilgileri diğer arkadaşları ile pay-
laşmaları istenir. Daha sonra öğrencilere “Bulduğunuz araçlardaki yapısal değişikliklerin 
aracın su üzerindeki hareketlerine etkileri nelerdir?” sorusu sorulur.

Öğrencilere “Bir İDA yapmak isteseydiniz bu İDA’nın görevi ne olurdu?”, “İDA’nız kaç mo-
tora sahip olurdu?”, “İDA’nız hangi yapıya sahip olurdu?” soruları yöneltilir. Öğrencilere, 
ilerleyen süreçlerde bu fikirleri hayata geçirecekleri çalışmalar yapabilecekleri söylenir. 
Oluşturmayı düşündükleri aracın öncelikle çevrim içi veya bilgisayar destekli üç boyutlu 
modelleme programlarında modellenmesi ve gerekli simülasyonlar ile testlere tabi tu-
tulması gerektiği belirtilir. Öğrenciler, fikirleri doğrultusunda araştırma yapmaya yönlen-
dirilir.
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EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:

Tasarlanan İDA’lardan ayrı olarak farklı görevler için tasarlanmış, farklı motor sayısı ve 
türü ile farklı güç kaynağı konumlama, görüntüleme ve kontrol sistemi kullanılarak yeni 
İDA tasarımı geliştirilebilir.

DEĞERLENDİRME:

Bu etkinliğe ait “Dereceleme Ölçeği Formu”na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilir-
siniz. 

KAYNAKLAR:

Tüzel, N., Akıncı GŞ, Tükel, D. (2017) Doğuş himota insansız deniz taşıtı. Elektrik Elektronik 
Mühendisliği Kongresi.
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MODÜL/KONU : Tasarımımı Koruyorum’a Giriş/

   Tasarım Tescil ve Korumaya Hazırlık 

ETKİNLİK ADI : Neden Korumalıyım?

EĞİTİM PROGRAMI : BYF

SÜRE : 40 dk. + 40 dk.

KAZANIMLAR: 

K1. Yapmış olduğu tasarımları nasıl ve neden koruyacağını bilir.

K2. Daha önce koruması alınmış tasarımları araştırır. 

K3. “Kendisi olsa nasıl koruma sağlardı?” sorusuna cevap verir. 

K4. Grup içinde söylenen cevaplar ile ilgili yorum yapar.

HEDEFLENEN BECERİLER: 

• İşbirliği yapma

• Grupla çalışma

KISA ÖZET: Öğretmen televizyonda hırsızlık ile ilgili birçok haber seyrediyoruz, diyerek 
dikkat çeker. Öğrencilerden televizyonda bu konuda seyrettikleri haberlerden örnekler 
vermelerini ister. Öğrencilere “Genelde bu olaylar evde, iş yerinde ve sokakta maddi de-
ğeri yüksek malzemelerin izinsiz alınması ile gerçekleşmektedir.” dedikten sonra “Sizce 
hırsızlık sadece bu şekillerde mi gerçekleştirilmektedir?” sorusunu yöneltir.

ARAÇ-GEREÇLER:

• Kâğıt

• Kalem

• Bilgisayar

• Akıllı tahta

• Tasarım örnekleri

HAZIRLIKLAR: Öğretmen tarafından hazırlanmış/internetten indirilmiş görsel, sunu ve 
videolar hazır bulundurulmalıdır.

KAVRAMLAR:

Tasarım: Bir zanaat im’inin, konstrüksiyon veya uygulayımsal ürünün ilk eskizi, tasar çi-
zim, taslak (Türk Dil Kurumu, 2021).

Etkinlikle ilgili tüm ma-
teryallere ulaşmak için 
karekodu okutunuz.
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UYGULAMA:

Sevgili çocuklar “Tasarım nedir?” Sorusu öğrenci-
lere sorulduktan sonra cevapları alınır. Öğrencilere 
“bir zanaat im’ inin, konstrüksiyon veya uygulayım-
sal ürünün ilk eskizi, tasar çizim, taslak” kavramları-
nın tanımları yapılır. Öğretmen tarafından daha ön-
ceden hazırlanmış/indirilmiş tasarım örnekleri akıllı 
tahtada öğrencilere gösterilir. Öğrencilere kâğıt ve 
kalem dağıtıldıktan sonra bir tasarım yapmaları is-
tenir. Burada tasarım yaptırılırken öğrencilerin yan 
yana olmalarına dikkat edilir. Biten tasarımlar topla-

narak tekrar boş kâğıtlar dağıtılır ve aynı tasarımı çizmeleri istenir. Ancak bu sefer öğren-
cilerin birbirinden uzak biçimde oturtulması gerekmektedir.

Bu çalışmadan sonra öğrencilere “Neden bu şekilde yaptın?”, “Yan yana tasarım yaptığı-
nızda arkadaşınızın çalışmasını gördünüz mü?”, “Ayrı oturduğunuzda arkadaşınızın çalış-
masını gördünüz mü?” soruları yöneltilir ve onların cevap-
ları alınır. 

Öğretmen daha önceden hazırlamış/indirmiş olduğu tasa-
rım görsellerini göstererek öğrencilerden çevrim içi araştır-
ma yapmalarını ister. 

Öğretmen öğrencilerin bulduğu tasarım örneklerini akıl-
lı tahta da yansıtır. Bu tasarımlar ile ilgili öğrencilere “Siz 
olsaydınız nasıl koruma sağlardınız?” sorusunu sorarak ce-
vaplarını alır.

Öğrencilerin verdiği cevaplar ile ilgili diğer öğrencilerden 
yorum yapmaları istenir.

EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:

Çok ünlü bir gazlı içeceğin  formülü nasıl korunuyor? 

Jonas SALK ismini duydunuz mu?

Covid 19 aşısını bulanlar bu aşının bileşenlerini nasıl koruyor? 

Yaptığımız tasarımları koruma altına almalıyız. Ama nasıl?

DEĞERLENDİRME:

Bu etkinliğe ait “Davranış Gözlem Formu, Değerlendirme Formu ve Öz Değerlendirme 
Formları”na  etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz. 

KAYNAKLAR:

Türk Dil Kurumu, (2021). Türk Dil Kurumu Sözlükleri. https://sozluk.gov.tr (Erişim Tarihi: 
15.04.2021)

Görsel 1. Temsili fikir hırsızlığı

Görsel 2. Temsili fikir
koruma
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MODÜL/KONU : Tasarımımı Koruyorum’a Giriş/

   Patent ve Faydalı Model 

ETKİNLİK ADI : Tanımları Öğreniyorum

EĞİTİM PROGRAMI : BYF

SÜRE : 40 dk. + 40 dk.

KAZANIMLAR: 
K1. Patent ve faydalı model ile kavramını bilir.

K2. Patent ve faydalı model arasındaki farkları kavrar.

K3. Patent ve faydalı model ile ilgili örnek çalışmaları inceler. 

K4. İncelediği/ürettiği özgün tasarımların hangi kategoriye girebileceği konusunda çıka-
rımda bulunur. 

K5. Arkadaşlarının fikirlerine yorum yapar.

HEDEFLENEN BECERİLER:
• Eleştirisel düşünme

• Araştırma ve bilgi akışı

KISA ÖZET: Patent ve faydalı modelin tanımı öğrencilere verilerek örneklere hangi 
sitelerden bakabilecekleri söylenir. Tasarım; bir objenin şeklini kafada oluşturma işi ve 
bu amaçla düşünülmüş biçim demektir. Yaptığımız tasarımları koruma altına almalıyız. 
Ama nasıl?

ARAÇ-GEREÇLER:
• Kâğıt

• Kalem

• Bilgisayar

• Akıllı tahta

• Patent ve faydalı model ile ilgili örnek çalışmalar

HAZIRLIKLAR: Patent ve faydalı model ile ilgili öğretmen tarafından hazırlanmış/inter-
netten indirilmiş  görsel, sunu ve videolar hazır bulundurulmalıdır. 

KAVRAMLAR:

Buluş: Tarımdan sanayiye uygulayımsal bilim kapsamında  belirlenmiş bir problemin çö-
zümüne ilişkin, uygulayımsal özelliği olan fikir ürünüdür (Türk Patent ve Marka Kurumu, 
2019).

Etkinlikle ilgili tüm ma-
teryallere ulaşmak için 
karekodu okutunuz.
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Patent: Buluş belgesi (Türk Dil Kurumu, 2021).

Faydalı Model: Geçmişten günümüze kadar geçen süre zarfında yeni olan ve endüsrtiye 
uygulanabilen buluşların sahiplerine sıyanet sağlayan bir sınai mülkiyet hakkıdır (Türk 
Patent ve Marka Kurumu, 2019).

UYGULAMA:

Öğretmen hazırlamış/indirmiş olduğu sunu üzerinde patentin; uygulayımcı ve kurallı bir 
buluşun ya da böyle bir buluşu uygulama kapsamında kullanma hakkının kime ait oldu-
ğunu gösteren resmî evrak olduğu ve faydalı modelin ise geçmişten günümüze kadar 
geçen süre zarfında yeni olan ve endüsrtiye uygulanabilen buluşların sahiplerine sıyanet 
sağlayan bir sınai mülkiyet hakkı olduğunu anlatır. Tanımları verirken önceden hazırlan-
mış görsellerle destekler. 

“Gördüğünüz tanımlara göre sizce aralarında ne gibi farklar olabilir?” sorusu öğrencilere 
sorulur. Cevaplar alındıktan sonra öğrencilere  buluşun tanımı yapılır. Verilen tanımlama-
lar üzerine öğretmen şöyle açıklama yapar: Bir buluşun patent alabilmesi için aranan 3 
esas niteliğin;

• yenilik,

• sanayiye uygulanabilirlik,

• buluş kademesi içermiş olması olduğu söylenir. Patentler bu 3 niteliğe sahip olmalı 
iken, Faydalı Model’de üçüncü özellik olan buluş kademesi aranmadığı anlatılır.

Yani Faydalı Model’e konu olan mamul’ün yeni olması yeterlidir, buluş kademesi içermesi 
gerekmediği söylenir. Aşağıdaki ilgili tablo öğrencilere gösterilir.

PATENT FAYDALI MODEL

Yenilik Var Var

Buluş Basamağı Var Yok

Endüstriye Uygulanabilirlik Var Yok

Usuller ve usuller Sonucu Elde Edilen Ürünler Var Yok

Eczacılıkla İlgili  Var Yok

Araştırma Raporu Var Var

Tetkik Raporu Var Yok

Siyanet Süresi 20 Yıl 10 Yıl

Patent ile Faydalı Model ortasındaki diğer bir farkın da garanti mühletinde olduğu söyle-
nir. Bu farkın patent için 20 yıl iken, Faydalı Model için 10 yıl olduğu aktarılır.
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Öğretmen öğrencilere patent ve fay-
dalı model ile ilgili örneklerinin ek 
kaynakta gösterilen sitelerden vb. 
den inceleyebileceklerini söyleyerek 
akıllı tahtada örnek bir çalışma in-
celemesi yapar. İnceleme yaparken 
aramayı düşündüğü çalışma ile ilgili 
anahtar kelimelerin girilmesi gerek-
tiğini ve nereye girileceğini gösterir. 

Öğrencilerden de gösterilen şekilde arama yapmaları istenir. Öğrencilerin arasında geze-
rek incelemelerini gözlemler.

“Neden Korurum?” etkinliğinde yapılmış olan tasarımlar 
öğrencilere karışık olarak dağıtılır. İncelemeleri sonucun-
da tespit ettikleri düşüncelere dayanarak hangi katego-
riye girilebileceği hakkında düşünmelerini ve alt tarafa 
yazmaları istenir. Dağıtılmış olan tasarımları öğrenciler-
den sahiplerine vermeleri istenir.

Öğrenciler teker teker tahtaya çıkarak yapmış oldukları 
tasarımları arkadaşlarına gösterir ve arkadaşının çalış-
ması hakkında alt tarafa yazmış olduğu çıkarımı söyler. 
Arkadaşının fikrine yorum yapması istenerek kendi dü-
şüncelerini de söylemesi istenir.

Bu etkinlik ile ilgili genel bilgiler aynı etkinlik adı ile EK klasörüne eklenir.

EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:

Tasarımını gruba gösteren öğrencinin yorumundan sonra arkadaşlarının fikirleri sorulur.

Öğrenciye, farklı tasarım fotoğrafları gösterilerek patent ya da faydalı model olarak mı 
değerlendirip değerlendirmediği sorulur.

DEĞERLENDİRME:

Bu etkinliğe ait “Davranış Gözlem Formu, Değerlendirme Formu ve Öz Değerlendirme 
Formu”na  etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.  

KAYNAKLAR:

Türk Patent ve Marka Kurumu, (2019). Patent/Faydalı Model. https://www.turkpatent.gov.
tr/TURKPATENT/resources/temp/16E3B1C5-0F40-4980-9AB3-FE43EFF1309D.pdf;jsessio-
nid=132B873DBEA9C4B170FD222387E25800 (Erişim Tarihi: 15.04.2021)

Türk Dil Kurumu, (2021). Türk Dil Kurumu Sözlükleri. https://sozluk.gov.tr (Erişim Tarihi: 
14.04.2021)

Görsel 1. Patent Temsili Resim

Görsel 2. Neden Korurum?
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MODÜL/KONU : Tasarımımı Koruyorum’a Giriş/

   Tasarım, Coğrafi İşaret ve Marka 

ETKİNLİK ADI : Çevremdeki İşaretler

EĞİTİM PROGRAMI : BYF

SÜRE : 40 dk. + 40 dk.

KAZANIMLAR: 
K1. Tasarım, coğrafi işaretler ve marka kavramını bilir. 

K2. Tasarım, coğrafi işaretler ve marka ile ilgili örnek çalışmaları inceler. 

K3. Yaşadığı çevreden tasarım, coğrafi işaret ve marka ile ilgili örnekler verir. 

K4. İncelediği/ürettiği özgün tasarımların hangi kategoriye girebileceği konusunda çıka-
rımda bulunur. 

K5. Arkadaşlarının fikirlerine yorum yapar.

HEDEFLENEN BECERİLER:

• Keşfetme

• Araştırma ve bilgi akışı

• Kaynakları etkin kullanma becerileri

KISA ÖZET: Tasarım, coğrafi işaretler ve marka tanımı öğrencilere verilerek örnek çalış-
malar gösterilir. Öğrencilerin, yaşadıkları çevreden örnekler vermeleri istenir.

ARAÇ-GEREÇLER:

• Kâğıt

• Kalem

• Bilgisayar

• Akıllı tahta

HAZIRLIKLAR: Tasarım, coğrafi işaretler ve marka ile ilgili öğretmen tarafından hazır-
lanmış/internetten indirilmiş görsel, sunu ve videolar hazır bulundurulmalıdır. 

KAVRAMLAR:

Tasarım: Bir sanatsal yapının, yapıt veya uygulayımsal ürünün ilk tasarımı, tasar çizim, 
dizayn (Türk Dil Kurumu, 2021).

Coğrafi İşaret: Tüketiciler için mamul’ün menşe’sini, karakteristik niteliklerini ve ma-
mul’ün mevzusu  karakteristik nitelikleri  ile coğrafik alan ortasındaki alakayı gösteren 

Etkinlikle ilgili tüm ma-
teryallere ulaşmak için 
karekodu okutunuz.
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ve güvence eden nitelik im’idir. Coğrafik im tescili ile niteliği, gelenekselliği, yöresel elde 
edilen ham maddesi ile mahalli niteliklere bağlı olarak belli bir şöhrete kavuşmuş ma-
mullerin korunması karşılanır (T.C. Sanayi ve Kalkınma Bakanlığı, 2021).

Marka: Bir ticari eşyayı, herhangi bir objeyi tanıtmaya, benzerinden ayırmaya yarayan 
ayrıcalıklı  isim veya im (Türk Dil Kurumu, 2021).

UYGULAMA:

Öğretmen hazırlamış/indirmiş olduğu sunu 
üzerinde tasarımın; bir sanatsal yapının, yapıt 
veya uygulayımsal ürünün ilk tasarımı olduğu-
nu söyler. Sonrasında ise coğrafi işaret’ in tüke-
ticiler için mamul’ ün menşe’ sini, karakteristik 
niteliklerini ve mamul’ün mevzusu  karakteris-
tik nitelikleri ile coğrafik alan ortasındaki ala-
kayı gösteren ve güvence eden nitelik im’idir. 
Markanın ise bir ticari eşyayı, herhangi bir ob-
jeyi tanıtmaya, benzerinden ayırmaya yarayan 
ayrıcalıklı isim veya im olduğunu vurgular. Tanımları verirken önceden hazırlamış/indir-
miş olduğu görsellerle destekler.

Öğretmen, öğrencilere tasarım, coğrafi işa-
retler ve marka ile ilgili örnekleri bir önceki 
derste işlediğimiz arama motorlarını kulla-
narak inceleyebileceklerini söyleyerek akıllı 
tahtada örnek bir çalışma incelemesi yapar. 
Öğrencilerden de aynı şekilde bir inceleme 
yapmalarını isteyerek onları gözlemler.

Öğretmen, öğrencilere memleketlerini 
sorarak kendilerine özgü tasarım, coğrafi 
işaret ve marka örnekleri vermelerini ister. 
“Bazı coğrafi işaretler farklı il ya da ilçeler 
tarafından sahiplenebilinir mi?” diye so-

rar. Öğrencilerden aldığı cevaplar tahtaya 
yazılır. Büryan (Siirt-Bitlis) ve Antep fıstığı 
(Adıyaman-Şanlıurfa-Gaziantep) ürünleri-
nin farklı iller tarafından sahiplenilmeye ça-
lışıldığından bahsedilir. Sahiplenme çalış-
malarının sadece yerelde değil uluslararası 
alanda da olduğunu Gaziantep baklavası 
ile Türk lokumu (Türkiye-Yunanistan) gibi 
örneklerle anlatılır.

Görsel 1. Çay tablası

Görsel 2. Börek

Görsel 3. Antep fıstığı
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Öğrencilerden yaşadığı yerlerde gördükleri ürünlerden tasarım, coğrafi işaret ve marka 
olabilecekler konusunda örnekler vermeleri istenir. Verilen örneklere diğer öğrencilerin 
yorum yapması beklenir.

EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:

Marka tasarımı yaptırılabilir.

Tasarım çalışması yaptırılabilir.

DEĞERLENDİRME:

Bu etkinliğe ait “Davranış Gözlem Formu, Değerlendirme Formu ve Öz Değerlendirme 
Formu”na  etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz. 

GÖRSEL KAYNAKLAR:

Şekil 1, Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Ergin ĞAYA tarafından çizilmiştir.

KAYNAKLAR:

Türk Dil Kurumu, (2021). Türk Dil Kurumu Sözlükleri. https://sozluk.gov.tr (Erişim Tarihi: 
19.04.2021)

T.C. Sanayi ve Kalkınma Bakanlığı, (2021). Coğrafi işaret nedir?. https://www.ci.gov.tr/sayfa/
co%C4%9Frafi-i%C5%9Faret-nedir  (Erişim Tarihi: 19.04.2021)
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MODÜL/KONU : Ulusal ve Uluslararası Yarışmaları

  Tanıyalım/Ulusal ve Uluslararası

  Yarışmalar

ETKİNLİK ADI : Ulusal Yarışmalar

EĞİTİM PROGRAMI : BYF

SÜRE : 40 dk. + 40 dk.

KAZANIMLAR: 

K1. Ulusal düzeyde projelerin sunulabileceği yarışmaları tanır.

K2. Ulusal düzeyde hangi yarışmalara katılabileceğini ifade eder.

HEDEFLENEN BECERİLER:

• Öğrenmeyi öğrenme

• Keşfetme

KISA ÖZET: Bilim Sanat Merkezleri yetenek bazlı öğrenci alan eğitim kurumlarıdır. Be-
lirlenmiş bir seviyenin üstünde yetenek puanı alan öğrenciler bu merkezlerde okumaya 
hak kazanırlar. Yetenek kavramı içerik olarak doğuştan gelen özellikleri içinde barındırır. 
Bu nedenle vücudun biyolojik organlarına benzer gelişim özellikleri gösterir. Kullanıldık-
ça gelişir. Kullanılmadığında körelir, yok olur. Bilim Sanat Merkezlerinin temel amaçla-
rından biri bu yeteneklerin korunması ve bu yeteneklerin kullanılarak geliştirilmesinin 
sağlanmasıdır. Bu yönüyle beceri merkezlerinden ayrılır. Bilim Sanat Merkezleri salt be-
ceri eğitimi vermez; doğrudan yetenek odaklı çalışmalarda bulunur. Bunu öğrencilerin 
yeteneklerine belirlenmiş becerileri giydirerek etkinliklerle gerçekleştirir. 

Ulusal ve uluslararası yarışmalar beceri geliştirme çalışmalarını destekleme açısından 
önemlidir. Söz konusu bu yarışmaların önemi gerçek beceri deneyimi sunmasıdır. Ya-
rışmalar bu deneyimi sunarken BİLSEM etkinliklerine yakın bir yaklaşım ve benzer bir 
yöntem talep ederler.

ARAÇ-GEREÇLER:

• Bilgisayar

• Etkileşimli tahta/projeksiyon aracı

• Ulusal bir yarışmanın tanıtım ilanı

HAZIRLIKLAR: Öğretmen etkileşimli tahtada/projeksiyon aracıyla öğrencilerin katılabi-
leceği ulusal bir yarışmanın tanıtım ilanını sunmak üzere hazırlar. Bulunduğu okulun var-

Etkinlikle ilgili tüm ma-
teryallere ulaşmak için 
karekodu okutunuz.
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sa derece kazandığı daha önceki yarışma bilgilerini öğrencilere aktarmak üzere not eder. 
Okul yeni ise veya başka bir sebepten dolayı okulun yarışmalardan elde ettiği bir başarı 
bulunmuyorsa öğretmen bunu önceden tespit ederek sınıfa girmeli ve bu yoksunluğun 
olumsuz yönlerine sınıfta değinmelidir. 

UYGULAMA:

Öğretmen ders girişinde öğrencilere aşağıdaki soruları sorar. Öğrencilerden alınan ce-
vaplardan sonra Ek-1’de yer alan örnek açıklamalar öğrencilerle paylaşır.  Anlatım esna-
sında okullarının daha önceki yarışmalarda kazandığı başarılar ve bu başarıların okul ve 
öğrenci açısından anlamı anlatılır. Ulusal yarışmalara katılmanın önemi ve öğrenciye kat-
kıları onların katılabilecekleri yarışmalar üzerinden anlatılır.

1. Daha önce bir yarışmaya katıldınız mı? Katılım sürecinizi anlatabilir misiniz?

2. Daha önce ismini duyduğunuz veya bir tanıdığınızın katıldığı bir yarışma var mı? 

3. Bir yarışmaya katılmak isterseniz iyi olduğunuz hangi alanda yarışmak istersiniz?

Öğretmen soru cevaplarında ve etkinlik anlatımında öğrencilerin söz konusu yarışmaya 
katılıp katılamayacağı, katılırsa neler yapabileceği şeklinde onları yarışmaya teşvik edici 
bir anlatım tercih etmelidir.

Bu etkinliğe ait uygulama ile ilgili bilgileri, uygulama adımlarını ve kazanım karşılıkları-
na“Ulusal Yarışmalar Ek-1” isimli etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

DEĞERLENDİRME:

Bu etkinliğe ait “Rubrik ve Akran Değerlendirme Formları”na etkinlik karekodunu okuta-
rak ulaşabilirsiniz.
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MODÜL/KONU : Üretim Atölyesine Giriş/

   Üretim Tarihi 

ETKİNLİK ADI : Endüstri 4.0

EĞİTİM PROGRAMI : BYF

SÜRE : 40 dk. + 40 dk.

KAZANIMLAR: 

K1. İnsanların üretim faaliyetlerinin tarihsel değişimlerini tanır.

K2. Ürünlerin zaman içerisinde değişerek geliştiğini fark eder. 

K3. Hayatında var olan teknolojilerin faydalarını ifade eder. 

K4. Teknolojinin faydalarını günlük hayatla ilişkilendirerek açıklar.

K5. Günlük hayatımızda var olan araçların tarihsel gelişimlerini değerlendirir.

HEDEFLENEN BECERİLER:

• Öğrenmeyi öğrenme

• Keşfetme

• Araştırma ve bilgi akışı

KISA ÖZET: Nüfusların artması, teknolojinin gelişmesi, ulaşım ve iletişim yollarının çeşit-
liliği gibi birçok sebeple insanların ihtiyaçları artmıştır. Avcılık ve toplayıcılık ile başlayan 
ekonomik faaliyetler; günümüzde yapay zekâya ve otonom sistemlere kadar ilerlemiştir. 
Günümüz dünyasında inovatif düşünme becerisi temel yeterlilik olarak kabul edilmek-
tedir. Bu etkinlikte Endüstri 4.0 kavramı hakkında bilgilendirme yapılarak insanoğlunun 
üretim serüveninin anlatılması amaçlanmaktadır. 

ARAÇ-GEREÇLER:

• Kâğıt

• Kalem

• Bilgisayar

• Projeksiyon aracı

HAZIRLIKLAR: Sanayi Devrimi öncesi üretim faaliyetlerini, su ve buhar gücü ile çalışan 
makineleri, elektrik enerjisi ile çalışan makineleri, elektroniğin üretime etkilerini hatır-
latıcı görseller, bilişim teknolojilerinin üretime uygulanmasını hatırlatıcı görseller hazır 
bulundurulmalı.

Etkinlikle ilgili tüm ma-
teryallere ulaşmak için 
karekodu okutunuz.
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KAVRAMLAR:

Bilişim: İnsanların teknoloji, iktisadi ve sosyal alanlardaki haberleşmede yararlandıkları 
ve ilimin temelinde bulunan bilgi kavramının bilhassa elektronik düzenekler sayesinde 
sıralı ve mantığa uygun şekilde kullanıldığı bilim alanıdır (TDK, 2021).

Dijital: Verilerin bir ekran üzerinde elektronik olarak gösterilmesi (TDK, 2021).

Endüstri: Aynı alanda üretim yapan veya faaliyet gösteren işletmelerin genel adı, sanayi 
(TDK, 2021).

İnovatif Düşünce: Düşündüklerini yapmak, yeni çalışmalar geliştirmek, topluma yarar 
sağlayacak biçimde bilgi oluşturmaktır.

Zanaat: Kişilerin nesnelere olan ihtiyaçlarını gidermek amacıyla oluşturulan, tecrübe, 
maharet ve uzmanlık isteyen, el becerisi icap eden çalışmalardır (TDK, 2021).

UYGULAMA:

Öğretmen etkinliğe “Çevrenizde insan eliyle üretilmiş hiçbir şey olmasaydı hayatınızı de-
vam ettirebilmek için neler yapardınız?” sorusunu sorarak başlar. Soru ile üretimin ta-
rihsel gelişiminin hayal ettirilmesi amaçlanmıştır.  Öğrencilerden gelen cevaplar sınıfla 
paylaşılarak yorumlanır.

İnsanlar avcılık, toplayıcılık, hayvancılık, zanaat, ticaret gibi ekonomik faaliyetlerle başla-
dıkları dönemlerden günümüze kadarki üretim faaliyetlerini inceleyeceğiz.  

Sanayi reformunda ilk üç nesilden sonra Endüstri 4.0 kavramı, ilk olarak alanında en bü-
yük fuarlardan olan Hannover Fair 2011’de takdim edilmiştir. İnsanların ekonomik faaliyet-
lerini kategorize etmeyi amaçlayan bu kavramın detayları şu şekildedir: 1. sanayi reformu 
(1.0) su ile buhar enerjisinden yararlanılarak üretim yapan mekanik düzenekler sayesinde 
oluştu. 2. sanayi reformu (2.0) ise elektrik enerjisinden faydalanılarak hızlı imalat ile tak-
dim edildi. 3. sanayi reformunda (3.0) dijital yenilik ile elektronik materyallerin daha fazla 
kullanılması ve 4. sanayi reformunda bilişim teknolojilerinin ilerlemesiyle üretim daha 
otonom hâline geldi.

Seri üretimden akıllı üretime geçişi ifade eden Endüstri 4.0, gelişen teknolojinin dijital 
dönüşümden beslenmesini anlatır. Endüstri 4.0, sensörler yardımıyla birbirleriyle iletişi-
me geçebilen, veri analizi yaparak ihtiyaçları fark edebilen, otonom üretim yapabilen bir 
üretim gerçekleştirmeyi amaçlar.

Tüketicinin geliri yükseldikçe, ihtiyaçları arttıkça istekleri de buna bağlı olarak değişim 
göstermeye başlar. Üreticinin para kazanması için, tüketicilerin isteklerine cevap vermesi 
ve rakiplerine oranla daha fazla tercih edilmesi için yenilikçi olması gerekmektedir. Kısa-
cası, ürünlerin satışına yön veren üreticinin ürettikleri değil, tüketicinin talepleri olmuştur.

Günlük hayatımızda kullandığımız ve hayatımızı kolaylaştıran teknolojiler yalnızca elekt-
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rik, elektronik ve yazılım içeren aletlerden oluşmamaktadır. İnsanlar doğduğunda var 
olan teknolojileri hâlihazırda var olan ve hayatın bir parçası olarak kabul ettikleri için tek-
noloji olarak algılamayabilirler. Yaşamları sürecinde ortaya çıkan ürün ve inovasyonları ise 
yeni olduğu için teknolojik olarak algılamaktadırlar. İnsanın taşı yontarak veya çamuru 
pişirerek araç gereç elde etmesi de teknolojidir, robotların karar verme özelliği de tekno-
lojidir. 

Günümüzde kullandığımız teknolojilerin hiçbirinin olmadığı, insan eliyle üretilmiş hiçbir 
nesnenin olmadığı bir yerde yaşamanın zorlukları hakkında öğrencilerle bilgi alışverişi 
yapılır. Günümüzde kullandığımız araçlardan birinin veya üretim faaliyetinin tarihsel de-
ğişim ve gelişimini gösteren bir sunu izletilebilir. El aletleri kullanılarak sanayi ile ilgili bir 
ürün üretimi yapılabilir.

Mekanik sistemlerin çalışması, su ve sıcak buharın harekete dönüştürülmesi, elektriğin 
temel kuralları, elektronik alanında kullanılan elemanlar ve görevleri hakkında bilgilen-
dirme ve uygulamalar yapılarak etkinliğin kapsamı genişletilebilir. 

Etkinliğin uygulanmasında mekanik sistemlerin tanıtımı amaçlı dairesel hareketin doğ-
rusal harekete dönüştürülmesi, dişli-kasnak sistemi uygulamaları yapılabilir. Hidrolik ve 
pnömatik sistemlerin çalışma 
prensibi ve örnekleri incelenebi-
lir. Elektrik devrelerinin çalışma 
prensipleri ve uygulandığı alanla-
rı örneklendiren etkinlikler yapıla-
bilir. Elektronik devre elemanları-
nın tanıtımı ve kullanıldığı yerleri 
örneklendiren etkinlikler yapıla-
bilir. Endüstri 4.0 kavramını mey-
dana getiren bileşenlerle ilgili bil-
gilendirme yapılır. Siber güvenlik, 
siber-fiziksel sistemler, bulut 
teknolojisi, akıllı fabrika, nesnelerin 
interneti, yapay zekâ, büyük veri, sanal gerçeklik, üç boyutlu yazıcı sistemleri örneklendi-
rilebilir.

DEĞERLENDİRME:

Bu etkinliğe ait “Proje Öz Değerlendirme Formu”na etkinlik karekodunu okutarak ulaşa-
bilirsiniz.

KAYNAKLAR:

Türk Dil Kurumu, (2021). Türk Dil Kurumu Sözlükleri. https://sozluk.gov.tr (Erişim Tarihi: 
16.06.2021)

Görsel 1. Elektrik devresi
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MODÜL/KONU : Üretim Atölyesine Giriş/

  Problemin Belirlenmesi 

ETKİNLİK ADI : Problemin Tespiti

EĞİTİM PROGRAMI : BYF

SÜRE : 40 dk. + 40 dk.

KAZANIMLAR: 
K1. Üzerinde çalışacağı temayla ilgili problemleri tespit eder.

K2. Belirlediği temayla ilgili problemleri listeler.

K3. Belirlediği problemleri açıklar. 

K4. Belirlediği problemlerden bir tanesini çözülebilir olma şartlarını dikkate alarak seçer.

HEDEFLENEN BECERİLER:
• Etkili karar verme

• Analitik düşünme

• Araştırma ve bilgi akışı

KISA ÖZET: Problem, hayatımızda karşılaştığımız çözülmesine ihtiyaç duyduğumuz 
zorluklardır. Bir problemin çözümü için problemin birey tarafından farkına varılmış olma-
sı gerekir. Bu koşulun gerçekleşmesinden sonra temayla ilgili problemlerin tespiti, tespit 
edilen bu problemlerin listelenerek somutlaştırılması, somutlaştırılarak açıklanması ge-
rekir. Bu süreçten sonra birey söz konusu listeyi inceleyerek imkân ve yeteneklerine göre 
çözebileceği problemi/problemleri seçer. 

ARAÇ-GEREÇLER:
• Kâğıt,

• Kalem

• Bilgisayar

• Projeksiyon aracı/etkileşimli tahta

HAZIRLIKLAR: Öğretmen, öğrencilerin kendi hazırbulunuşluklarına göre belirleyecek-
leri bir problemi yazmaları için her öğrenciye verilecek kalem ve kâğıdı hazır bulundur-
malıdır. Etkileşimli tahtada öğrencilerden istenen problem adı, problem listesi, problem 
açıklaması, çözülecek problemin ismi yazılarak derse hazırlanılır.

KAVRAMLAR:
Buluş: Yeni bir düşünce, yöntem ya da aygıt üretmektir. (Bilim Çocuk, 2021)

İnovasyon: İnovasyon, yeni fikirlerin ticari bir yarara dönüştürülmesi sürecidir. (Keskin, S. 
2018)

Etkinlikle ilgili tüm ma-
teryallere ulaşmak için 
karekodu okutunuz.
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UYGULAMA:
“Hayatımızda var olan teknolojiler, büyük oranda karşılaşılan problemleri çözmek için or-
taya çıkmıştır. Bugün ne buluş yapsam diye uyanmayız.” benzeri ifadeler ile öğrencilerin 
konuya ilgi duymaları sağlanır. 
Günümüzde kullandığımız teknolojilerin hiçbirinin olmadığı, insan eliyle üretilmiş hiçbir 
nesnenin olmadığı bir yerde yaşamanın zorlukları hakkında bilgi alışverişi yapılır. Günü-
müzde kullandığımız araçlardan herhangi birinin tarihsel değişim ve gelişimini gösteren 
bir sunu izletilebilir. “Günümüzde kullanılan teknolojilerin büyük oranda ihtiyaçtan dolayı 
ortaya çıktığı; insanların gereksinimlerini karşılayacak, yaşamını kolaylaştıracak ürünlere 
ihtiyaçlarının olması buluşların ortaya çıkmasına sebep olmuştur.” bilgisi aktarılır.
“Bu etkinlikte yeni bir ürünü meydana getirebilmek için takip edilebilecek basamakları 
bulmaya çalışacağız.” içerikli açıklama ile öğrencilerin etkinliğin hedefini fark etmeleri 
sağlanır. 
Buluş yapabilmek için ilgili, bilgili olduğunuz alanda çalışmanız işinizi kolaylaştıracaktır. 
Hata yapma, başarısız olma kaygısı harekete geçmemizin önündeki en büyük engeldir. 
Meraklı, dikkatli, araştırmacı, planlı ve çalışkan olmak fikrimizin hayata geçebilmesi ihti-
malini arttıracaktır. Problem fikrinin belirlenmesi için para veya güç harcamanıza gerek 
yoktur. Fikrin belirlenmesi çoğu zaman çok fazla zaman da gerektirmiyor. Fikrin belirlen-
mesi aşaması daha sonra gerçekleştirilecek aşamalara göre daha kolay bir aşama fakat 
tüm çalışmalar, belirlenen buluş fikrinin üzerine inşa edileceği için en önemli aşama ol-
duğunu unutmamak gerekiyor. 
Basit sorular yaşamı kolaylaştıran buluşlara dönüşebilir. Var olan bir ürünü dikkatli bir şe-
kilde inceleyip onu daha verimli hâle dönüştürebilmek mümkündür. Birbiriyle ilgisiz gibi 
gözüken iki ürünü birleştirerek ortaya yeni bir ürün çıkarabilmek de mümkündür.  Haya-
tımızda var olan sorunların çözümü için yeni bir ürün ortaya koymak da düşünülebilir. Bir 
probleme birden fazla çözüm üretilebilir. 
Hayatındaki sorunları çözmek için düşünen herkes buluş yapabilir. Buluş yapabilmek için 
öncelikle bir fikre ihtiyaç vardır. Bir fikrin ortaya çıkabilmesi için öğrencilerin çevrelerini 
dikkatlice gözlemlemeleri faydalı olacaktır. Hayatlarını göz önünde bulundurarak geliştir-
mek, değiştirmek veya gerçekleştirmek istedikleri sorunları listelerler. Öğretmen ihtiyaç 
duyması hâlinde en az 10 tane gibi bir sınırlama da belirtebilir. Listeledikleri sorunlardan 
birini hedef kitlenin beklentileri, mevcut imkânları, tasarımdan beklentiye uygunluğu 
durumunu göz önünde bulundurarak seçer. Listelenen sorunlardan birinin seçilmesin-
de özgün, uygulanabilir, güvenli, estetik, hızlı, verimli ve düşük maliyetli kriterleri de göz 
önünde bulundurulabilir.
Belirlenen sorunun anlaşılabilirliğini arttırmak için 5N1K tekniği hakkında kısaca bilgi ve-
rilir. Problemin detaylı açıklaması için 5N1K tekniği kullanılarak sorular sorulur.

DEĞERLENDİRME:
Bu etkinliğe ait “Rubrik Ölçeği Formu”na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

KAYNAKLAR:
https://bilimcocuk.tubitak.gov.tr/bilim-dunyasina-adim/herkes-bulus-yapabilir Erişim 
Tarihi: 17.06.2021.
Keskin, S . (2018). GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ . Gazi Üniversitesi Sos-
yal Bilimler Dergisi , 5 (13) , 186-193
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MODÜL/KONU : Üretim Atölyesine Giriş/

  Çözümün Araştırılması 

ETKİNLİK ADI : Araştırma Yöntemleri

EĞİTİM PROGRAMI : BYF

SÜRE : 40 dk. + 40 dk.

KAZANIMLAR: 

K1. Problemin çözümünü araştırır. 

K2. Benzer amaçlar için tasarlanmış ürün ve sistemleri karşılaştırır.

K3. Çözümün taşıması gereken temel özellikleri belirler.

K4. Problemin çözümüne yönelik öneriler sunar.

HEDEFLENEN BECERİLER:

• Etkili karar verme

• Problem çözme

• Araştırma ve bilgi akışı

KISA ÖZET: Problem tespit edildikten sonra problemin ne şekilde hayata geçeceğine 
dair çalışma yapılması gerekir. Doğru yöntemin belirlenmesi, doğru araştırma ve doğru 
kaynaklardan faydalanmayı gerektirir. Araştırma esnasında benzer amaçlar için tasarlan-
mış ürün ve sistemler karşılaştırılır. Çözümün taşıması gereken temel özellikler belirlenir. 
En sonunda problemin çözümüne yönelik öneri geliştirilerek sunumu yapılır.  

ARAÇ-GEREÇLER:

• İnternet

• Bilgisayar

• Projeksiyon aracı/etkileşimli tahta

HAZIRLIKLAR: Öğretmen, araştırma yapılabilecek arama motoru sayfalarını, dijital kü-
tüphaneleri, akademik portalları önceden etkileşimli tahtada/bilgisayarda açar. Çalışma 
konusuna uygun yazılı kaynakları öğrencilere göstermek için hazır bulundurabilir. Araş-
tırmaya başlarken ilişkili durumların belirlenmesi bütünün daha rahat algılanmasına im-
kân sağlayacağı için balık kılçığı, zihin haritalama, GZFT analizi gibi uygun tekniklerin 
gözden geçirilmesi faydalı olacaktır.

Etkinlikle ilgili tüm ma-
teryallere ulaşmak için 
karekodu okutunuz.
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KAVRAMLAR:

Araştırma: Yeni bilgi elde etmek veya bilinen bilgiyi geliştirmek için yapılan her türlü sis-
temli çalışmayı içeren inceleme.

Araştırma Yöntemleri: Araştırma sürecinin amaç ve niteliklerini gerçekleştirmek için 
kullanılan bilimsel yöntem veya araçların kullanılmasıdır. Belirlenen problemin detaylı 
bir şekilde incelenmesidir.

 UYGULAMA:

Öğretmen, öğrencilerin araştırma yapmaları için örnek bir kavramı paylaşır. Öğrenciler-
den bu kavram hakkında arama motorlarında, dijital kütüphanelerde ve akademik por-
tallarda araştırma yapmalarını ister. Sonrasında bu kaynakları nasıl kullanacaklarını öğ-
rencilere aktarır. Son aşamada öğrencilerden daha önceki etkinlikte belirlemiş oldukları 
probleme ait çözümlerin araştırılması istenir. Araştırma esnasında benzer amaçlar için 
tasarlanmış ürün ve sistemler karşılaştırılır. Çözümün taşıması gereken temel özelliklere 
göre araştırmanın kapsamı belirlenir. 

Arama motorlarında 
kullanılan detaylı ara-
ma ipuçları hakkında 
bilgilendirme yapı-
lır. Dijital kütüphane 
örnekleri verilip nasıl 
faydalanılacağı anlatı-
lır. Akademik portallar 
üzerinden bir araştır-
ma konusunun nasıl 
bulunacağı gösterilir. 
Örnek olarak YÖK aka-
demi portalı gösterile-
bilir. 

Belirtilen kaynaklarda araştırma yapılırken öncelikli olarak benzer amaçlar için tasarlan-
mış ürün ve sistemleri karşılaştırılarak okunur. Bu kısmın, araştırma yazılarında genelde 
giriş kısmında yer aldığı belirtilir. 

Kaynak araştırması yapılırken, çözümün taşıması gereken temel özelliklerin belirlenme-
sinin, araştırma kapsamının daraltılmasını kolaylaştırması açısından çok önemli olduğu-
na dikkat çekilir. Çözüm yollarının bulgu ve yorumlar kısmında yer aldığı belirtilir. Araştır-
ma kaynaklarının sonuç bölümleri genellikle araştırılan konunun da çözümünü anlatan 
veya alternatif çözüm imkânları sunan bölümdür. Hızlı problem araştırma taramalarında 
sonuç bölümlerine dikkat etmek de faydalı olabilir. 

Görsel 1. Yüksek Öğretim Kurulu İnternet Anasayfası
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Öğretmen, öğrencilerden kendi problemlerine ait çözüm içeren kaynak bulmalarını ister.  
Belirlenen problemi ortaya çıkaran durum ortadan kaldırılabilir mi? Olumsuz etkiyi azal-
tacak çözüm önerilebilir mi? Daha faydalı bir çözüm üretilebilir mi? Araştırma sonucun-
da ulaşılan kaynakların ortaya koymuş olduğu çözümler ile kendi çözümlerini kıyaslayıp 
sunmaları istenir. 

Araştırma sonucunda problemin çözümüne yönelik öneri geliştirilerek sunumu yapılır. 
Sunum için çizim, renklendirme, slogan, marka ve logo üretilmesi istenebilir.

DEĞERLENDİRME:

Bu etkinliğe ait “Rubrik Ölçeği Formu”na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.
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MODÜL/KONU : Üretim Atölyesine Giriş/

  Tasarım Geliştirme 

ETKİNLİK ADI : Tasarımımı Geliştiriyorum

EĞİTİM PROGRAMI : BYF

SÜRE : 40 dk. + 40 dk. + 40 dk. + 40 dk.

KAZANIMLAR: 

K1. Yaptığı araştırmaya göre taslak tasarım önerisi yapar. 

K2. Belirlediği problemin çözümüne yönelik tasarım önerisine uygun taslak geliştirir. 

K3. Tasarımda kullanılmak üzere plan, çizim ve teknik bilgileri hazırlar. 

K4. Belirlediği problemin çözümüne yönelik tasarım önerisini geliştirir.

K5. Belirlediği problemin çözümüne yönelik tasarım önerisini tamamlar.

HEDEFLENEN BECERİLER:

• Yaratıcı düşünme

• Yenilikçilik

• İcat etme

KISA ÖZET: Öğrenci, yaptığı araştırma sonuçlarını göz önünde bulundurarak, belirle-
diği problemin çözümüne yönelik tasarımının taslağını üretir.  Tasarımda kullanılmak 
üzere plan ve teknik bilgileri hazırlar. Üretime geçmeden önce karşılaşılabilecek sorunları 
önceden görebilmek için ortaya konulacak ürünün modellemesi yapılır. 

ARAÇ-GEREÇLER:

• Kâğıt

• Kalem

• Bilgisayar

• Projeksiyon aracı

• Bilgisayar destekli tasarım programı

HAZIRLIKLAR: Öğretmen, öğrencilerin kullanacağı bilgisayar destekli tasarım progra-
mının bilgisayarlarda çalıştığını kontrol etmelidir. Öğrenci sayısı ve bilgisayar sayısını göz 

Etkinlikle ilgili tüm ma-
teryallere ulaşmak için 
karekodu okutunuz.
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önünde bulundurarak planlama yapmalıdır. Taslak tasarım için kullanılacak araç gereç-
ler hazır bulundurulmalıdır. 

KAVRAMLAR:

Tasarım: 1. Zihinde canlandırılan biçim, tasavvur. 2. Bir sanat eserinin, yapının veya teknik 
ürünün ilk taslağı, tasar çizim, dizayn. (Türk Dil Kurumu, 2021)

Taslak: 1. Bir şeyi, bir sanat veya edebiyat eserini ana çizgileriyle, türlü bölümleriyle be-
lirten ön çalışma. 2. Bir şeyin kesin biçimini almadan önceki durumu. (Türk Dil Kurumu, 
2021)

Bilgisayar Destekli Tasarım: İmalatının yapılması düşünülen bir parçanın veya bir kons-
trüksiyonunun ortaya çıkarılmasında yardımcı olmak için bilgisayar sistemlerinin kulla-
nılmasıdır.

UYGULAMA:

Öğretmen derse başlarken öğrencilere ortaya çıkardığı çözüm önerilerinde yaptığı araş-
tırma sonuçlarına göre değişiklik durumunu sorar. 

Öğretmen, sonrasında ortaya konulan öneri taslağını basit şekilde dosya kâğıdına çizme-
lerini ister. Çizimlerini tasarım önerisi olarak sunmalarını ister. Öğretmen her öğrenciye 
ait çizimle ilgili ortak öneriler sunarak taslağın geliştirilmesini sağlar. Ayrıca öğrencilerin 
kendi taslağını geliştirmesi için zaman verir. Geliştirilen taslağın bilgisayar programına 
aktarılma süreci öğrencilerle beraber gerçekleştirilir. Bilgisayarda tasarım süreci tamam-
landıktan sonra yeni tasarım önerileri konusunda öğrencilerle öneri alışverişinde bulunu-
lur. Nihayetinde tasarım tamamlanır. 

DEĞERLENDİRME:

Bu etkinliğe ait “Proje Öz Değerlendirme Formu”na etkinlik karekodunu okutarak ulaşa-
bilirsiniz.
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MODÜL/KONU : Üretim Atölyesine Giriş/Üretim

ETKİNLİK ADI : Tasarımımı Üretiyorum

EĞİTİM PROGRAMI : BYF

SÜRE : 40 dk. + 40 dk.

KAZANIMLAR: 
K1. Üretim yapmak için yapılacaklar listesi hazırlar.
K2. Tasarımı üretmek için kullanacağı yönteme karar verir. 
K3. Ürününü belirlediği planlamaya bağlı kalarak gerçekleştirir.
K4. Ürettiği ürününü sunar.

HEDEFLENEN BECERİLER:
• Etkili karar verme
• Yenilikçilik
• İcat etme

KISA ÖZET: Tasarımı tamamlanmış soyut hâldeki bir ürünün gerçek, kullanılabilir bir 
nesneye dönüştürülmesi farklı yöntem ve araçlar gerektirir. Belirlenen nesnenin üretil-
mesi için yapılacaklar listesinin hazırlanması, kullanılacak yönteme karar verilmesi, süre-
cin bir plan dahilinde yönetilmesi ve üretilen mamülün doğru şekilde sunulması gerek-
mektedir. 

ARAÇ-GEREÇLER:
• Kâğıt
• Kalem
• Bilgisayar
• Projeksiyon aracı

HAZIRLIKLAR: Üretimi gerçekleştirilmek istenen ürün için gerekli olan ihtiyaç listesi 
hazırlanmalı. Gerekli olan malzemelerin temini gerçekleştirilmeli. 

UYGULAMA:
Üretime başlamadan önce bilinmesi gereken bazı soruların cevapları net olmalıdır. Pa-
zarlama yöntemi, imkanlar, kalite politikası, üretilebilir ve düşük maliyetli olması ve ürü-
nün özelliklerine göre sorular değişebilir. Genel bir ifade ile zaman, maliyet, kalite, fayda-
lılık ve beklenti analiz edilerek ortaya iş planı çıkartılmalıdır. 
Verilen ön bilgiler kullanılarak üretim planlaması yapılmalıdır. Planlamaya bağlı kalınarak 
üretim gerçekleştirilmelidir.
Üretim sonrasında ürünün ve sürecin akranlar ile birlikte değerlendirilmesi yapılmalıdır. 

DEĞERLENDİRME:
Bu etkinliğe ait “Proje Öz Değerlendirme Formu”na etkinlik karekodunu okutarak ulaşa-
bilirsiniz. 

Etkinlikle ilgili tüm ma-
teryallere ulaşmak için 
karekodu okutunuz.
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MODÜL/KONU : Üretim Atölyesine Giriş/

  Çözümün Değerlendirilmesi 

ETKİNLİK ADI : Test Etme

EĞİTİM PROGRAMI : BYF

SÜRE : 40 dk. + 40 dk.

KAZANIMLAR: 

K1. Tasarım sürecinde karşılaştığı problemleri listeler.

K2. Tasarımını yapmaya başlarken belirlediği probleminin çözülme durumunu açıklar.

K3. Modelin ortaya çıkardığı sorunları araştırır.

K4. Tasarımını tanıtıcı ürün dosyası oluşturur.

HEDEFLENEN BECERİLER:

• Öğrenmeyi öğrenme

• Araştırma ve bilgi akışı

• Kaynakları etkin kullanma becerileri

KISA ÖZET: Belirlenen problemin çözülmesi için üretilen ürünün beklentileri, gerek-
sinimleri karşılama durumu ve çalışma durumunun kontrol edilmesi test etme olarak 
tanımlanmaktadır. Ürünün üretilmesi aşamasında karşılaşılan zorluklar ve nasıl aşıldı-
ğı listelenmeli, belirlenen problemin çözülme durumu açıklanmalı, ortaya çıkan ürünün 
yeni sorunlara sebep olma durumu kontrol edilmeli, ürünü kullanacak kişilere yönelik 
bilgilendirmeler belirlenmiş olmalıdır. 

ARAÇ-GEREÇLER:

• Kâğıt

• Kalem

• Bilgisayar

• Projeksiyon aracı

HAZIRLIKLAR: Araç çarpışma testi gibi ürün test etme videoları hazır bulundurulabilir. 

UYGULAMA:

Üretilen ürünün doğru çalışıp çalışmadığının ve belirlenen gereksinimleri karşılama du-

Etkinlikle ilgili tüm ma-
teryallere ulaşmak için 
karekodu okutunuz.
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rumunun kontrol edilmesi gereklidir. Üretim aşamasında karşılaşılan sorunların listele-
nerek giderilmesi hem ürünün daha verimli hâle dönüştürülmesi için gerekli ve önem-
li bir aşamadır hem de benzer üretim süreçlerinde benzer sorunlarla karşılaşılmasının 
önüne geçebilir. 

Üretim sürecine başlarken belirlenen problemin çözülme durumu, ürünün beklenen 
faydaya uygunluğu hakkında bilgi edinme amaçlı test yapılması üretimin önemli bir aşa-
masıdır. Test etme sayesinde üründe var olan hataları görebiliriz ve bu hataları gidererek 
en aza indirebiliriz. Üretim sürecinde sıklıkla kontrollerin yapılması hataların erken tespit 
edilmesini sağlar. Erken fark edilen hataları düzeltmek daha kolay olacağı ve sonraki üre-
timlerin de hatalı olmasına sebep olmayacağı için zaman, para ve güç kaybının önüne 
geçilmiş olur. 

Ürünlerin test edilmesi aşamasında test etme yönteminin uygunluğunun da gözden ge-
çirilmesi gerektiği durumlar olabileceği unutulmamalıdır. Test etme yöntemleri ürüne 
göre farklılık gösterebilir. Yapılan testlerde üründe hata bulunamadığı durumlar, ürünün 
hatasız olduğu anlamına gelmeyebilir. Belki de uygun yöntem denenmemiş olabilir.

DEĞERLENDİRME:

Bu etkinliğe ait “Rubrik Ölçeği Formu”na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz. 
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MODÜL/KONU : 3B Modelleme ile Tasarım ve

  Üretim/Katı Modelleme Temelleri

ETKİNLİK ADI : Yana Açılır Garaj Kapısı-1

EĞİTİM PROGRAMI : ÖYG Programı

SÜRE : 40 dk. + 40 dk.

Etkinlikle ilgili tüm ma-
teryallere ulaşmak için 
karekodu okutunuz.

KAZANIMLAR: 

K1. Katı modelleme ortamı için hesap oluşturur.

K2. Katı modelleme ortamı arayüzünü tanır.

K3. Temel çizim araçlarını kullanarak basit şekiller çizer.

K4. Geometrik çizim araçlarını kullanarak basit şekiller çizer.

HEDEFLENEN BECERİLER:

• Keşfetme

• Yenilikçilik

• Etkili karar verme

KISA ÖZET: Öğrencilerin katı modelleme programını kullanabilmeleri için hesap oluş-
turmaları sağlanır. Katı modelleme ortamına hesapla giriş yapılarak program arayüzü 
tanıtılır. Örnek çalışmalar üzerinde temel çizim komutlarının kullanımı gösterilir.

ARAÇ-GEREÇLER:

• Bilgisayar

• A4 kâğıt

• Kalem 

HAZIRLIKLAR: Öğrencilere, bilgisayar başında rahat çalışabilecekleri bir ortam sağlan-
malıdır. Bilgisayarların internet erişimi olmalıdır. Sanal sınıf üzerinden öğretmen her öğ-
rencinin kendi hesabını açtığını kontrol etmelidir.

KAVRAMLAR:

Sketch: Taslak Oluşturmak (Makine Teknolojisi Üç Boyutlu Model Oluşturma ve Düzen-
leme,2018).

Line: Çizgi oluşturma komutu (Makine Teknolojisi Üç Boyutlu Model Oluşturma ve Dü-
zenleme, 2018).

Fillet: Kavis, yuvarlatma komutu (Makine Teknolojisi Üç Boyutlu Model Oluşturma ve Dü-
zenleme, 2018).

Trim: Budama komutu (Makine Teknolojisi Üç Boyutlu Model Oluşturma ve Düzenleme, 
2018).
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UYGULAMA:

Öğrencilerden EK 1’de yer alan yönergeye göre katı modelleme programı için hesapları-
na giriş yapmaları istenir. Çalışma alanı kullanımı ve ara yüzü hakkında öğrencilere genel 
bilgiler verilir. Temel çizim araçlarından “line” komutu kullanımı anlatılır. Sınıf ortamında 
bulunan bir eşyanın dış hatlarının çizilmesi için denemeler yapılır.

Çizilen taslağın daha yumuşak hatlara sahip olması için kullanılan 
“fillet” komutunun uygulaması gösterilir. Oluşturulan iki çizim ara-
sında karşılaştırma yapılır. Yapılan uygulamalar sonrasında öğren-
cilere yana açılır garaj kapısı tasarımı yapılacağı, bunun için farklı çi-
zimler oluşturularak modelleme yapılacağı söylenir. İlk parça olarak 
dişli çizimine geçilir (Şekil 1).

Öğrencilere “top” görünümünü seçerek çizime başlamaları söylenir. 
Ek-2’de yer alan görseller referans 
alınır. “Circle” komutunu kullanarak 
merkez noktaya 30 mm çapında 
bir daire çizmeleri istenir. “Line” ko-
mutu ile merkez noktadan 18 mm 
uzunluğunda bir dikme çizilir. Çizi-
len dikme “construction” seçene-
ğiyle referansa çevrilir. Dişlinin çizi-

mi için tepe noktasında 100o’lik yarım profil oluşturulur. 
“Mirror” komutu ile aynalaması yapılarak diş örneği oluş-
turulur. “Create” menüsünden “Circular Pattern” komutu 
seçilir. Dişlerin gövdeye bağlandığı noktalara “fillet” ko-
mutuyla yumuşatma uygulanır.

EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:

“Tool” sekmesinden “Add-ins” açılır listesine tıklanarak “Scripts and add-ins” seçeneği se-
çilir. Gelen menüden “Spur Gear” scripti seçilerek “run” komutuna tıklanır. “Spur gear” 
parametreleri uygun değerler ile değiştirilerek otomatik dişli oluşturulur.

DEĞERLENDİRME:

Bu etkinliğe ait “Kontrol Listesi ve Dereceleme Ölçeği Formları”na etkinlik karekodunu 
okutarak ulaşabilirsiniz. 

KAYNAKLAR:

Makine Teknolojisi Üç Boyutlu Model Oluşturma ve Düzenleme, MEB. (2018). Ankara.

Görsel 2.
Dişli çizim örneği

Görsel 1.
Dolap çizim örneği
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MODÜL/KONU : 3B Modelleme ile Tasarım ve

  Üretim/2B-3B

ETKİNLİK ADI : Yana Açılır Garaj Kapısı-2

EĞİTİM PROGRAMI : ÖYG Programı

SÜRE : 40 dk. + 40 dk.

Etkinlikle ilgili tüm ma-
teryallere ulaşmak için 
karekodu okutunuz.

KAZANIMLAR: 

K1. İki boyutlu çizimlerini farklı yöntemleri kullanarak üç boyutlu yapar.

K2. Hazır katı model komutlarıyla çizim ortamına nesne eklemesi yapar.

K3. Eksiltme özelliğini kullanarak şekillerde boşluk yapar.

HEDEFLENEN BECERİLER:
• Keşfetme

• Yenilikçilik

• Etkili karar verme

KISA ÖZET: Öğrencilere, katı model temelleri etkinliğinde oluşturulan iki boyutlu çizim-
lerin üç boyutlu hâle getirilmesi sırasında kullanılan yöntemlerin neler olduğu gösterilir. 
Öğrenciler, bu yöntemleri kullanmadan önce oluşacak üç boyutlu şeklin neler olabilece-
ği hakkında tahminde bulunmaya yönlendirilir. 

ARAÇ-GEREÇLER:

• Akıllı tahta

• Bilgisayar

• Bilgisayar destekli tasarım programı 

HAZIRLIKLAR: Öğrencilere, bilgisayar başında rahat çalışabilecekleri bir ortam sağlan-
malıdır. Bilgisayarların internet erişimi olmalıdır.  Etkinlik, Ek-1’de yer alan görsel yönerge-
ler ile birlikte gerçekleştirileceğinden yönerge hazır hâlde bulundurulur.

KAVRAMLAR:

Extrude: Kalınlık vererek katı model oluşturma komutu.

Revolve: Döndürerek katı oluşturma komutu.
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UYGULAMA:

Öğrencilerden bir önceki etkinlikte oluşturdukları dişli çizimini açmaları istenir. İki boyut-
lu çizime üçüncü boyutu kazandırmak için kullanılacak temel komutlardan birinin “ext-
rude” komutunun doğrusal formda katı model oluşturmak amacıyla kullanıldığı söylenir. 
Öğrencilerden “create” bölümünde yer alan “extrude” komutunu seçerek gelen pence-
renin incelenmesi istenir. Gelen extrude menüsündeki parametreler ile ilgili aşağıda yer 
alan tanımlar öğretmen tarafından verilir:

Profiles: Katı modele dönüştürülecek çizimin seçileceği parametredir.

Start: Katı model oluşturulacağı yüzeyin seçilebildiği parametredir. “Çizim yüzeyi”, “yü-
zey uzaklığı” ve “nesne yüzeyi” seçeneklerini barındırır.

Direction: Katı model oluşturma yönünün belirlendiği parametredir. “Tek yönlü”, “çift 
yönlü” ve “simetrik” seçeneklerini barındırır.

Extend Type: Katı model yükseklik sınırının belirleneceği parametredir. “Uzunluk değe-
ri”, “seçili nesneye kadar” ve “tüm nesneler bo-
yunca” seçeneklerini barındırır.

Parametreler incelendikten sonra dişli çizimi-
nin boyutlandırmasına geçilir. Profil kısmına 
dişli çizimi seçilir. Direction bölümde uzunluk 
olarak 10mm (birim olarak cm seçili ise 1 cm) 
girilir. Diğer parametreler değiştirilmeden ext-
rude işlemi tamamlanır. Daha sonra “kasnak” 
dosyası açılarak katı model işlemine geçilir 
(Şekil 1).

Öğrencilere, bu modelde katı modelin “revol-
ve” komutu kullanılarak gerçekleştirileceği söy-
lenir. Öğrencilerden “Create” bölümünde yer 
alan “revolve” komutunun seçilmesi istenir. Bu 
komutun döndürülmek suretiyle katı modelle-
me işlemi yapmak için kullanıldığı ifade edilir. 
Komuta tıklanınca açılan yeni pencerede “edit 
feature” parametreleri incelenir. Çizilen kasnak 
kesiti “profiles” bölümü için seçilir. “Axis” bölü-
münde z ekseni seçilerek döndürme işlemi ya-
pılır. İlk çizimde farklı eksende çizim yapılması 
durumunda döndürme işlemi sonucunda farklı 
bir model ortaya çıkabileceğinden oluşan şekil görsel yönergedeki şekil ile karşılaştırılır. 
Karşılaştırmaya göre şekillerin aynı olmaması durumunda görsel yönergedeki şeklin elde 
edilmesi için farklı eksenler seçilerek döndürme denemeleri yaptırılır. 

Görsel 1. Kasnak profili

Görsel 2. Kızak profili
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Son aşamada öğrencilerden “kızak” çizimini açmaları istenir. Öğrencilere bu dosyada 
“sweep” komutu kullanılarak ve süpürülerek katı model oluşturulacağı söylenir.

“Create” bölümünden “sweep” komutu seçilerek gelen ekran için tanımlamalara başla-
nır. Süpürme işlemi için çatı biçimindeki profil seçilir. “Path” kısmına tıklanarak süpür-
menin takip edileceği yol seçilir. Yeni şekli öğrencilerin incelemesi istenir. Daha sonra 
öğrencilere bu nesnenin düz bir kızak olarak kullanılacağı söylenir. Bu doğrultuda 800 
mm’lik bir kızak oluşturmaları söylenir. Oluşturulan yeni model yönerge ile karşılaştırılır.

EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:

Sweep komutu kullanılarak farklı amaçlar için üretilen nesneler farklı ölçülerde geliştiri-
lebilir.

DEĞERLENDİRME:

Bu etkinliğe ait “Kontrol Listesi ve Dereceleme Ölçeği Formları”na etkinlik karekodunu 
okutarak ulaşabilirsiniz. 

KAYNAKLAR:

Makine Teknolojisi Üç Boyutlu Model Oluşturma ve Düzenleme, MEB.(2018). Ankara.
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MODÜL/KONU : 3B Modelleme ile Tasarım ve

  Üretim/Montaj

ETKİNLİK ADI : Yana Açılır Garaj Kapısı-3

EĞİTİM PROGRAMI : ÖYG Programı

SÜRE : 40 dk. + 40 dk.

Etkinlikle ilgili tüm ma-
teryallere ulaşmak için 
karekodu okutunuz.

KAZANIMLAR: 

K1. Oluşturduğu nesnelerin montaja uygun düzenlemelerini yapar.

K2. Kullanım amacına uygun olarak nesneler üzerinde montaj ilişkisini uygular.

K3. Mekanizmanın çalışmasını montaj ilişkisine göre test eder.

HEDEFLENEN BECERİLER:
• Keşfetme

KISA ÖZET: Öğrencilere montaj yöntemleri ile ilgili uygulama yaptırılır. Daha önceden 
çizilen ve bu etkinlik için paylaşıma açılan modelleri kullanarak amacına uygun şekilde 
nasıl montaj yapılacağı gösterilir. 

ARAÇ-GEREÇLER:

• Akıllı tahta

• Bilgisayar

• Bilgisayar destekli tasarım programı 

HAZIRLIKLAR: Öğrencilere, bilgisayar başında rahat çalışabilecekleri bir ortam sağ-
lanmalıdır. Bilgisayarların internet erişimi olmalıdır. Etkinlik, Ek-1’de yer alan görsel yö-
nergeler ile birlikte gerçekleştirileceğinden yönerge hazır hâlde bulundurulur. Etkinlikte 
kullanılacak ek görseller uygulama üzerinden paylaşıma açılarak öğrencilerin erişmesi 
sağlanır.

KAVRAMLAR:

Ground: Sabitleme komutu (Makine Teknolojisi Katıların Montajı ve Teknik Resmini Al-
mak, 2017).

Slider: Sürgü komutu (Makine Teknolojisi Katıların Montajı ve Teknik Resmini Almak, 
2017).
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Joint: Montaj komutu (Makine Teknolojisi Katıların Montajı ve Teknik Resmini Almak, 
2017).

Assemble: Katıların montajı menüsü (Makine Teknolojisi Katıların Montajı ve Teknik Res-
mini Almak, 2017).

UYGULAMA:

Öğrencilere, hazırlanan sistem parçalarının birbiri ile uyumlu olup olmadığının kontrol 
edilmesi, sistemin çalışması sırasında karşılaşılabilecek sorunun tespit edilmesi ve revize 
edilmesi ile sistem çalışma sisteminin gösterilmesi için montaj uygulamasının yapılma-
sı gerektiği söylenir. Öğrencilerden yeni bir çalışma dosyası açmaları istenir. İlk olarak 
çalışma alanına “Motor” adlı model aktarılır. “Montaj ilişkilerinde hareketin doğru verile-
bilmesi için çalışma ortamında sabit bir nesneye ihtiyaç vardır. Bu nedenle sistemdeki 
parçalardan sabit olması muhtemel olan modelin “ground” seçeneği ile sabitlenmesi ge-
rekmektedir.” denilerek motor parçası yere sabitlenir. Daha sonra öğrencilerden çalışma 
ortamına “kapı” modelini aktarmaları istenir. Kapı modeli, içerisinde kremayer dişlisini 
de barındırmaktadır. Kremayer dişlisinin düz yapıda uzun bir dişli olduğu ve motor diş-
lisi üzerinde doğrusal hareketi sağlayarak kapıyı hareketlendiren parça olduğu söylenir. 
Aktarılan modelde kremayer dişlisi ile motor dişlisi üst üste gelecek şekilde yerleştirilir. 

Burada garaj kapısının zemine göre paralel bir hareketi olacağından bu hareketi sağ-
layacak montaj ilişkisinin “slider” olduğu söylenir. Montaj işlemlerinin yapılabilmesi için 
“Assemble” sekmesinden “joint” komutunun kullanılması gerektiği söylenir. Gelen pen-
cerede montaj ilişkisi olacak parçaların seçiminin yapılacağı yerler ve hareketin türü se-
çenekleri öğrencilere gösterilir. Sonrasında öğrencilerden kremayer dişlisinin üstü ile 
motor ayağının “slider” şeklin-
de montajlanması istenir. 

Bu montaj sonrasında garaj 
kapısı altında yer alan millere 
daha önce modellemesi yapı-
lan kasnak modeli eklenir. Kas-
nakların mil üzerinde dairesel 
bir hareketle dönmesi gerek-
tiğinden bu montaj ilişkisinde 
“revolve” kullanılacağı söylenir. 
İçe aktarılan kasnak modelinin 
orta kısmı ile milin yüzeyi seçi-
lerek “revolve” seçeneği ile montajlanır (Görsel 1). 

Tüm montaj ilişkileri böylece sonlandırılmış olur. Hareketin sağlanması için kapı mode-
li seçilerek kaydırılır. Bu işlem yapılırken öğrencilerin dikkati, kapının hareket etmesine 
rağmen dişlinin dönmediğine çekilir. Bunun nedeninin montaj ilişkisi yapılmasına rağ-
men temas noktalarının algılanmaması olduğu söylenir. Bu durumu ortadan kaldırmak 

Görsel 1. Montaj örneği
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için montaj sekmesinde yer alan “Enable contact set” seçeneğinin aktifleştirilmesi gerek-
tiği söylenir.

EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:

Farklı montaj ilişkileri incelenerek onlara uygun tasarımlar gerçekleştirilebilir. (Rigid, Re-
volute, Cylindirical vb.)

DEĞERLENDİRME:

Bu etkinliğe ait “Kontrol Listesi ve Dereceleme Ölçeği Formları”na etkinlik karekodunu 
okutarak ulaşabilirsiniz. 

KAYNAKLAR:

MEB. (2017). Makine Teknolojisi Katıların Montajı ve Teknik Resmini Almak. İstanbul.
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MODÜL/KONU : 3B Modelleme ile Tasarım ve

  Üretim/İşleme

ETKİNLİK ADI : Yana Açılır Garaj Kapısı-4

EĞİTİM PROGRAMI : ÖYG Programı

SÜRE : 40 dk. + 40 dk.

Etkinlikle ilgili tüm ma-
teryallere ulaşmak için 
karekodu okutunuz.

KAZANIMLAR: 

K1. Tasarlanan ürünün yapısına uygun materyal seçimi yapar.

K2. Tasarlanan ürünün görünümünü gerçeğe benzer şekilde oluşturur.

K3. Tasarlanan ürünün uygun sahne ayarlamalarını yapar.

K4. Tasarlanan ürün üzerinde markalama işlemi uygular.

K5. Ürün görselini istenilen özelliklerde dışa aktarım yapar.

HEDEFLENEN BECERİLER:
• Keşfetme

KISA ÖZET: Öğrencilere, hazırlanan modelin görsel işlemesi yapılırken hangi aşama-
lardan geçmesi gerektiğine yönelik uygulama yaptırılır. Uygulamada modelin özelliğine 
uygun materyal seçimi ve fiziksel ayarlamalar yaptırılır. Sahne ayarları yapılarak görselin 
istenilen kalitede çıktısı alınır. 

ARAÇ-GEREÇLER:

• Akıllı tahta

• Bilgisayar

• Bilgisayar destekli tasarım programı 

HAZIRLIKLAR: Öğrencilere, bilgisayar başında rahat çalışabilecekleri bir ortam sağlan-
malıdır. Bilgisayarların internet erişimi olmalıdır.  Etkinlik, Ek-1’de yer alan görsel yönerge-
ler ile birlikte gerçekleştirileceğinden yönerge hazır hâlde bulundurulur.

KAVRAMLAR:

Render: Bilgisayar programları kullanılarak oluşturulan modelin yine programlar ile iş-
lenerek modelin resim veya video olarak dış ortama aktarılmasıdır(Render Nedir?, 2021).
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Appearance: Görünüm menüsü (Makine Teknolojisi Katıların Montajı ve Teknik Resmini 
Almak, 2017).

UYGULAMA:

Öğrencilere, hazırladıkları tasa-
rımlar rapor veya sunum amaçlı 
kullanılırken görsel iyileştirme-
lerinin yapılması için belirli dü-
zenlemelerin yapılması gerek-
tiği söylenir. Bu etkinlikte daha 
önce montajı gerçekleştirilen 
çalışma üzerinde görsel iyileştir-
me yapılacağından montaj dos-
yası öğrenciler açtırılır. Tasarım 
Çalışma Ortamından Render 
Çalışma Ortamı’na geçilir. Gelen 
yeni ekranda öncelikle modeller 
üzerinde yer alan referansların 
kaldırılması işlemi yapılır. Öğrencilerden “sketches”, “joints” ve “origin” referanslarını ka-
palı hâle getirmeleri istenir. Daha sonra “appearance” seçeneği ile model renklendirmesi 
yapılır. Burada modelin materyal özelliğine göre seçim yapılabileceği gibi sadece renkler 
üzerinden bir seçim de yaptırılabilir. Renk bölümünde yapılan seçimler fiziksel materyali 
etkilemeyeceğinden serbest seçimlerle ilerlenebileceği öğrencilere söylenir. Renklendir-
me işlemi modeli bütün olarak algıladığından modelin tamamına uygulanır. Yüzeysel 
uygulama yapmak isteyen öğrencilere modelin öncelikle “break link” komutuyla bağ-
lantısının kesilmesi gerektiği söylenir. Daha sonra yüzey seçimi yapılarak tercih edilen 
rengin yüzeye sürüklenebileceği söylenir (Görsel 1).

Öğrenciler renk tercihleri yaptıktan 
sonra sahne ayarlarına geçilir. Sahne 
ayarlarında öncelikle çevre ışıklandır-
ması yaptırılır. Burada “environment 
library” seçeneklerinde “sharp light” 
tercih seçimi yaptırılır. Ayarlar sekmesi-
ne geçilerek arka plan seçeneği “envi-
ronment” olarak seçilmesiyle “sharp li-
ght” etkisi sahneye uygulanır. Görselde 
odak noktası oluşturmak istenirse “fo-
cus length” değeri düşürülmesi gerek-
mektedir. Öğrencilerden bu değeri de-
ğiştirmeleri istenerek model üzerinde 
odak oluşturulması sağlanır (Görsel 2).

Görsel 1. Renk uygulaması

Görsel 2. Sahne uygulaması
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Odak uygulaması sonrasında markalama işlemine geçilir. Öğrencilerden kurum logo-
su veya kendi oluşturdukları bir logonun 
model üzerinde eklenmesi istenir. Bunun 
için “decal” komutu tıklanarak sahneye 
eklenecek görsel seçilir. Görselin eklene-
ceği yüzey seçildikten sonra konumlan-
dırma ve döndürme yapılarak logo yerle-
şimi yaptırılır (Görsel 3).

Hazırlanan sahnenin dışa aktarılması için 
öğrencilerden “render” komutunu seç-
meleri istenir. Gelen pencerede görselin 
kullanılacağı yere göre dijital veya baskı 
sekmeleri tıklanarak çözünürlük ayarları 
yaptırılır. Yapılan seçimler onaylanarak 
render işleminin tamamlanması bekle-
nir.

EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:

Appearance menüsünden farklı malzeme ve renk tercihleri yapılarak uygulanabilir. Gör-
sel üzerinde focus length ve markalama değerleri değiştirilerek farklı etkinlikler gerçek-
leştirilebilir.

DEĞERLENDİRME:

Bu etkinliğe ait “Kontrol Listesi ve Dereceleme Ölçeği Formları”na etkinlik karekodunu 
okutarak ulaşabilirsiniz. 

KAYNAKLAR:

Makine Teknolojisi Katıların Montajı ve Teknik Resmini Almak, MEB.(2017). İstanbul.

Render Nedir? (2021). https://wmaraci.com/nedir/render (Erişim Tarihi: 04.08.2021).

Görsel 3. Markalama işlemi
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MODÜL/KONU : 3B Modelleme ile Tasarım ve

  Üretim/Teknik Çizim

ETKİNLİK ADI : Yana Açılır Garaj Kapısı-5

EĞİTİM PROGRAMI : ÖYG Programı

SÜRE : 40 dk. + 40 dk.

Etkinlikle ilgili tüm ma-
teryallere ulaşmak için 
karekodu okutunuz.

KAZANIMLAR: 

K1. Ürünün farklı açılardan görünümünün teknik çizimini oluşturur.

K2. Ürün referanslarını görsel üzerinde tanımlar.

HEDEFLENEN BECERİLER:
• Keşfetme

KISA ÖZET: Hazırlanan modelin teknik özelliklerinin gösterileceği çizim dosyası hazır-
lama uygulaması yaptırılır. 

ARAÇ-GEREÇLER:

• Akıllı tahta

• Bilgisayar

• Bilgisayar destekli tasarım programı 

HAZIRLIKLAR: Öğrencilere, bilgisayar başında rahat çalışabilecekleri bir ortam sağlan-
malıdır. Bilgisayarların internet erişimi olmalıdır. Etkinlik, Ek-1’de yer alan görsel yönerge-
ler ile birlikte gerçekleştirileceğinden yönerge hazır hâlde bulundurulur. 

KAVRAMLAR:

Drawing: Teknik resim sayfasının açılması (Makine Teknolojisi Katıların Montajı ve Teknik 
Resmini Almak, 2017).

Dimensions: Ölçülendirme komutu (Makine Teknolojisi Katıların Montajı ve Teknik Res-
mini Almak, 2017).

UYGULAMA:

Öğrencilere, tasarlanan modeller ile ilgili teknik çizim ve detayları sunum veya raporlarda 
kullanılabilmesi için hazırlık yapabilecekleri çalışma ortamı olan “Drawing”i kullanabile-
cekleri söylenir. Öğrencilerden daha önce montajını gerçekleştirdikleri çalışma dosyasını 
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açmaları istenir. Drawing çalışma ortamı için “from design” seçeneği tıklanarak gelen 
pencerede ayarlar yaptırılır. Gelen pencerede çalışma sayfası olarak “A4 (297 mm x 210 
mm) seçeneği seçtirilerek çalışma kâğıdının yatay olması sağlanır ve onay verdirilir. Ge-
len yeni çalışma ortamı, var olan çizimi konumlandırmak için yer seçilmesini bekleye-
ceğinden öğrencilerden çalışma kâğıdının sol üst tarafına modeli yerleştirmeleri istenir. 
Model, çalışma kâğıdına göre küçük ka-
lacağından ölçeklendirme yaptırılır. Bu-
nun için öğrencilere “scale” bölümüne 
“1:50” değerini girmeleri söylenir. “Style” 
bölümünde “Visible and Hidden Edges” 
seçeneği tıklanarak çizgilerin tamamının 
görünmesi sağlanır. Öğrencilere onay 
verdirilerek çizimin sayfaya yerleşimi sağ-
lanır. Model yerleşiminin kâğıttan taşma-
sı durumunda yeniden konumlandırma 
yapmak için öğrencilere rehberlik edilir. 
Daha sonra öğrencilere “Projected View” 
komutu seçtirilir ve onlardan modelin üst, 
yan ve izometrik görünümlerinin yerleşi-
mini yapmaları istenir (Görsel 1).

Öğrencilere, verilen görünümler dışında detaylı görüntü verebilmeleri için “detail view” 
komutunu kullanabilecekleri söylenir. Öğrencilerden komuta tıklamaları istenerek sıra-
sıyla aşağıda yer alan adımların uygulanması istenir:

1. Detayı verilecek yerin bulunduğu görünümü seçiniz.

2. Detayı verilecek noktayı seçiniz.

3. Detay verilecek alanı belirleyiniz.

4. Detayın gösterileceği noktayı seçiniz. 

Adımlar uygulandıktan sonra gelen yeni 
pencerede öğrencilerden son ayarla-
rı yapmaları istenir. Öğrencilere, burada 
daha önce yaptıkları tüm çizgilerin gö-
rünmesi ve ölçeklendirme işlemlerini tek-
rarlamaları söylenir. Daha sonra çizimler 
üzerinde ölçülerin gösterilmesi işlemine 
geçilir. Öğrencilerden “dimensions” sek-
mesinde yer alan “dimension” komutunu 
seçmeleri istenir. Daha sonra ölçüsünü 
vermek istedikleri iki noktaya tıklamaları 
sağlanarak ölçünün görülebilir bir nokta-
da yerleşmesi sağlanır (Görsel 2). 

Görsel 1. Modelin farklı görünümlerine ait
teknik çizimi

Görsel 2. Modelin farklı görünümlerine ait
teknik çizimi
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EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:

Farklı komutlarla ve ölçülerle gerçekleştirilmiş çizimler kullanılarak etkinlikler çeşitlendi-
rilebilir.

DEĞERLENDİRME:

Bu etkinliğe ait “Kontrol Listesi ve Dereceleme Ölçeği Formları”na etkinlik karekodunu 
okutarak ulaşabilirsiniz.

KAYNAKLAR:

Makine Teknolojisi Katıların Montajı ve Teknik Resmini Almak, MEB. (2017). İstanbul.
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MODÜL/KONU : 3B Modelleme ile Tasarım ve

  Üretim/Baskı Alma

ETKİNLİK ADI : Yana Açılır Garaj Kapısı-6

EĞİTİM PROGRAMI : ÖYG Programı

SÜRE : 40 dk. + 40 dk.

Etkinlikle ilgili tüm ma-
teryallere ulaşmak için 
karekodu okutunuz.

KAZANIMLAR: 

K1. Tasarlanan ürünü baskıya hazır hâle getirecek ayarlamaları yapar.

K2. Tasarlanan ürünün 3B baskısını alır.

HEDEFLENEN BECERİLER:
• Keşfetme

KISA ÖZET: Öğrencilere, diğer etkinliklerde hazırlanan üç boyutlu modelin dilimleyici 
programları aracılığıyla gerekli ayarlamaları yapılarak 3B yazıcıda baskıya uygun hâle ge-
tirilmesi ve baskı alınması yaptırılır. 

ARAÇ-GEREÇLER:

• Akıllı tahta

• Bilgisayar

• 3B yazıcı dilimleme programı

• 3B yazıcı

HAZIRLIKLAR: Öğrencilere, bilgisayar başında rahat çalışabilecekleri bir ortam sağlan-
malıdır. Bilgisayarların internet erişimi olmalıdır.  Etkinlik, 3B Modelleme İle Tasarım ve 
Üretim Modülünde oluşturulan üç boyutlu model veya modellerin stl uzantılı dosyaları 
ile gerçekleştirileceğinden olarak hazır hâlde bulundurulmaları gerekmektedir. 

KAVRAMLAR:

Filament: 3B yazıcılarda modelleri üretmek için kullanılan ham madde (Filament Nedir?, 
2021).

Eklemeli Üretim: Baskı sırasında kullanılacak ham maddenin 3B yazıcılarda zeminden 
üst üste eklenmesiyle kullanılan üretim yöntemi (Büyükkaraca, Canan ve Baykan,2019).
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UYGULAMA:

Öğrencilerle hazırlanan üç boyutlu 
modellerin 3B yazıcıya nasıl aktarı-
lacağı konusunda fikir alışverişinde 
bulunulur. Gelen cevaplara gerekli 
dönütler verilerek 3B yazıcıya model 
aktarma işleminin gerekli bilgisayar 
programları kullanılarak yapılabile-
ceği düşüncesi oluşturulur. Dilim-
leme programlarından biri tercih 
edilerek internet ortamından prog-
ramın dosyası indirilerek bilgisayara 
kurulum işlemi tamamlanır. Elde 
edilecek ürünün eklemeli üretim 
yöntemi ile elde edileceği öğrenci-
lere ek bilgi olarak verilir. 

Programın kurulumu tamamlan-
dıktan sonra kullanılacak olan 3B 
yazıcı markası ve modeli program-
dan seçilerek modelin baskıya ha-
zırlanma aşamasına geçilir. Dilimle-
me programı modelleme ortamına 
“STL” uzantılı dosya olarak eklenir. 
Kullanılan dilimleme programına 
göre eklenen dosyanın uzantısı OBJ 
ve 3MF de olabilir. Eklenen dosyanın 
büyüklüğüne göre yükleme süresi 
değişebilir. Eklenen modelin yükle-
mesi tamamlandığında model çok 
küçük veya çok büyük olarak gele-
bilir. En uygun büyüklük, ölçeklendirme ayarları ile gerçekleştirilebilir. Ayrıca konumlan-
dırma ve döndürme işlemleri de yapılarak yazdırma ayar paneli ayarları da yapılmaya 
başlanır.

Yazdırma işleminde kullanılacak filament malzemenin doğru şekilde seçilmesine dikkat 
edilmelidir (PLA veya ABS vb.). Programda kullanılması önerilen “ayarlar” bölümü bulun-
maktadır. Bu bölümde yazan değerler alınacak baskı için uygunsa aynen kullanılabilir. 
Eğer önerilen ayarlar uygun değilse kişileştirilerek uygun değerler girilebilir.

Katman yüksekliği değer ayarı, her bir katmanın yüksekliğini ayrı ayrı kontrol eder. Bu 
ayarı yaparken dikkat edilmesi gereken nokta katman yüksekliği ne kadar düşükse baskı 
kalitesi o kadar yüksek olur. Aynı zamanda katman yüksekliğinin düşük tercih edilmesi-
nin baskı süresini arttıracağı unutulmamalıdır. 

Görsel 1. Önerilen ve kişiselleştirilebilen yazdırma
ayarları
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Dolgu yoğunluğu ayarında %10-40 arası hafif dolgu, % 50-90 arası orta dolgu, %100 güçlü 
dolgu olarak tercih edilmektedir (Dilimleme Yazılımı Kurulum Ayarları,2021). Destek oluş-
turma ayarları da kullanılan dilimleme programına göre rakamsal veya görsel işaretlerle 
ayarlanabilmektedir. Tüm yazdırma ayarları kişiselleştirildikten sonra model dosyası, 3B 
yazıcıda yazdırmak için ihtiyaç duyulan G-code dosyasına dönüştürülmelidir. Dönüştür-
me işlemi sonucunda program modeli üretmek için ne kadar zamanda, ne kadar mal-
zeme kullanılacağı bilgisini verir. Verilen bilgiler uygunsa model g-code doyasına dönüş-
türülür. İşlem sonrası dosyanın, dilimleme programının ve 3B yazıcının özelliğine göre 
SD kart kullanılarak veya ağ üzerinden 3B yazıcıya aktarma işlemi yapılır. Baskı işlemi 
başlatılarak belirlenen süre sonunda modelin 3B baskısı elde edilir.

EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:

İnternet üzerinden 3B model paylaşımı yapan sitelerden istenen modeller indirilerek ve 
ayarları yapılarak 3B baskı alınabilir.

DEĞERLENDİRME:

Bu etkinliğe ait “Kontrol Listesi ve Dereceleme Ölçeği Formları”na etkinlik karekodunu 
okutarak ulaşabilirsiniz.

KAYNAKLAR:

Büyükkaraca, TN, Canan, S. ve Baykan,ÖK. (2019). 3D dilimleme yöntemi ile kalıp çıkarma. 
4th Internatıonal Congress on 3d Prıntıng (addıtıve manufacturıng) Technologıes and 
Dıgıtal Industry.

Filament Nedir? (2021). https://www.boyutkat.com/3d-yazici-filament/filament-nedir/
(Erişim Tarihi: 04.08.2021).
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MODÜL/KONU : Akıllı Sistem Tasarımı ve Üretimi/

  Akıllı Sistem Tasarım

  Uygulamalarına Giriş

ETKİNLİK ADI : Akıllı Şehirleri Tasarlamak

EĞİTİM PROGRAMI : ÖYG

SÜRE : 40 dk. + 40 dk. + 40 dk.

Etkinlikle ilgili tüm ma-
teryallere ulaşmak için 
karekodu okutunuz.

KAZANIMLAR: 

K1. Akıllı şehir sistemlerinin çözüm üretebileceği problemleri tanımlar.

K2. Akıllı şehir sistem tasarımının çözüm tanımlamalarını yapar.

K3. Akıllı şehir sistemlerinin gerçek problemlerin çözümü için hangi durumlarda tercih 
edildiğini bilir.

K4. Akıllı şehir sistem tasarımının gerçekleştirilebilirlik durumuna karar verir.

HEDEFLENEN BECERİLER:
• Keşfetme

KISA ÖZET: Bir şehrin yaşanılabilir olabilmesi içini birçok sorununu çözmüş olması ge-
rekiyor. Sorunsuz şehirler dışında içinde yaşayan insanların barınma, sosyal kültürel ve 
sağlık taleplerinin en uygun şekilde sağlanması gerekmektedir. Şehirlerin sorunlarını bil-
me ve bunlara uygun akıllı uygulamalar geliştirme, günümüzde üzerinde çok çalışılan ve 
gelecek zaman etkinliklerinde revaçta olacak bir konu sayılabilir. 

ARAÇ-GEREÇLER:

• Etkileşimli tahta/projeksiyon aracı

HAZIRLIKLAR: Öğretmen ders öncesi bu etkinlik sayfasında yer alan “Akıllı Şehirlerde 
Sorun Alanları ve Bunlarla İlgili Uygulanabilecek Proje Uygulamaları” listesini etkileşimli 
tahtada gösterecek şekilde hazırlar. Ders esnasında bu etkinlikte yer alan “Akıllı Şehir 
Uygulama Örnekleri” konu anlatım listelerini etkileşimli tahtada listeler. Öğrencilerin so-
runlara önerdikleri çözümleri kalemle öğrenci çözümleri bölümüne yazarak tüm sınıfın 
görmelerini sağlar.

KAVRAMLAR:

Akıllı Şehir: Şehrin sorunlarına çözüm üretmede, şehrin refahını ve o şehirde yaşayan 
insanların huzurunu artırma konularında kolaylık sağlayacak araçların kullanımında bili-
şim teknolojilerini kullanan şehirlere akıllı şehirler denir.
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UYGULAMA:

Öğretmen derse “Şu an yaşadığımız şehirde karşılaştığımız şehre ait sorunlar nelerdir? 
Özellikle başınızdan geçen bir olay ile açıklar mısınız” sorusu ile derse başlar. Öğrencilerin 
ve kendisinin duyduğu veya tecrübe ettiği sorunları anlatır (Su kesintisi, aşırı trafik, çöpler 
vb.). 

Daha sonra aşağıda yer alan “Akıllı Şehirlerde Sorun Alanları ve Bunlarla İlgili Uygulana-
bilecek Proje Uygulamaları” listesini etkileşimli tahtada sunar. 

Öğretmen anlatımı esnasında öğrencilere sürekli bu sorunların aslında birer akıllı sistem 
proje uygulaması olarak değerlendirilmesi gerektiğini hatırlatır.

Akıllı Şehirlerde Sorun Alanları ve Bunlarla İlgili Uygulanabilecek Proje Uygulamaları

1. Akıllı Trafik 

• Artırılmış gerçeklik ile takviye edilmiş sokak haritaları

• Akıllı adresleme ve navigasyon

• Bireyselleştirilebilir akıllı seyahat yönlendirmeleri

• Akıllı trafik akışı ve akıllı kavşak yönetimi

• Trafik güvenliği

• Akıllı yol

• Akıllı park sistemleri

2. Akıllı Çevre 

• Çevrenin akıllı araçları kullanır hâle getirilmesi

• Yaşam alanının akıllı nesnelerin kullanımına uygun hâle getirilmesi

• Ortak kullanılabilir ulaşım araçlarının ve BT cihazlarının yönetimi

• Çevre bilgilerini okuyup bulut sistemi üzerinden toplayıp işleyen ve elde edilen verileri 
yöneticilerin kullanımına sunan etkileşimli yapay zekâ

• Akıllı çöp toplama sistemi

• Akıllı şehir adresleme sistemi

• Akıllı şehir rehberleri, bilgi kioskları

3. Akıllı Yaşam

• İnsan yaşamında etkin olan sağlık konusunda akıllı sistemlerin kullanılması

• Eğitim alanlarında akıllı sistemlerin kullanılması

• Kültürel alanda akıllı sistemlerin kullanılması
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• Akıllı su yönetimi (akıllı sayaçlar, kullanıma duyarlı musluklar)

• Akıllı enerji yönetimi (akıllı sokak aydınlatması, akıllı bina enerji tasarımları)

• Akıllı güvenlik yönetimi (mobese, yüz tanıma sistemleri)

• Akıllı insan tasarımında 21. yüzyıl liderlik becerilerini kazandıracak sistemlerin oluştu-
rulması

• Akıllı sağlık hizmetleri (hasta takip, evde bakım vb.)

4. Akıllı Finansman

• Çevreci üretim

• Daha fazla verimlilik ve verimliliği sağlayacak araç ve yöntemler

• Üretim için inovasyon

• Yeni finansman araçları 

• Yeni hizmetler

• Yeni ürünler

Öğretmen yapılan akıllı sistem uygulamalarını öğrencilerin yapacağı etkinlikler açısın-
dan değerlendirir. Bu değerlendirmeyi yaparken öğrencilerden bunu atölye etkinlikle-
rinde nasıl hayata geçirebileceklerini sorar. Diğer öğrencilerden bu etkinliği daha farklı 
değerlendirmeleri ve geliştirmeleri istenir. Bu etkinliklerin hangilerinin gerçek hayatta 
uygulanabileceğini ve bunların uygulama yönetimini soru cevap şeklinde beyin fırtınası 
yaptırarak konuyu işler. Öğrencilerin fikirleri sonrasında ortaya konan fikirlerden hangi-
lerinin kendi atölyelerinde uygulanabileceğini sorarak cevaplarını alır. Öğretmen bu ce-
vapları etkileşimli tahtaya yazar. 

Öğretmen öğrencilere ilgilerini çeken konuyu yanlarına not etmelerini ve bu konuda et-
kinlik geliştirebileceklerini anlatır.

Öğretmen öğrencilerden çözüm önerilerini ortaya koyarken şu aşamalara dikkat etme-
lerini ister:

• Yukarıda tanımlanan problemler ve sunulan çözüm önerisi için hangi tür akıllı sistem 
çözümlerini geliştirebiliriz?

• Sunulan gerçek probleme karşılık gelen birden çok çözüm yöntemine karşılık hangi 
aracı ve yöntemi, hangi durumlarda tercih ederiz?

• Önerilen akıllı sistem tasarımının gerçekleştirilebilirlik durumunu arkadaşlarınızla de-
ğerlendiriniz.

Etkinlik sonuç kısmında öğdencilerin değerlendirmesi için aşağıdaki “Akıllı Şehir Uygula-
ma Örnekleri” listesi etkileşimli tahtada gösterilir. Öğrencilerden gerçek hayatta uygula-
ma imkânı buldukları akıllı sistem çözümlerini öneri olarak sunmaları talep edilir.
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Akıllı Şehir Uygulama Örnekleri (Bilici ve Babahanoğlu; 2018).

Akıllı Durak: Şehir içi otobüslerin hareket saatlerini akıllı duraklarda görme

Öğrencilerin Çözüm Önerileri:

Akıllı Otopark: Boş otoparkların bulunması ve mobil cihazlar ile bu boş park alanlarına 
yönlendirilmesi

Öğrencilerin Çözüm Önerileri:

Akıllı Kavşak: Yoğun kavşaklara daha fazla akış imkânı, akıllı trafik ışıkları

Öğrencilerin Çözüm Önerileri:

Öncelikli Geçiş: Ambulans geçişlerinde yeşil ışık yönetimi

Öğrencilerin Çözüm Önerileri:

Trafik Hatalarının Takibi: Trafik kurallarına uymayan sürücülerin tespiti

Öğrencilerin Çözüm Önerileri:

Akıllı Aydınlatma: Sokak lambalarının gün ışığına duyarlı çalışması, güneş enerjisinden 
kaynağını alması

Öğrencilerin Çözüm Önerileri:
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Akıllı Sulama: Park ve bahçelerdeki ağaç ve çiçeklerin sulanmasında toprağın su ihtiya-
cına göre su verilmesi

Öğrencilerin Çözüm Önerileri:

Uzaktan Sayaç Okuma: Merkezî sayaç okuma sistem ve uygulaması

Öğrencilerin Çözüm Önerileri:

Akıllı Atık Toplama: Çöplerin cinsine ve çöp kutularının doluluk miktarına göre toplanması

Öğrencilerin Çözüm Önerileri:

Engelli Navigasyonu: Engelli araçlar için şarj ünitelerini gösteren, görme engellilerin ra-
hat yol alabilmelerine imkân tanıyan sokak takibini sağlayan navigasyon

Öğrencilerin Çözüm Önerileri:

Akıllı Ölçüm: Çevrenin sıcaklık, nem ve gürültü seviyesini takip etmek

Öğrencilerin Çözüm Önerileri:

Hasta Takip: Özellikle kronik hastaların mevcut durumlarını anlık olarak sağlık merkezi-
ne ileten sistemler

Öğrencilerin Çözüm Önerileri:

Panik Buton: Kadına şiddet, acil hastalık gibi durumlarda polis veya ambulansa otomatik 
haber veren sistem

Öğrencilerin Çözüm Önerileri:
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Akıllı Güvenlik: Şehrin merkezî yerlerine kameralar yerleştirilerek görüntüleri vatandaş-
larla paylaşma

Öğrencilerin Çözüm Önerileri:

Sevgi Zinciri: Kayıp kişi ve kayıp hayvan takip sistemi

Öğrencilerin Çözüm Önerileri:

İnteraktif Kiosklar: Şehrin farklı yerlerine şehir ile ilgili bilgi veren ekranlar yerleştirilerek 
bilgilendirme yapma

Öğrencilerin Çözüm Önerileri:

Etkinlik sonunda öğrencilere derste akıllı sistemlerle ilgili ortaya konan sorunların ve çö-
züm önerilerinin projelendirme safhalarında araştırma konusu olarak değerlendirilebile-
cekleri belirtilir.

DEĞERLENDİRME:

Bu etkinliğe ait “Rubrik Formu”na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

KAYNAKLAR:

Bilici, Z., & Babahanoğlu, V. (2018). Akıllı Kent Uygulamaları ve Konya Örneği. Akademik 
Yaklaşımlar Dergisi, 9(2), 124-139.
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MODÜL/KONU : Akıllı Sistem Tasarımı ve Üretimi/

  Akıllı Sistem Tasarım

  Uygulamalarına Giriş

ETKİNLİK ADI : Akıllı Evleri Tasarlamak

EĞİTİM PROGRAMI : ÖYG

SÜRE : 40 dk. + 40 dk. + 40 dk.

Etkinlikle ilgili tüm ma-
teryallere ulaşmak için 
karekodu okutunuz.

KAZANIMLAR: 

K1. Akıllı ev sistemlerinin çözüm üretebileceği problemleri tanımlar.

K2. Akıllı ev sistem tasarımının çözüm tanımlamalarını yapar.

K3. Akıllı ev sistemlerinin gerçek problemlerin çözümü için hangi durumlarda tercih edil-
diğini bilir.

K4. Akıllı ev sistem tasarımının gerçekleştirilebilirlik durumuna karar verir.

HEDEFLENEN BECERİLER:
• Keşfetme

KISA ÖZET: Bir şehrin yaşanılabilir olabilmesi içini birçok sorununu çözmüş olması ge-
rekiyor. Sorunsuz şehirler dışında içinde yaşayan insanların barınma, sosyal kültürel ve 
sağlık taleplerinin en uygun şekilde sağlanması gerekmektedir. Şehirlerin sorunlarını bil-
me ve bunlara uygun akıllı uygulamalar geliştirme günümüzde üzerinde çok çalışılan ve 
gelecek zaman etkinliklerinde revaçta olacak bir konu sayılabilir. 

ARAÇ-GEREÇLER:
• Etkileşimli tahta/projeksiyon aracı

HAZIRLIKLAR: Öğretmen ders öncesi etkinlik sayfasında yer alan “Akıllı Evlerde Sorun 
Alanları ve Bunlarla İlgili Uygulanabilecek Proje Uygulamaları” listesini etkileşimli tahta-
da gösterecek şekilde hazırlar ve ders esnasında bunu kullanır. Öğrencilerin sorunlara 
önerdikleri çözümleri kalemle öğrenci çözümleri bölümüne yazarak diğer arkadaşlarının 
da görmelerini sağlar.

KAVRAMLAR:

Akıllı Ev: Ev yaşamındaki ihtiyaçları gideren, ev güvenliğini sağlayan, konfor sağlayan, 
enerji tüketimi veya üretimini gerçekleştiren, ev içi ve dışı iletişime aracılık eden cihaz-
ların birbirleri ile iletişim sağlayarak mobil cihaz, kumanda veya ses ile uzaktan yönetile-
bilmesi ya da otomasyon şeklinde belirli zaman ve olay sonucu kendiliğinden görev ifa 
etmesidir.
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UYGULAMA:

Öğretmen derse “Şu an yaşadığınız evdeki aletlerin kullanımına ait karşılaştığınız sorun-
lar nelerdir?”, “Özellikle başınızdan geçen bir olay ile açıklar mısınız?” soruları ile derse 
başlar. Öğretmen, öğrencilerin ve kendisinin duyduğu veya tecrübe ettiği sorunları an-
latır (Su ve elektirik faturalarının yüksek gelmesi, hırsızlık korkusu, cihazların otomatik 
çalışması isteği vb.). 

Daha sonra akıllı evlerde ortaya çıkabilecek sorun alanlarını ve bunlara ait çözüm öneri-
lerini etkileşimli tahtada sunar. Öğretmen anlatımı esnasında öğrencilere sürekli bu so-
runların aslında birer akıllı sistem proje uygulaması olarak değerlendirilmesi gerektiğini 
hatırlatır.

Her sorun ve akıllı sistem çözüm önerileri bölümünde öğrencilerden o konu ile ilgili kendi 
özgün çözüm önerilerini sunmaları istenir.

Akıllı Evlerde Sorun Alanları ve Bunlarla İlgili Uygulanabilecek Proje Uygulamaları

1. Konfor

• Işıkların uygun şartlarda kapanması

• Perdelerin otomatik açılıp kapanması

• Evdeki elektronik aletlerin uzaktan yönetimi

• Evdeki cihazların ev dışından yönetilmesi

Öğrencilerin Çözüm Önerileri:

2. Güvenlik

• Hırsızlığa karşı önlem

• Gaz kaçağına karşı önlem

• Su baskınına karşı önlem

• Yangına karşı önlem

Öğrencilerin Çözüm Önerileri:
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3. Maliyet

• Gün ışığına ve kullanıcının varlığına duyarlı ışık sistemi

• İstenen sıcaklığa ve kullanıcının varlığına duyarlı ısıtma sistemi

• Önceden belirlenen zamanlarda çalışan enerji sistemleri

Öğrencilerin Çözüm Önerileri:

Öğretmen akıllı evler ile ilgili yapılan akıllı sistem uygulamalarını öğrencilerin yapabilece-
ği etkinlikler açısından değerlendirir. Bu değerlendirmeyi yaparken öğrencilerden bunu 
atölye etkinliklerinde nasıl hayata geçirebileceklerini sorar. Cevabı veren öğrencinin ya-
nında diğer öğrencilerden arkadaşlarının önerdiği etkinliği daha farklı değerlendirmeleri 
ve geliştirmeleri istenir. Öğretmen bu cevapları etkileşimli tahtaya yazar. 

Öğretmen öğrencilere ilgilerini çeken konuyu defterlerine not etmelerini ve bu konuda 
etkinlik geliştirebileceklerini anlatır.

Öğretmen öğrencilerden çözüm önerilerini ortaya koyarken şu aşamalara dikkat etme-
lerini ister:

• Yukarıda tanımlanan problemler ve sunulan çözüm önerisi için hangi tür akıllı sistem 
çözümlerini geliştirebiliriz?

• Sunulan gerçek probleme karşılık gelen birden çok çözüm yöntemine karşılık hangi 
aracı ve yöntemi hangi durumlarda tercih ederiz?

• Önerilen akıllı sistem tasarımının gerçekleştirilebilirlik durumunu arkadaşlarınızla de-
ğerlendiriniz.

DEĞERLENDİRME:

Bu etkinliğe ait “Rubrik ve Akran Değerlendirme Formları”na etkinlik karekodunu okuta-
rak ulaşabilirsiniz.
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MODÜL/KONU : Akıllı Sistem Tasarımı ve Üretimine

  Giriş/Akıllı Sistemlerde Tasarım

  Çözümleri

ETKİNLİK ADI : Akıllı Sistem Tasarımında

  Kullanılabilecek Geliştirme Kartları

EĞİTİM PROGRAMI : ÖYG

SÜRE : 40 dk. + 40 dk. + 40 dk.

Etkinlikle ilgili tüm ma-
teryallere ulaşmak için 
karekodu okutunuz.

KAZANIMLAR: 

K1. Akıllı tasarım uygulamaları için kullanabileceği geliştirme kartlarını tanır. 

K2. Proje çalışması için hangi geliştirme kartını kullanacağını bilir.

K3. Akıllı sistem tasarımında kullanacağı geliştirme kartlarına alternatif olarak kullanabi-
leceği diğer geliştirme kartlarını bilir.

HEDEFLENEN BECERİLER:
• Keşfetme

KISA ÖZET: Akıllı sistemlerde kullanılacak geliştirme kartlarının en temel farkı bir ke-
simin mikrodenetleyici diğer kesimin mikroişlemci tabanlı olmasıdır. Projelerin ihtiyaç-
larına göre mikrodenetleyici bir geliştirme kartı (Arduino gibi) veya mikroişlemcili bir 
geliştirme kartı (Raspery Pi gibi) kullanımına karar verilir. Bunun yanında projelerde kul-
lanılmak üzere oldukça başarılı sayılabilecek farklı özelliklere sahip mikrodenetleyici veya 
mikroişlemcili geliştirme kartları bulunmaktadır. Proje yapımcısı projesine uygun kartı 
kullanabilmek için bunları tanımak zorundadır.

ARAÇ-GEREÇLER:

• Arduino geliştirme kartı ve varsa diğer geliştirme kartları

• Etkileşimli tahta/projeksiyon aracı

HAZIRLIKLAR: Etkinlik öncesinde Arduino IDE ve Visual Studio Code kod düzenleyici 
programlar, programın kendi sitesinden öğretmen tarafından indirilerek hazır bulundu-
rulur. Atölyede imkân varsa bu yükleme paketleri öğrenci bilgisayarlarında öğrencilerin 
kendileri tarafından yükleyebilmeleri için barındırılır.

KAVRAMLAR:

Geliştirme Kartı: IDE (Integrated Development Environment-Entegre Geliştirme Orta-
mı), Program yazarlarının yazılımlarını daha geniş ve rahat imkânlarla yazmalarını sağla-
yan programlardır. Kısaca program yazmayı sağlayan programlardır.
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Mikrodenetleyici: Geliştirme kartı işlemcilerinin giriş-çıkışlarına bağlı motor ve sensörle-
re yüklenmek istenen görevi ifa etmesini sağlayan programlardır. Bu yazılımlar sayesin-
de elektronik parçalara sahip araçlar kontrol edilir.

Mikroişlemci: Özellikle akıllı sistemlerin uzaktan veya bulut sistemi üzerinden yönetil-
mesini sağlayan yazılımlar bu kategoridedir.

Mobil Yazılım: Günümüzde son kullanıcı iş yapma ve iş görme talep ve deneyimleri ge-
nelde mobil cihazlar üzerinde gerçekleşmektedir. Akıllı sistemlerin mobil cihazlar üze-
rinden çalışması ve yönlendirilmesi bu açıdan çok önemli sayılmalıdır. Mobil yazılımlar 
yapılmış bir görevin mobil cihazlarda çalışmasını sağlayan yazılımlardır.

UYGULAMA:

Öğretmen derse “Şu ana kadar elektronik uygulamalarımızı hangi elektronik kart ile yap-
tık?” sorusu ile başlar ( Bu derse kadar öğrenci bir elektronik uygulama yapmış sayılmak-
tadır. Yapmamışsa kavramlar bölümündeki kontrol kartı kavram daha geniş ifadelerle 
açıklanarak derse başlanır.). 

Öğretmen öğrencilerin cevaplarından sonra kullanılan elektronik kartın aslında bir ge-
liştirme kartı olduğunu ve bu geliştirme kartının birçok çeşidinin olduğunu anlatır. Akıllı 
sistemlerin oluşturulmasında kullanılan elektronik kartların sistemin asıl taşıyıcısı olduğu 
belirtilir. 

Öğretmen geliştirme kartları için kavramlar bölümündeki açıklamayı yapar. Sonra en 
çok kullanılan geliştirme kartları için aşağıdaki listeyi öğrencilere sunar:

• ARDUINO

• ARM

• BEAGLEBONE

• FPGA

• INTEL GALİLEO

• MİKRO:BİT

• ORANGE Pİ

• PIC, dsPIC, PIC32

• RASPBERRY Pİ

• NVIDIA Jetson

Öğretmen projelerde kullanılacak geliştirme kartlarını neye göre seçeceklerini ve hangi 
kartların hangi projelerde alternatif olarak kullanılabileceğini anlatır.

Projeler için hangisinin kullanılacağına karar verirken proje değişkenlerinin ve proje 
amaçlarının sayısına bakılır. Genelde basit giriş-çıkış ve hesaplar gerektiren projeler için 
arduino kartlar fazlasıyla yeterlidir. Ayrıca arduinonun hatırı sayılır online destek sayfaları 
ve dokümanları mevcuttur.
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Bunun dışında arduinonun akıllı sistemler (İOT: Nesenlerin interneti) kategorisi için oluş-
turduğu geliştirme kartları bulunmaktadır. Bu kartların temel özelliği ağ oluşturma ko-
nusunda Wifi, GPS gibi yöntemleri kullanarak çevrim içi veya çevrim dışı entegre çalışma 
ortamı sağlaması ve bunun Arduino IDE yazılımı ile programlanabilmesidir. 

Akıllı sistemlerde internete bağlanarak uzaktan yönetim ve denetim çok önemlidir. Bunu 
dikkate almak birçok yenilikçi ve özgün projenin ortaya çıkması için giriş düşüncesi sa-
yılabilir. Kullanılacak geliştirme kartının bu yönde ne kadar başarılı olduğu ve kullanıcı-
sına imkân sunduğuna dikkat edilmelidir. 
Örneğin salt bir arduino uno kartı yerine 
aynı platformu kullanan NodeMCU, Spark-
Fun veya buna benzer Wifi desteğine sahip 
arduino kart kullanılması bir projenin akıllı 
sisteme dönüşmesini daha kolay sağlaya-
caktır.

Daha güçlü bir arduino geliştrime kartı 
platformuna ihtiyaç duyulursa bunu için In-
tel Galileo geliştirme kartı kullanılabilir. İn-
tel Galileo 2 geliştirme kartı 32 bitlik işlemci 
gücüne sahip iken kullanım bilinilirliği açısından Arduino  Uno pin yapısı ile aynı tasarıma 
sahiptir. Aynı şekilde Arduino IDE kod yazım programı ile kodlar yazılır.

Rasperry Pi, Orange Pi ve BeagleBone gibi kartlar da mikroişlemcili geliştirme kartlarıdır. 
Aslında bunlara mini bilgisayarlar da diyebiliriz. Bu özellik, bu geliştirme kartlarını çok 
güçlü kılar. Çalışmak için kendi işletim sistemlerine sahiptirler. Karmaşık ve ağır projeler 
bu geliştirme kartları ile yapılabilir.

Oluşturacak akıllı sistem yapay zekâ makine öğrenimi, derin öğrenme, big data gibi zor 
işleri kaldırabilecek bir geliştirme kartı gerektiriyorsa bunun için Google Coral veya NVI-
DIA Jetson geliştirme kartı kullanılabilir.

Öğretmen öğrencilerden daha önce akıllı sistem ile ilgili etkinliklerde ifade edilen sorun 
ve çözümlerin ışığında hangi sorunun çözümü için hangi kartın kullanılabileceğine dair 
örnek sunmalarını ister. Öğrenci cevaplarında, seçilen kartın akıllı sistemin hangi sorunu 
için doğru çözüm olduğunu, fiyat/performans açısından neden doğru tercih olduğunu, 
kodlama ve uygulama bilgisi açısından kendisinin sistemi oluşturabileceğini belirtilme-
lidir.

DEĞERLENDİRME:

Bu etkinliğe ait “Rubrik Formu”na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

Görsel 1. NodeMCU ESP8266 geliştirme kartı
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MODÜL/KONU : Akıllı Sistem Tasarımı ve Üretimine

  Giriş/Akıllı Sistemlerde Tasarım

  Çözümleri

ETKİNLİK ADI : Akıllı Sistem Tasarımında Hangi

  Yazılım ve Kod Düzenleyiciyi

  Kullanmalıyım?

EĞİTİM PROGRAMI : ÖYG

SÜRE : 40 dk. + 40 dk. + 40 dk.

Etkinlikle ilgili tüm ma-
teryallere ulaşmak için 
karekodu okutunuz.

KAZANIMLAR: 

K1. Akıllı tasarım uygulamaları için kullanabileceği elektronik yazılımları tanır. 

K2. Akıllı tasarım uygulamaları için kullanabileceği mobil yazılımları tanır. 

K3. Akıllı tasarım uygulamaları için kullanabileceği web yazılımları tanır. 

K4. Akıllı tasarım uygulamaları için kullanabileceği yazılımlar için gerekli kod düzenleyi-
cileri tanır.

HEDEFLENEN BECERİLER:

• Keşfetme

• Teknoloji okuryazarlığı

KISA ÖZET: Akıllı tasarım çalışmalarının yürütüldüğü atölyelerde kullanılan yazılım türü 
genel tibarıyla öğretmenin bilgi ve tecrübesinin hâkim olduğu programın kullanılması 
şeklindedir. Doğal olan bu olmakla beraber aslından aynı dili veya aynı dilin özelliklerini 
kullanan ama daha fonksiyonel olma, daha kolay kullanım imkânı sunma şeklinde veya 
kullanım şekline göre daha farklı özellikler sunan yazılımlar da mevcuttur. Aynı şekilde 
tasarım için program yazarken kullanılan alternatif kod düzenleyiciler bulunmaktadır.  

ARAÇ-GEREÇLER:

• Arduino IDE ve Visual Studio Code kod düzenleyici programlar

• Bilgisayar

• Etkileşimli tahta/projeksiyon aracı

HAZIRLIKLAR: Etkinlik öncesinde Arduino IDE ve Visual Studio Code kod düzenleyici 
programlar, programın kendi sitesinden öğretmen tarafından indirilerek hazır bulundu-
rulur. Atölyede imkân varsa bu yükleme paketleri öğrenci bilgisayarlarında öğrencilerin 
kendileri tarafından yükleyebilmeleri için barındırılır.
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KAVRAMLAR:

Kod Düzenleyici Program (IDE): IDE (Integrated Development Environment-Entegre 
Geliştirme Ortamı), program yazarlarının yazılımlarını daha geniş ve rahat imkânlarla 
yazmalarını sağlayan programlardır. Kısaca program yazmayı sağlayan programlardır.

Elektronik Yazılım: Geliştirme kartı işlemcilerinin giriş çıkışlarına bağlı motor ve sensör-
lere yüklenmek istenen görevi ifa etmesini sağlayan programlardır. Bu yazılımlar sayesin-
de elektronik parçalara sahip araçlar kontrol edilir.

Web Yazılım: Özellikle akıllı sistemlerin uzaktan veya bulut sistemi üzerinden yönetilme-
sini sağlayan yazılımlar bu kategoridedir. 

Mobil Yazılım: Günümüzde son kullanıcı iş yapma ve iş görme talep ve deneyimleri ge-
nelde mobil cihazlar üzerinde gerçekleşmektedir. Akıllı sistemlerin mobil cihazlar üze-
rinden çalışması ve yönlendirilmesi bu açıdan çok önemli sayılmalıdır. Mobil yazılımlar 
yapılmış bir görevin mobil cihazlarda çalışmasını sağlayan yazılımlardır.

UYGULAMA:

Öğretmen derse “Şu ana kadar elektronik uygulamalarımızı hangi yazılım ile programla-
dık?” sorusu ile başlar (Bu derse kadar öğrenci bir elektronik uygulama yapmış sayılmak-
tadır. Yapmamışsa kavramlar bölümündeki iki kavram daha geniş ifadelerle açıklanarak 
derse başlanır.). 

Öğretmen, öğrencilerin cevaplarından sonra akıllı sistemlerin oluşturulmasında kullanı-
lan yazılımların elektronik yazılımlar, web yazılımlar ve mobil yazılımlar olduğunu belirtir. 
Ayrıca bu yazılımları kullanmak ve programları kullanılabilir hâle getirmek için kod dü-
zenleyici programlar kullanıldığını belirtir.

Öğretmen elektronik yazılımlar için kavramlar bölümündeki açıklamayı yapar. Sonra 
elektronik yazılımlar için kullanılabilecek programlara örnek verir:

• Python

• C

• C++

• C#

• Java

Öğretmen mobil yazılımlar için kavramlar bölümündeki açıklamayı yapar. Sonra mobil 
yazılımlar için kullanılabilecek programlara örnek verir:

• Java

• C++

• C# 

• HTML5

• Swift
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Öğretmen web yazılımlar için kavramlar bölümündeki açıklamayı yapar. Sonra web yazı-
lımlar için kullanılabilecek programlara örnek verir:

• Python

• Java

• C#

• JavaScript. 

• Actionscript

• PHP

• Go

Öğretmen kod düzenleyici yazılımlar için kavramlar bölümündeki açıklamayı yapar. Son-
ra kod düzenleyici yazılımlar için kullanılabilecek programlara örnek verir:

• Arduino IDE

• Visual Studio Code

• Android Studio (Android mobil uygulamalar için)

• Xcode ve Coda 2 (Apple cihaz uygulamaları için)

• Codespaces ( Visual Studio Code’un web tabanlı olanı)

• Atom

• Sublime Text

Öğretmen örnekleri verdikten sonra, öğrencilerden daha önce hazırladığı IDE program-
larının yükleme paketlerini bilgisayarlarına yüklemelerini ister. Atölyede bilgisayar yoksa 
öğretmen kendi bilgisayarına veya etkileşimli tahtaya programları kendisi yükler ve öğ-
rencilere bu şekilde gösterimde bulunur.

ETKİNLİK 1

Arduino IDE

Arduino IDE, arduino kartlar ve uyumlu sensörlerin çalış-
tırılması için kullanılır. Arduino programı Java platformu 
kullanılarak geliştirilmiştir. C ve C++ proglamlama dilleri-
ni kullandığından bu programlama dillerini iyi kullanan-
lar Urduino IDE platformunu çok daha başarılı kullanırlar.
Bir arduino IDE platformu yandaki gibi görünür.

Öğretmen, öğrencilerden arduino IDE programını aça-
rak basit bir led yakma programı hazırlamalarını ister. 
Öğretmen, öğrencilerden programlarını yazıp çalıştır-
dıktan sonra kodlama yazarken programın sunduğu ko-
laylık ve zorlukları anlatmalarını ister. Daha iyi bir prog-
ramda ne tür özelliklerin olması gerektiği üzerinde fikir 
alışverişi yapılır. Görsel 1. Arduino IDE
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ETKİNLİK 2

Visual Studio Code 

Arduino IDE’yi kullanların yaşadığı en 
büyük zorluk kod tamamlama özelliği-
nin olmamasıdır. Arduino IDE ile basit 
bir uygulama rahat yazılabilir. İnternet 
ortamından veya kütüphanelerden 
dosya aktarma işleri kolaylaştırabilir. 
Ancak karmaşık uygulamalar için çoğu 
kullanıcı üçüncü parti yazılımlara ihtiyaç 
duymaktadır. Visual Studio Code, ardu-
ino, raspery pi, orange pi benzeri çok 
farklı mikroişlemcilerin kodlanmasında 
kullanılabilir. Bunu yaparken C++/C#, 
java, javascript, phyton gibi mikroişlem-
ci kodlamasında kullanılan birçok prog-
ramı içinde barındırır. 

Visual Studio Code arduino geliştirme 
kartlarını (Uno, NodeMCU, ESP8266 vb.) 
kullanmak için eklentinin de eklenme-
si unutulmamalıdır. Bunun için iki şey 
gereklidir. Birincisi sisteme Arduino IDI 
yüklenir. İkincisi yüklü  Visual Studio 
Code programına Arduino IDE eklenti-
si eklenir. Bunlar Görsel 2 ve Görsel 3’de 
gösterilen iki eklentinin Visual Code 
programının uzantılar (Kırmızı daire içi-
ne alınan şekil) bölümü tıklanarak yük-
lenebilir. Kullanım ile ilgili gerekli bilgi-
ler Visual Code’nin yardım menüsünde 
mevcuttur.

Öğretmen etkinlik için programı yükledikten sonra programın proje çalışmalarında 
kullanılabilmesi için gerekli olan eklentilerin yüklenmesini öğrenciler ile beraber yapar. 
Daha sonra arduino IDE programında yapılan basit led yapma programının aynısının bu 
programda yapılması istenir. Program yapılıp öğrenciler tarafından çalıştırıldıktan sonra 
onlardan iki programın kullanımı arasındaki farkları kullanım kolaylığı ve çalıştırma man-
tığı açısından değerlendirmeleri istenir.

DEĞERLENDİRME:

Bu etkinliğe ait “Rubrik Formu”na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

Görsel 2. Arduino’yu Visual Code’da kullanmak 
için yüklenecek eklenti-1

Görsel 3. Arduino’yu Visual Code’da kullanmak 
için yüklenecek eklenti-2
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MODÜL/KONU : Akıllı Sistem Tasarımı ve Üretimine

  Giriş/Akıllı Sistemlerde Tasarım

  Çözümleri

ETKİNLİK ADI : Akıllı Sistem Tasarımında

  Kullanılabilecek Sensörler

EĞİTİM PROGRAMI : ÖYG

SÜRE : 40 dk. + 40 dk.

Etkinlikle ilgili tüm ma-
teryallere ulaşmak için 
karekodu okutunuz.

KAZANIMLAR: 

K1. Akıllı tasarım uygulamalarında kullanabileceği nem ve sıcaklık sensörlerinin hangileri 
olduğunu bilir.

K2. Akıllı tasarım uygulamalarında kullanabileceği medikal (sağlık) sensörlerinin hangi-
leri olduğunu bilir.

K3. Akıllı tasarım uygulamalarında kullanabileceği ses ile ilgili sensörlerin hangileri oldu-
ğunu bilir.

K4. Akıllı tasarım uygulamalarında kullanabileceği su ile ilgili sensörlerin hangileri oldu-
ğunu bilir.

K5. Akıllı tasarım uygulamalarında kullanabileceği kamera, ışık ve renk sensörlerinin han-
gileri olduğunu bilir.

K6. Akıllı tasarım uygulamalarında kullanabileceği gaz sensörlerinin hangileri olduğunu 
bilir.

K7. Akıllı tasarım uygulamalarında kullanabileceği basınç, kuvvet ve esneklik, eğim, pu-
sula sensörlerinin hangileri olduğunu bilir.

K8. Akıllı tasarım uygulamalarında kullanabileceği güvenlik ile ilgili sensörlerin hangileri 
olduğunu bilir.

HEDEFLENEN BECERİLER:

• Keşfetme

• Teknoloji okuryazarlığı

KISA ÖZET: Bir akıllı sistemi akıllı yapan temel unsur, karar verebilme yeteneğidir. İn-
sanlarda olduğu gibi bir kararın oluşmasını sağlayan ve bir karara tepkinin başarı seviye-
sini ortaya koyan şey, kararın ilgilendiği iç veya dış çevreden gelen etkileri doğru algıla-
yabilme derecesidir. Akıllı sistemlerin donanımını oluşturan araçlarda bu işlevi sensörler 
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yerine getirir. Sistem dışarıdan bilgiyi alırken ve dışarıya sonuçların tepkisini sunarken 
bunu sensörlerin tespit ettiği verilerle yapar. Bu nedenle hangi projede hangi sensörün 
kullanılacağını bilmek ve kullanmaya karar verilen sensörün becerilerinin farkında olmak 
gerekir.  

ARAÇ-GEREÇLER:

• Mevcutta bulunan sensörler ve tanıtılmak istenen sensörlerin fotoğrafları

• Etkileşimli tahta/projeksiyon aracı

HAZIRLIKLAR: Etkinlik öncesinde öğretmen, sınıfında bulunan veya temin edebildiği 
sensörleri öğrencilere göstermek için hazırda bulundurur. Buna imkânı yoksa tanıtmak 
istediği sensörlerin fotoğraflarını çevrim içi ortamdan temin ederek etkileşimli tahtaya 
yükler.

KAVRAMLAR:

Sensör: Akıllı sistemlerin dışarıya ait nem, sıcaklık, basınç, ağırlık, yön gibi fiziksel deği-
şimleri algılamalarını sağlayan cihazlara sensör denir. Sensörler çevrelerindeki değişim-
lerden analog veya dijital bir değer yaratarak bu değer üzerinden program yazılmasını ve 
amaca uygun sonuçların ortaya çıkmasını sağlar.

UYGULAMA:

Öğretmen derse “Biz insanlar dış çevreyi nasıl algılarız?” sorusunu öğrencilere sorarak 
derse başlar. Öğrencilerden cevap alındıktan sonra dış çevreyi görmek için göz, duymak 
için kulak, koku için burnun kullanıldığı örnekleri verir. İnsanların dış dünyayı duyu or-
ganları ile algıladığı şeklinde cevapları özetler.

Teknolojiyi kullanan cihazların da dış dünyayı algılamak durumunda kaldığı anlar vardır. 
Bir buğday ambarının kontrolünü sağlayan bir cihazın ambardaki nem oranını algılama-
sı beklenir. Güvenlikli bir arabanın park ederken yanaştığı aracı algılayabilmesi beklenir. 
Havada uçan bir dronun havadaki yüksekliğini ve gittiği yönü algılaması başarılı bir uçuş 
için gereklidir. Bu nedenle kullanılan her teknolojik sistemin amacını gerçekleştirmek 
için dış dünyadaki hedef fiziksel değişimi algılayacak sensöre ihtiyacı vardır.

Bir sistemde bilgi giriş-işlem-çıkış şeklinde üç aşamada işlenerek kullanılır hâle gelir. 
Sensörler, sistemi sisteme gerekli bilgi ile besler. Bunu aşağıdaki gibi yaparlar:

Projelerde tek bir sensörün görev alması yeterliyken farklı kategorilerden farklı sensörler-
den faydalanılarak daha kompleks projeler de üretilebilir. Bu anlamda belirli bir amaçla 
üretilmiş bir sensörün kullanım yöntemi değiştirilerek farklı bir amaç için hazırlanmış bir 
projede kullanılabilir.

Sensörler pazarlama açısından farklı kategorilere ayrılarak son kullanıcıya sunulabilmek-
tedir. Öğretmen her proje kategorisine göre aşağıdaki şekilde sensörleri listeler. Her pro-
je kategorisine göre sensörleri öğrencilerin aşinalık sağlaması için etkileşimli tahtada 
gösterir.
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Nem ve Sıcaklık Sensörleri

• Çiğ sensörü Hds05

• Sıcaklık sensörü

• Isı ve nem sensörü

• Alev algılama sensörü

• Dijital termostat

• Toprak nem sensörü

• Temassız sıcaklık sensörü

Medikal (Sağlık Sensörler)

• Ph sensörü

• Alkol sensörü 

• Oksimetre ve nabız sensörü kartı

• Kuvvet sensörleri

• Yönlendirme sensörü

• Esneklik sensörü

• Temassız kızılötesi (Ir) sıcaklık sensörü

• Kas sensörü

• Hava kalite sensörü

• Parmak nabız ölçer sensör

• Pulse nabız ölçer

• Kalp nabız sensörü

• Gravity: kalp atış hızı sensörü

• Analog kalp atış hızı sensörü

• Galvanik deri tepkisi (Gsr) ölçüm sensörü

• Emg sensörü-sinir ve kas hareketi ölçüm modülü

• Zar şeklinde potansiyometre

• Nabız sensörü

• Ekg kalp ritmi sensörü

Ses Sensörleri

• Buzzer

• Bluetooth ses alıcı modülü
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• Mini hopörlör

• Amfi modül

• Mp3 çalar devre

• FM radyo modül

• Ses kayıt modülü

• Telefon ses modülü

• Mikrofon

• Ses yüksekliği sensörü

• Ses kayıt ve ses çalma modülü

Su Sensörleri

• Su seviyesi sensörü dijital-temassız

• Su seviyesi sensörü analog

• Su akış sensörü

• Yağmur sensörü

• Mini dalgıç pompa

• Sıvı pompası

• Su akış ve hidrolik basınç sensörü

Kamera ışık ve renk sensörü

• Kamera sensörü

• Kameralı ESP32 modülü

• Usb kamera modülü

• Termal görüntüleme kamerası

• Yapay zekâ kolay görü kamerası

• Renk sensörü

• Parlaklık sensörü

• Işık sensörü

• UVA, UVB,UV ışık sensörü

Gaz Sensörleri

• Partikül sensörü

• Ozon ölçüm sensörü
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• Lpg/Propan gaz sensörü

• Metan gaz (Cng) snsörü

• Lpg/Propan gaz sensör

• Hidrojen gaz sensör

• Amonyak (Nh3) sensörü

• Karbondioksit sensörü

• Hava kalitesi izleme sensörü

• Karbonmonoksit sensörü

• Azot sensörü

• Çözünmüş oksijen sensörü

• Oksijen sensörü

• Buhar sensörü

Basınç, kuvvet ve esneklik, eğim, pusula sensörleri

• Analog rüzgar hızı sensörü (arduino anemometre)

• Meteoroloji-anemometre, rüzgar gülü, yağmur haznesi kiti

• Kuvvete duyarlı folyo

• Esneklik sensörü

• Basınç sensörü

• Kuvvet sensörü

• Dijital barometre

• Yükseklik sensörü

• Su yağ gaz basıncı sensörü

• İnce film basıncı sensörü

• Vakum sensörü

• Rakım, irtifa sensörü

• Gyro sensör

• İvmeölçer sensör

• Eğim sensörü

• Pusula sensörü

• Basınç sensörü

• Radyasyon sensörü
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• Hava durumu ölçüm istasyonu

• 3 eksen regülatörlü pusula

Güvenlik Sensörleri

• Manyetik kapı alarm sensörü

• Pır motıon hareket sensörü

• Gaz (Smoke) sensörü Mq-2

• Hc-Sr04 ultrasonıc sensor

• Optik parmak izi okuyucu sensörü

• Gerilim ve akım algılama sensörü

• Kuvvet sensörleri

• 360 derece lazer radar sensör

• Lıdar-Lite optik mesafe öçüm sensörü

• Titreşim sensörü

• Radyasyon sensörü

• Parmak izi tarayıcısı

• Karbon monoksit gaz sensörü

• Yanıcı gaz ve sigara dumanı sensör

• Kapasitif dokunmatik sensör kartı

• Eğim sensörü

Öğretmen her kategorideki sensörleri tanıtırken öğrencilere bu listenin amacın, hangi 
proje kategorileri için hangi sensörlerin var olduğu bilgesine sahip olmak olduğunu be-
lirtir. Bazen bir konudaki bir sensörün varlığını bilmek o sensöre ait bir projenin yapı-
labilirliğini öğrenciye hatırlatır. Bazen de bir projenin kategorisini bilmek o projeye ait 
sensörlerin var olduğunu hatırlatır. Böylece bazen proje konusu bazen de sensörün varlık 
bilgisi birbirini tetikleyerek yeni akıllı proje düşüncelerinin ortaya çıkmasını sağlar.

Bununla ilgili olarak öğretmen öğrencilerden yukarıdaki kategorilerden en az üç fark-
lı kategoriden bir sensör kullanmak üzere bir proje gerçekleştirmelerini ister. Örneğin 
gaz sensörlerinden karbondioksit sensörü, ses sensörlerinden buzzer ve led aynı anda 
kullanılarak karbondioksit miktarına bağlı sesli ve ışıklı uyarı veren bir sistem yapılabilir. 
Öğretmen bu çalışma için atölye imkânlarına göre küçük gruplar oluşturarak öğrencile-
rin farklı sensör kombinasyonlarını bir araya getirerek yeni proje üretme çalışmalarında 
bulunmalarını sağlayabilir.

DEĞERLENDİRME:

Bu etkinliğe ait “Rubrik Formu”na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.
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MODÜL/KONU : Akıllı Sistem Tasarımı ve Üretimine

  Giriş/Akıllı Sistemlerde Tasarım

  Çözümleri

ETKİNLİK ADI : Akıllı Sistemlerde Tasarım

  Çözümleri

EĞİTİM PROGRAMI : ÖYG

SÜRE : 40 dk. + 40 dk.

Etkinlikle ilgili tüm ma-
teryallere ulaşmak için 
karekodu okutunuz.

KAZANIMLAR: 

K1. Akıllı sistem tasarımlarının hedeflediği çözümlerin özelliklerini bilir.

K2. Akıllı tasarım çözümlerinde kullanılan temel bileşenleri bilir.

K3. Atölye çalışmalarında akıllı sistem çözümlerinin nasıl üretileceğini bilir.

K4. Bir tüketici olarak akıllı cihazları satın alma özelliklerini bilir.

HEDEFLENEN BECERİLER:
• Keşfetme

• Teknoloji okuryazarlığı

KISA ÖZET: Her sistem bir amaç ile kurulur. Akıllı sistemlerin kurulmasında çözümü is-
tenen belirli talepler bulunur. Buradaki temel fark akıllı sistemlerin bu taleplere getirdiği 
çözümün yöntemidir. Çözüm yöntemi ne kadar insandan bağımsız çalışabilirse sistem o 
kadar başarılı görülür. Bu nedenle akıllı sistemlerin kendine özgü bileşenleri vardır. Bu bi-
leşenlerin ortaklığı ile ortaya çıkan çözümler öğrenciler tarafından atölye çalışmalarında 
gerçekleştirilebileceği gibi son kullanıcılar bunları satın da alabilmektedirler.

ARAÇ-GEREÇLER:
• Etkileşimli tahta/projeksiyon aracı

• Herhangi bir akıllı cihaz veya akıllı cihazın çevrim içi ortamdan elde edilmiş görüntüsü

HAZIRLIKLAR: Öğretmen ders öncesi etkinlik sayfalarını etkileşimli tahtada göstermek 
üzere hazırlar. İmkân bulması hâlinde herhangi bir akıllı cihazı derse getirip etkinlik içeri-
ğini bu akıllı cihazı örnek göstererek sunabilir. Akıllı cihaz yoksa aynı şekilde herhangi bir 
akıllı cihazı çevrim içi ortamda bulup etkileşimli tahtada öğrencilere göstererek etkinlik 
içeriğini bunun üzerinden sunabilir.

UYGULAMA:

Öğretmen derse “Şu ana kadar karşılaştığınız, kullandığınız akıllı cihazlara örnek verir 
misiniz?” “Kullandığınız bu cihazların diğer cihazlardan farkı nedir?” şeklinde iki soru ile 
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başlar (Soruların anlaşılması için akıllı cihazlar için smart tv, cep telefonu ile kontrol edile-
bilen lambalar, kendi kendine giden arabalar örneğini verir.). 

Öğretmen, öğrencilerin cevaplarından sonra her akıllı cihazdan beklenen bazı faydaların 
olduğunu belirtir. Akıllı cihazlardan beklenen bu faydalar o cihazlardan talep edilen çö-
zümler şeklinde belirtilir. 

Bir akıllı tasarımda aşağıdaki özelliklerden biri veya birden fazlasının çözülmesinin hedef-
lenmesi beklenir. 

Temel İletişim: Akıllı sistem kullanıcılarının kendi aralarında ve sistem dışındaki bireylerle 
ses ve veri iletişimini cep telefonu, internet, tv ve ses algılayıcıları üzerinden sağlamaktır.

Akıllı Tekrar: Kullanılacak cihaz yapılacak işi belirlenmiş sıraya göre her seferinde tekrar-
layarak yapabilmelidir. Hatta çamaşır veya bulaşık makinelerinde olduğu gibi birden çok 
akıllı program hazırlanarak kullanıcının bunlardan hangisini kullanacağına karar verebil-
me imkânı sunulmadır. 

Akıllı Yönetim: Akıllı sistemin yüklendiği işi, o işin esaslarına göre başlangıçtan sonuca 
kadar kullanıcının etkileşiminden bağımsız yapabilmesidir. Çamaşır makinesi örneğinde 
kullanıcının seçtiği programa göre ne kadar temizleyicinin, ne kadar suyun ve ne ka-
dar zaman harcanacağının tespiti ve bunların sürece katılım ve çıkışının hesaplaması-
nın yapılması akıllı yönetim işidir. Bir akıllı tasarıma sahip arabanın şehir içinde ilerlerken 
vuku bulma ihtimali olan bütün olaylara hazır bulunması akıllı yönetimdir. Bir fabrikada 
üretim sathındaki cihazın kullandığı ham maddenin kalan sayısını hesaplaması, azaldığı 
zaman bu maddeden sipariş vermesi veya kullanılan bu maddenin son kullanma tarihi-
nin yaklaşması nedeniyle üretimde kullanılmasına öncelik vermesi akıllı yönetime yine 
örnek olarak verilebilir.

Akıllı Tanılama: Gidilen yolu tanıma, gezilen yer hakkında bilgi sunma, arızalanan aygıtın 
arızasını bilme ve bunu ilgili tamirciye bildirme, aracın kaza geçirdiğini bilmesi, acil ve 
yetkili kişileri araması, yüz tanıma sistemleri, kullanılan radarın dost düşman uçaklarını 
belirlemesi, fabrikada aracın bozuk ham maddeyi tanıyıp onu üretim sathından çıkarma-
sı, gece ile gündüz tanılaması, renk tanılaması gibi yüzlerce örneğin verilebileceği akıllı 
tanılama akıllı sistem tasarımlarında üzerinde çalışılan ilk konulardan sayılabilir.

Akıllı Enerji: Evdeki lambaların ve elektrik prizlerinin kontrolünden elektrikli bir aracın 
motoruna, bir şehrin aydınlatma şebekesine kadar verimli enerji kullanımı ve yenilenebi-
lir enerjinin sisteme katılması akıllı sistem tasarımlarında önemli yer tutmaktadır.

Akıllı Kullanım: Sisteme dâhil edilecek araçların sesli kullanımı, mobil kullanımı, uzaktan 
yönetimi tasarımda gözetilmesi gereken ve son kullanıcı açısından bir cihazı akıllı yapan 
en görünür tasarım boyutudur. Son kullanıcı ister bir klima gibi tekil basit bir araç olsun 
isterse şehir trafiğinde hareket eden bir araba olsun kullanıcıdan ne kadar bağımsız ha-
reket ederse o cihazı o kadar akıllı olarak kabul eder pozisyonundadır.

Akıllı sistemlerde bu çözümleri üretmek için belirli temel bileşenleri bir araya getirmek 
ve bir sistem mantığı içinde birbirleri ile entegre edilmiş şekilde çalıştırmak gerekir. Bu 
bileşenler ve görevleri şöyledir:
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Akıllı Tasarım Çözümlerinde Kullanılan Temel Bileşenler 

Sensörler: Çevrenin ve cihazlarının durumunu tespit etmek için kullanılırlar.

Aktüatörler: Sistemi kontrol eden ve hareket ettiren eyleyicilerdir.

Kontrolörler: Sistemin belirlenmiş algoritma dâhilinde çalışması konusunda denetimde 
bulunmadır.

Taşıyıcılar: Verileri sistem içinde taşıyan iletişim aygıtlarıdır.

Arayüzler: Cihazlar arasında veya cihaz ile insan arasında kontrolü dijital bir protokol veya 
görsel bir ekran üzerindeki uygulamalardır.

Ağlar (Networks): Wifi, bluetooth gibi kablosuz ağlar üzerinden akıllı cihazların birbirle-
riyle iletişim hâlinde bulunmalarıdır.

Şekil 1’de gösterilen cihazlar blokunda yer alan nesneler fiziksel sensörler ve aktüatörler-
dir. Bu cihazlar, bir IoT uygulamasının kritik düğümleridir ve girdiler, çıktılar veya her ikisi 
olarak hareket ederek 
tam çözüm işlevselli-
ği sağlamaları gerekir 
(Tamboli, 2019). Atölye 
ve proje çalışmalarında 
öğrenciler çalışmalarını 
bu cihazlar üzerinden 
gerçekleştirirler. Ağ ge-
çitleri (taşıyıcılar) için 
atölye çalışmalarında 
ucuz ve kolay buluna-
bilir olması nedeniyle 
cihazlara entegre edil-
miş Wifi, GSM, RF, Ethernet modülleri kullanılır. Bir IoT platformu , tüm IoT çözümünün 
düzenleyicisidir ve genellikle bulutta barındırılır. Bu blok, aşağı akış cihazlarıyla iletişim 
kurmaktan ve büyük miktarda veriyi çok yüksek bir hızda almaktan sorumludur. Plat-
form ayrıca verilerin daha fazla işleme ve analiz için bir zaman serisinde ve yapılandırıl-
mış formatta depolanmasından da sorumludur. Uygulamalar (arayüz) tüm çözümün ön 
yüzüdür; son kullanıcıya anlamlı bir şekilde sunulmalıdır. Bu uygulamalar masaüstü ta-
banlı, mobil tabanlı veya her ikisidir. Uygulamalar ayrıca platformdan gelen verileri çeşitli 
şekillerde zenginleştirmekte ve kullanıcılara kullanılabilir bir formatta sunmaktadır. Ek 
olarak, bu uygulamalar diğer sistem ve uygulamalarla arayüz düzeyinde entegre olur ve 
uygulamalar arası veri alışverişini sağlar (Tamboli, 2019).

Öğretmen, öğrencilere bir akıllı cihazı nasıl elde edebileceklerini sorar. Bir akıllı cihazı 
üretme konusu üzerinde duran öğrenci ile akıllı cihazı satın alma yöntemini uygulayan 
öğrencilere dikkat eder. Bir akıllı cihazın üretilmesi için farklı, elde etmek için ise başka 
bir yol kullanılır.

Görsel 1. Bir akıllı tasarım (IoT) çözümünün işlevsel blokları
(Kaynak: Tamboli, 2019).
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Atölye Çalışmalarında Akıllı Sistem Çözümlerinin üretilmesi

• Proje ve yarışmalarda öğrencilerden akıllı tasarımlarını kendilerinin yapmaların ve 
üretmeleri istenir. Öğrencilerin akıllı sistemleri tasarlamada ve üretim sürecinde şu 
aşamaları takip etmeleri istenir:

• Akıllı sistemler atölye ve proje uygulamalarında nesnelerin interneti (IoT) şeklinden 
gerçekleştirilir. 

• Projeler kullanılacak cihazların (sensörler, geliştirme kartları vb.) seçimi ile başlar. 

• Bu cihazların kodlanması kullanılacak ağ geçidi seçimine göre yapılır.

• Ağ geçidi üzerinden cihazların bağlanacağı IoT platformu projeye uygun şekilde uyar-
lanır.

• Cihaz–Ağ–platform arasında kullanıcının iletişim sağlamasını ve amaçlanan veriyi kul-
lanmasını sağlayan bir arayüz (uygulama) hazırlanır.

• Son kullanıcıya hazırlanmış arayüz mobil cihaz veya PC üzerinden onun kullanımına 
sunulur.

Son kullanıcı Akıllı Sistem Çözümleri

Evinde, aracında veya iş yerinde herhangi bir akıllı cihazı kullanmak isteyen son kullanıcı 
temel bir tüketici gibi ihtiyaç duyduğu cihazı işlevsellik, fiyat, marka gibi değişkenlere 
bakarak satın alabilir. Akıllı lamba, akıllı priz, akıllı termostat gibi “akıllı” ifadesi ile başlayan 
birçok tüketim malzemesini satın alıp evinde kullanabilir. Bu talep kendi kendine yolcu-
luk gerçekleştiren akıllı taksilere kadar yükseltilebilir. Bu akıllı cihazlara ulaşmak internet 
üzerinden bir tişört siparişi vermek gibidir ve çok kolaydır. Gerek çevrim içi gerekse de 
yüz yüze alımlarda kurulumun kolaylığı, haberleşme yöntemi, maliyet özelliklerine dikkat 
edilmelidir.

Öğretmen yukarıdaki bilgiler ışığında öğrencilerden internet ortamında aşağıdaki bilgi-
lere ulaşmalarını ister:

1. Benzer sorunlara benzer çözüm üreten farklı marka akıllı cihazlara örnek.

2. Benzer sorunlar için farklı çözüm bulmuş farklı akıllı sistem çözümlerine örnek.

Öğretmen, bulunan örnekler üzerinden akıllı sistem cihazlarının tercih sebeplerinin ne-
ler olabileceği, satın alınabilen akıllı cihazlardan hangilerinin atölyede üretilebileceği ve 
bunun nasıl olabileceği konusunda öğrenciler ile beyin fırtınası yapar.

DEĞERLENDİRME:

Bu etkinliğe ait “Rubrik Değerlendirme Formu”na etkinlik karekodunu okutarak ulaşa-
bilirsiniz.

KAYNAKLAR:

Tamboli, A. (2019). Build Your Own IoT Platform. Apress, Sydney, NSW, Australia.

GÖRSEL KAYNAKLAR:

Görsel 1: Tamboli, A. (2019). Build Your Own IoT Platform. Apress, Sydney, NSW, Australia.
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MODÜL/KONU : Akıllı Sistem Tasarımı ve Üretimi/

  Akıllı Sistem Tasarımlarında

  Uygulama ve Entegrasyon

ETKİNLİK ADI : Akıllı Sistem Tasarımlarında

  Uygulama ve Entegrasyon-1

EĞİTİM PROGRAMI : ÖYG

SÜRE : 40 dk. + 40 dk. + 40 dk. + 40 dk. +

  40 dk. + 40 dk.

Etkinlikle ilgili tüm ma-
teryallere ulaşmak için 
karekodu okutunuz.

KAZANIMLAR: 

K1. Akıllı sistem tasarımının hedeflediği problemleri ve çözüm imkânlarını bilir.

K2. Akıllı sistem tasarımında kullanacağı sensörlerin işlevlerini açıklar.

K3. Akıllı sistem tasarımında kullanacağı sensörlerin kullanılma amacını açıklar.

K4. Akıllı sistem tasarımında kullanacağı sensörlere alternatif olarak kullanabileceği di-
ğer sensörleri bilir.

K5. Akıllı sistem tasarım çalışması için plan yapar.

K7. Tasarımı oluşturmaya yönelik uygun tekniğe karar verir.

K7. Tasarımına uygun akıllı cihazları entegre eder.

K6. Akıllı sistem tasarım çalışmasına yönelik uygulama yapar.

K6. Akıllı sistem tasarım çalışmasına yönelik denemeler yapar.

K8. Özgün fikirler ile çalışmasını tasarlar.

HEDEFLENEN BECERİLER:

• Etkili karar verme

• Yaratıcı düşünme

• Problem çözme

• İcat etme

KISA ÖZET: Etkinlikte akıllı sistemler, sensörler ve Wifi modül hakkında öğrencilerin ha-
zır bulunuşluk düzeyi belirlenerek eksikliklerin giderilmesi hedeflenmektedir. Etkinliğin 
temel amacı olarak ise sensörler, Wifi modül ve diğer elektronik devre elemanları ile akıllı 
bir sistem tasarımı planlamak ve gerçekleştirmektir.
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ARAÇ-GEREÇLER:
• Etkileşimli tahta/projeksiyon aracı

• Çeşitli sensörler

• Wifi modül

• Geliştirme kartı

HAZIRLIKLAR: Etkinlikte kullanılacak akıllı sistem görsellerin, sensörlerin, mikro denet-
leyici kart, Wifi modül ve diğer elektronik elemanların önceden temin edilmesi ve ha-
zır bulundurulması gereklidir. Hangi sensörlerin kullanılacağı kurum ve atölye şartlarına 
göre farklılık gösterebilir.

KAVRAMLAR:

Sensör: Önceden belirlenmiş ışığı veya nesneyi algılayıp gerekli hareketi başlatan aygıt, 
duyarga (TDK, 2021).

Nesnelerin İnterneti Platformu: Kurulan akıllı sistemlerden elektronik devre elemanları 
aracılığıyla elde edilen verilerin bir araya getirilmesi, incelenmesi ve görselleştirilerek su-
nulması amacıyla kullanılan ortam (Sazak ve Albayrak, 2017).

UYGULAMA:

Öğretmen etkinlik başlangıcında akıllı sistem görselleri veya akıllı telefonda bulunan 
akıllı sistem uygulamaları ile sınıfa gelerek öğrencilerin dikkatini çeker. Görseller ve akıllı 
telefonlara yüklenen uygulamalar ile akıllı sistemler hakkında ne işe yaradığı, nasıl kulla-
nıldığı gibi sorular sorularak öğrencilerin akıllı sistemler hakkında bilgi düzeyleri görülür. 
Bu etkinlik seviyesinde öğrencilerin akıllı sistemlerin çözmeyi hedeflediği problemleri, 
sistemin işleyişini ve çözüm olanaklarını bilmesi beklenmektedir. Öğretmen daha ön-
ceden temin ettiği farklı işlev ve görüntülere sahip sensörler ve seri Wifi modül ile sınıfa 
gelir (Örneğin; ultrasonik mesafe sensörü, toprak nem sensörü, gaz sensörü). Elektronik 
parçaları öğrencilere vererek parçaların isimlerini, işlevlerini ve kullanım alanlarını tah-
min etmeleri istenir. Ayrıca seri Wifi modülünün hangisi olduğu ve işlevi sorulur. Yanlış 
yapılan tahminlere gerekli dönütler verilerek eksiklikler giderilir. Öğretmen mevcut bu-
lunan sensörlere alternatif olarak kullanılabilecek sensörleri de tanıtarak etkinliğin plan-
lama aşamasına geçiş yapar.

Görsel 1. Akıllı sistemler
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Akıllı sistem tasarımı geliştirilecek bir tema belirleyebilmek için çeşitli öneriler sunulur 
(eğitim, sağlık, tarım, yaşam alanları vb.). Önerilen temalar arasından çalışılmak ve akıllı 
sistem geliştirilmek istenen tema seçilir. Bu etkinlik sırasında tarım teması seçilerek akıllı 
bir sera sistemi geliştirilecektir. Öğrenciler seçtikleri temada kuracakları akıllı sistemde 
kullanacakları sensörleri, sensör sayısını ve nesnelerin interneti platformunu belirlemek 
ve sistemin doğru çalışması için planlama yaparlar. Yapılacak akıllı sistem tasarımında 
ayrıca mikrodenetleyici kart kullanılacaktır. Örnek akıllı sera uygulamasında seçilecek 
mikrodenetleyici kartın özellikleri ve pin girişleri planlanarak doğru tercih yapılması ge-
rekmektedir. Planlama sürecinde sistem tasarımı üzerine denemeler yapılır. Yapılan de-
nemeler üzerinden en uygun yönteme karar verilerek uygulama aşamasına geçiş yapılır.

Yapılan planlama sonucunda özgün olarak geliştirilecek akıllı sera sisteminde toprak 
nem düzeyini ölçmek için 4 adet toprak ve nem sensörü (takip edilecek viyol veya saksı 
sayısına göre değişebilir), sıcaklık ve nem düzeyini ölçmek için ısı ve nem sensörü kartı, 
karbon monoksit düzeyini ölçmek için karbon monoksit gaz sensörü, ışık seviyesini ölç-
mek için ldr modül ve nesnelerin interneti platformuna veri akışını sağlamak amaçlı Wifi 
bağlantısına erişmek için Wifi modül kullanılacaktır. 

Sistem tasarımında sırasıyla devre tasarı-
mı, nesnelerin interneti platformuna ka-
nal oluşturma ve kod yazımı yapılacak-
tır. Elektronik devre çizim programında 
belirtilen elektronik devre elemanlarını 
kullanarak devre tasarımı oluşturulur. 
Herhangi bir hata bulunmaması duru-
munda akıllı sistemde kullanılacak devre 
tasarımı gerçekleştirilir. 

Kurulan devre1 aracılığıyla sera ortamından veri iletimini sağlamak için kullanılacak olan 
nesnelerin interneti platformuna kayıt 
olunarak süreç devam ettirilir. Kayıt ta-
mamlandıktan sonra platformun yapısı-
na uygun olarak akıllı sera sistemine özel 
bir kanal oluşturularak sensörler tanım-
lanır. Platformun tercih seçeneklerinden 
istenirse konum ve veri akışı görüntüle-
me herkes için açık hâle getirilebilir.

Kurulan sistemin istenen şekilde çalış-
masını sağlamak için kod yazım editörü 
kullanılmaktadır. Gerekli kütüphanelerin 
eklenmesi, elektronik devre elemanları-
nın tanıtılması ile başlayan kod yazımı bağlantı kurulacak Wifi ağı ve şifresi ile nesnelerin 

1  Akıllı Sera Devre Tasarımı

Görsel 3. Akıllı sera devre tasarımı

Görsel 2. Akıllı tarım uygulamaları
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interneti platformunun kanal özel ve IP numarası eklenerek devam edilir. Seri haberleş-
me ayarları yapıldıktan sonra Wifi modül ile seri haberleşme başlatılır. “AT” komutu ile 
Wifi modül kontrolü yapılır. Wifi modülü hazır olunca “client” ayarının yapılması ve Wifi 
ağına bağlanma beklenir. Nesnelerin interneti platformuna bağlantı kontrol edilerek 
kurulur. Nesnelerin interneti platformuna oluşturulan veriler aynı isimle eklenerek, veri 
gönderimi tamamlanır. Belirlenen aralıklarla veri gönderimi sürekli tekrar edilir.

Akıllı sera sisteminin yazılmış kod dosyasına karekodu okutarak ulaşabilirsiniz.

Son olarak kurulan sistemin çalı-
şıp çalışmadığı test edilir. Sensörler 
aracılığıyla alınan verilerin Wifi mo-
dül üzerinden nesnelerin interneti 
platformuna ulaşarak ve platform 
kanalında analiz edilerek görselleş-
tirildiği2 gözlemlenmiştir. Yapılacak 
farklı temalı ve farklı nesnelerin in-
terneti platformunda da benzer bir 
süreç bulunmaktadır.

DEĞERLENDİRME:

Bu etkinliğe ait “Rubrik Formu”na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

KAYNAKLAR:

Sazak, T., & Albayrak, Y. (2017). Nesnelerin İnterneti (IoT) Üzerine Ortam Verilerini Toplayan 
ve Uzaktan Takibini Sağlayan Bir Sistem Tasarımı, 19. Akademik Bilişim Konferansı AB, 
8-10.

Türk Dil Kurumu, (2021). Türk Dil Kurumu Sözlükleri. https://sozluk.gov.tr/Erişim Tarihi: 
15.07.2021.

GÖRSEL KAYNAKLAR:

1 Açık kaynaklı Fritzing programında Teknoloji ve Tasarım Komisyonu tarafından 15.07.2021 
tarihinde oluşturulmuştur.

2 Nesnelerin İnterneti Platformu görüntüleri Teknoloji ve Tasarım Komisyonu tarafından 
15.07.2021 tarihinde düzenlenmiştir.

2  Nesnelerin İnterneti Platformu Görselleri

Görsel 4. Nesnelerin interneti platformu görselleri
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MODÜL/KONU : Akıllı Sistem Tasarımı ve Üretimi/

  Akıllı Sistem Tasarımlarında

  Uygulama ve Entegrasyon

ETKİNLİK ADI : Akıllı Sistem Tasarımlarında

  Uygulama ve Entegrasyon-2

EĞİTİM PROGRAMI : ÖYG

SÜRE : 40 dk. + 40 dk. + 40 dk. + 40 dk. +

  40 dk. + 40 dk.

Etkinlikle ilgili tüm ma-
teryallere ulaşmak için 
karekodu okutunuz.

KAZANIMLAR: 
K1. Akıllı sistem tasarımının hedeflediği problemleri ve çözüm imkânlarını bilir.
K2. Akıllı sistem tasarımında kullanacağı sensörlerin işlevlerini açıklar.
K3. Akıllı sistem tasarımında kullanacağı sensörlerin kullanılma amacını açıklar.
K4. Akıllı sistem tasarımında kullanacağı sensörlere alternatif olarak kullanabileceği di-
ğer sensörleri bilir.
K5. Akıllı sistem tasarım çalışması için plan yapar.
K6. Tasarımı oluşturmaya yönelik uygun tekniğe karar verir.
K7. Tasarımına uygun akıllı cihazları entegre eder.
K8. Akıllı sistem tasarım çalışmasına yönelik uygulama yapar.
K9. Akıllı sistem tasarım çalışmasına yönelik denemeler yapar.
K10. Özgün fikirler ile çalışmasını tasarlar.
HEDEFLENEN BECERİLER:
• Etkili karar verme
• Yaratıcı düşünme
• Problem çözme
• İcat etme
KISA ÖZET: Etkinlikte akıllı sistemler, sensörler ve uzaktan yönetim hakkında alterna-
tif geliştirme kartları ile beceri geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Bağımsız bir geliştirme 
kartının IDE programına tanıtılması üzerinde akıllı tasarımın gerçekleştirilmesi ve bu ta-
sarıma uygun bir arayüzün yapılması bu etkinlikte gerçekleştirilmek istenen hedeflerdir.
ARAÇ-GEREÇLER:
• Etkileşimli tahta/projeksiyon aracı
• Sensörler
• Bağımsız Wifi modüllü geliştirme kartı (NodeMCU)
HAZIRLIKLAR: Etkinlikte kullanılacak akıllı sistem görsellerinin, sensörlerin, geliştirme 
kartı ve diğer elektronik elemanların önceden temin edilmesi ve hazır bulundurulması 
gereklidir. 
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UYGULAMA:

Öğretmen, etkinlik başlangıcında akıllı sistem görselleri veya akıllı telefonda bulunan 
akıllı sistem uygulamaları ile sınıfa gelerek öğrencilerin dikkatini çeker. Görseller ve akıllı 
telefonlara yüklenen uygulamalar ile akıllı sistemlerin ne işe yaradığı, nasıl kullanıldığı 
gibi sorular sorularak öğrencilerin akıllı sistemler hakkında bilgi düzeyi görülür. Bu et-
kinlik seviyesine öğrencilerin akıllı sistemlerin çözmeyi hedeflediği problemleri, sistemin 
işleyişini ve çözüm olanaklarını bilmesi beklenmektedir. Ayrıca Wifi modüllerin hangisi 
olduğu ve işlevi sorulur. Yanlış yapılan tahminlere gerekli dönütler verilerek eksiklikler gi-
derilir. Öğretmen mevcut bulunan sensörlere alternatif olarak kullanılabilecek sensörleri 
de tanıtarak etkinliğin planlama aşamasına geçiş yapar.

Akıllı sistem tasarımı geliştirilecek geliştirme kartının özellikleri öğrencilere anlatılır. Ba-
ğımsız üreticilerin ürettiği geliştirme kartlarının programlanabilmesi için bu kartların 
programa öncelikle tanıtılması gerektiği öğrencilere anlatılır. Geliştirme kartının tanıtıl-
masından sonra geliştirme kartının kodlanmasının mevcut geliştirme kartlarına benzer 
şeklide yapıldığı uygulama üzerinden gösterilir.

Wifi için alternatif geliştirme kartlarına NodeMCU ve Sparkfun verilebilir. Bu uygulama-
da NodeMCU geliştirme kartı üzerinden etkinlikler tasarlanıp uygulanacaktır. NodeMCU 
üzerinde ESP8266 modülü bulunduran açık kaynak kodlu, ufak boyutlu elektronik geliş-
tirme kartıdır. Kullanım yapısı Arduino benzeridir. Devre şeması aşağıda verilmiştir. GPIO 
pinleri 3.3 V gerilime sahiptir.

Avantajları şunlardır:

• Ucuzdur.

• Kullanım alanı oldukça geniştir.

• Üzerinde bulunan ESP8266 Wifi modülü sayesinde internete bağlanabiliyor, bu 
özelliği sayesinde uzaktan kontrol ve IOT projelerinde çok fazla kullanılır. 

• Düşük güç tükettiği için, güç tüketimi önemli olan projelerde de çok tercih edilir.

Arduino IDE Yazılımı ile Nodemcu Geliştirme Kartının Tanıtılması

Görsel 1. Arduino IDE’ye NodeMCU Geliştirme Kartnın Tanıtılması-1
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1. Ek Devre Kartlar Yöneticisi bölümüne şu link kopyalanarak yapıştırılır: hp://arduino.
esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json”

2. Araçlar menüsüsü–Kart-…-Kart yöneticisi bölümü açılır. Listede esp8266 bulunur ve 
altta son versiyonun karşısında kur komutu ile kurulum yapılır.

3. Araçlar menüsüsü–Kart-…-Kart yöneticisi bölümü açılır. Listede esp8266 bulunur ve 
altta son versiyonun karşısında kur komutu ile kurulum yapılır.

Görsel 2. Arduino IDE’ye NodeMCU Geliştirme Kartnın Tanıtılması-2

Görsel 3. Arduino IDE’ye NodeMCU Geliştirme Kartnın Tanıtılması-3

Görsel 4. Arduino IDE’ye NodeMCU Geliştirme Kartnın Tanıtılması-4
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Geliştirme kartı üzerinden etkinlik için Blynk uygulaması kullanılacaktır. Blynk uygula-
ması İOS ve Android’de bulunur. Blynk ile Arduino, Raspberry Pİ gibi benzer kartları kont-
rol edilebilir.

1. Blynk kurulumu için;

a. Blynk uygulaması PlayStroredan yüklenir.

b. Hesap varsa giriş yapılır yoksa yeni bir hesap açılır. 

2. Arduino IDE ye Blynk Kurulumu için;

a. http://www.blynk.cc/getting-started/#inbox/_blank adresinden Install Blynk Lib-
rary bölümünden C++ olan kütüphane indirilir.

b. Menüden sırasıyla Taslak > Library Ekle > Zip Kitaplığı ekle komutu seçilir. İndiri-
len kütüphane seçilir ve eklenir. 

c. Doğru yüklenmesi durumunda Dosya–Örnekler kısmında Blynk örnekleri görü-
lecektir.

3. Blynk uygulamasında bir proje oluşturmak için;

a. Create New Project > Proje adı yazılır.

b. Choose Device > NodemCU seçilir.

c. İstenen tema seçilir.

ç. CREATE’e basılır. Bu aşamada kayıtlı mail adresine bir Token numarası gidecek-
tir, bu numara kişiye özeldir. Bu numara yapılacak uygulama ile NodemCU’nun 
bağlantısını sağlayacak özel numaralardan biridir. Diğerleri ise Wifi adı ve parola 
olacaktır. Bunlar kodlama esnasında kullanılacaktır.

d. (+) simgesine basarak buton, led,lcd gauge vb. elamanlar eklenerek proje tasa-
rımına başlanır. Bu uygulamada ilk işlemlerin klasik uygulaması olan led yakma 
gerçekleştirilecektir.

4. Adımda oluşturulan projeye NodemCU üzerinden bağlanmak için Arduino IDE’den 
yapılacak olan kodlama şu şekildedir:

Uzaktan led yakma sisteminin yazılmış kod dosyasına karekodu okutarak ulaşabilir-
siniz.

Kodlar NodemCU’ya yüklendiğinde artık Wifi ve BLYNK ile oluşturulan proje birbirine 
bağlanmış olur. Bu aşamada yapılması gereken BLYNK ile led kontrol isminde verilen 
klasördeki lambalar için ayarlamaların aşağıdaki gibi yapılmasıdır:

Ledlerin (+) ayakları D0 ve D1 pinlerine bağlanmıştır. (-) ayakları ise GND’dadır.
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Görsel 5. Devre kurulumu

Butonlar burada eklendi. Bu aşamada dikkat edil-
mesi gereken nokta sarı 
ledin bağlı olduğu pin nu-
marası (D1) BLYNK uygu-
lamasında OUTPUT kıs-
mında aynı seçilmelidir.

Bu aşamada dikkat edil-
mesi gereken nokta yeşil 
ledin bağlı olduğu pin nu-
marası (D0) BLYNK uygu-
lamasında OUTPUT kısmı 
da aynı seçilmelidir.

Tüm ayarlamalar yapıldıktan sonra  tuşu ile proje başlatılır ve butonlara basılarak led 
kontrolü sağlanmış olur.

Görsel 6. Uygulama Görselleri-1
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Uzaktan Nem ve Sıcaklık Ölçümü

İkinci uygulamada bir tarla veya seranın uzaktan ölçülmesi sorunun çözümü ile ilgili ta-
sarım ve kodlama çalışması yapılacaktır. Tespit edilen sıcaklık ve nem miktarı dünyanın 
herhangi bir yerinde mobil cihazın ekranından okunabilme imkânı sunan bir çözüm üre-
tilecektir. Uygulamanın tasarım süreci uzaktan led yakma adımlarına göre yapılabilir.

Uzaktan nem ve sıcaklık ölçüm sisteminin yazılmış kod dosyasına karekodu okutarak 
ulaşabilirsiniz.

BLYNK nem için gauge 
ayarları

BLYNK sıcaklık için gauge 
ayarları

BYLINK ekran görüntüsü

Görsel 7. Devre Şeması

Görsel 9. Uygulama Görselleri-2

Görsel 8. Devre
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Uzaktan Role Kontrol

Bu uygulamada benzer sorunlara çözüm teşkil etmesi için motora bağlı bir pervane ça-
lıştırılmıştır. Benzer şekilde birden çok role kontrollü yapılara, birden çok motor aynı anda 
kullanılarak örneğin evdeki lambalar, perdeler ve kapılar uzaktan yönetilerek açılıp kapa-
tılabilir. Uygulamanın tasarım süreci uzaktan led yakma adıklarına göre yapılabilir.

Uzaktan role kontrol sisteminin yazılmış kod dosyasına karekodu okutarak ulaşabilir-
siniz.

Görsel 10. DC Motor Kontrolü Görsel 11. Uygulama Buton Ayarı

Bu uygulamada motora bağlı bir pervane çalıştırılmıştır. Benzer şekilde birden çok role 
kontrolü yapılara birden çok motor aynı anda kullanılarak evdeki lambalar, perdeler ve 
kapılar uzaktan yönetilerek açılıp kapatılabilir.

Öğretmen her uygulamada öğrencilerin çalışmaları kendilerinin denemelerini ister. Ça-
lışmasını bitiren öğrencilerden mevcut bitmiş çalışma üzerine nasıl bir eklenti yapılacağı 
konusunda fikir alışverişinde bulunur.

Benzer tasarımlarla ve benzer kodlar kullanılarak veya farklı sensörler kullanılarak yeni ve 
özgün sistemler oluşturulabilir. RGB ledlerin, yangın/duman veya farklı gaz sensörlerinin, 
sağlık veya giyilebilir teknolojilere ait sensörlerin uzaktan yönetimi gibi sistemler buna 
örnek olarak verilebilir.

DEĞERLENDİRME:

Bu etkinliğe ait “Rubrik Formu”na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.
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MODÜL/KONU : İnsansız Araç Tasarımı İncelemesi

  ve Üretim/İnsansız Hava Aracı

  Tasarımı

ETKİNLİK ADI : İnsansız Hava Aracı Tasarımı

EĞİTİM PROGRAMI : ÖYG 1

SÜRE : 40 dk. + 40 dk. + 40 dk.

Etkinlikle ilgili tüm ma-
teryallere ulaşmak için 
karekodu okutunuz.

KAZANIMLAR: 
K1. İnsansız hava aracı yapımında kullanılacak standart malzemelerin teknik özelliklerini 
inceler.

K2. Verilen malzemelere uygun gövde ölçülerine karar verir.

K3. Belirlediği ölçülere göre ana gövde çizimini yapar.

K4. Verilen motora uygun motor yatağı oluşturur.

K5. İdeal iniş takımını oluşturmak için denemeler yapar.

HEDEFLENEN BECERİLER:
• Problem çözme

• Bilimsel araştırma

• Etkili karar verme

• Keşfetme

KISA ÖZET: İnsansız hava aracı (İHA) yapımı için en başından itibaren gerekli aşama-
lar ayrıntılı olarak ele alınacaktır. İHA’ların kullanım amaçlarından başlayarak üç boyutlu 
tasarlanacak olan modelin gövdesinin ölçüsünü belirleme, belirlenen gövde ölçüsüne 
göre pervane ölçüsünü tespit etme, motor montaj deliği ölçülerini belirlenmesi ve çizimi 
yapılacaktır. Daha sonra İHA kol yapısı çizimi, referans daire ve Arc çizimi, gövde alanının 
oluşturulması, gövdenin yükseltilmesi, kollar ile birleştirilmesi, ayak montaj boşluklarının 
oluşturulması aşamaları sırasıyla aktarılarak İHA tasarımı tamamlanacaktır.

ARAÇ-GEREÇLER:
• Akıllı tahta

• Bilgisayar

• Bilgisayar destekli tasarım programı,

• 2212 980kv motor (2CW, 2CCW)

• 1045 Pervane (2CW, 2CCW)

• Otopilot uçuş seti

• 6 Kanal kumanda ve alıcı
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• Li-po batarya 3s 3300 mAh 25C

• Güç dağıtım kartı

• 4 adet 30A ESC

• Kumpas

HAZIRLIKLAR: Malzemeler haberleşme, itki ve güç sistemleri olarak üç ayrı gruba ayrı-
lır. Eğitimin ortamında öğrencilere göstermek için hazır hâlde bulundurulur. 
KAVRAMLAR:
Frame: İnsansız Hava Araçlarını uçurmak için parçalarının üzerine konulduğu çeşitli ma-
teryallerden üretilen bileşendir (Drone Hakkında Temel Bilgiler, 2021).

Hatve: Pervanenin eğim açısı (Cansun, N. Ve Subaşı, A., 2019).

İtki: İnsansız hava aracının havada hareket etmesini sağlayan elektronik ve mekanik par-
çalar bütünüdür (Cansun, N. Ve Subaşı, A., 2019).
UYGULAMA:
Öğrencilerden insansız hava aracı yapımı için sınıflandırılmış malzemelere göz atmaları 
istenir. Malzemelerin İHA’lar üzerinde hangi amaçla kullanıldığını tahmin etmeleri iste-
nir. Bileşenlerin amaçları olarak şunlardır:

• Otopilotun üzerinde barometre, ivmeölçer, pusula bileşenlerini bulundurduğu; 
İHA’nın kalkış, uçuş ve iniş durumlarında ihtiyaç duyduğu hareket bilgilerini ve 
düzenleyici parametreleri bu bileşen yardımıyla aldığı, 

• GPS’in, bağlı olduğu uygulamalardan aldığı bilgiler sayesinde İHA’nın bulunduğu 
koordinatı belirlediği,

• Telemetri, yer istasyonu ile İHA arasında bağlantı sağladığı,

• Güç modülünün batarya ile güç dağıtım kartı arasında bağlanarak güç iletimi 
yaptığı ve üzerinden bulunan regülatör sayesinde otopilotu beslediği,

• Kumanda ve alıcı ile İHA’nın pilot kontrollü olarak yönetilmesini sağladığı, 

• Güç dağıtım kartının bataryadan gelen gücü ESC’lere dağıttığı,

• Motor ve pervanelerin itki sistemi ürünleri olduğu, seçilen İHA konfigürasyonuna 
göre konum, dönüş ve sayısının değiştiği,

• ESC’lerin elektronik hız denetleyicisi olarak İHA’nın yaptığı harekete göre ihtiyaç 
duyulan motor gücünü ayarladığı ifade edilir.

Malzemelerin tanıtımından sonra gövde tipi ve ölçüsünün 
belirlenerek İHA tasarımına başlanır. İHA’nın gövde tipi kul-
lanılacak motor sayısına göre şekillendiğinden “X Quad” tipi 
İHA olması gerektiği söylenir. Gövde tipine karar verdikten 
sonra gövde uzunluğu belirlenmelidir. Burada motorlar ve 
pervaneler önceden verildiğinden tersine işlem uygulana-
rak gövde uzunluğuna uygun motor ve pervane seçimi ye-
rine motor ve pervaneye uygun gövde uzunluğuna karar 
verilir. Gövde uzunluğu iki motor arası mesafe referans alı-
narak belirlenir (Görsel 1).

Görsel 1. İHA gövde ölçüsü
belirleme
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Gövde boyuna göre kullanılabilecek pervane boyları Tablo 1’de yer almaktadır. Bu bilgiler-
den hareketle verilen pervaneye göre gövde boyunun ne olacağına karar verilir.

Gövde Boyu Pervane Boyu

120 mm ve daha küçüğü 3 inç

150 mm – 160 mm 4-3 inç

180 mm 4 inç

210 mm 5 inç

250 mm 6 inç

330 mm – 350 mm 8 ,7 inç

450 mm – 500 mm 11 ,10 ,9 inç

Tablo 1. Gövde boyuna göre pervane boyları

Pervaneler 10 inç (1045) olarak tercih edildiğinden Tablo 1’e göre oluşturulacak gövdenin 
450 mm ile 500 mm arasında olması gerekmektedir. Belirlenen uzunluğa göre gövde 
tasarlamak için katı modelleme ortamında çizim aşamasına geçilir.

Kumpas yardımıyla motor montaj delikleri ölçülür. 2212 özellikte fırçasız motorlar stan-
dart ölçülere sahip olacağından ölçülerin Görsel 2’deki gibi olması gerekmektedir.1 

Görsel 2. 1Motor Montaj deliği ölçüleri

1  2212 Motor-Alt Görünüm
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“X” türü bir gövde çizimi gerçekleştirileceğinden çizim ortamında merkez noktadan 45o 
açı ile 225 cm’lik referans çizilir. Çizilen referans noktasının ucuna motor milinin oturması 
için 8 mm çaplı daire çizili. Çizilen dairenin etrafına motor montaj vidası için boşluklar 
oluşturulur (Görsel 3).

Görsel 3. Motor montaj delikleri çizimi

Çizilen 8 mm dairenin merkezi ile çakışık 30 mm çapında bir daire daha çizilir. Oluşturu-
lan yeni daireye teğet olacak şekilde başlayıp orijin noktasına doğru paralel iki çizgi çizi-
lerek İHA’nın kol kısmı oluşturulur. Kolun bütününü “circular pattern” komutu ile orijinde 
çoğaltarak İHA’nın tüm kolları çizilir (Görsel 4).

Görsel 4. İHA kol yapımı
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Elektronik bileşenlerin İHA üzerine konumlandırılabilmesi için kolların bileşim noktala-
rında geniş yüzey oluşturulması gerekmektedir. Bu amaçla merkez noktaya 200 mm 
çaplı referans daire çizilir. Dairenin kollar ile kesiştiği noktalarda yer almak üzere “3-Point 
Arc” çizilerek kollara teğet olması sağlanır (Görsel 5).

Görsel 5. Referans daire ve arc çizimi

Arc’ın soluna 90o‘lik bir dikme indirilir. Oluşturulan dikme ve arc “circular pattern” komu-
tu ile dört adet çoğaltılarak şeklin kapanması sağlanır (Görsel 6).

Görsel 6. Gövde alanının
oluşturulması

Gövde alanının oluşturulmasıyla birlikte genel hatları belirlenen İHA “extrude” işlemi ile 
katı model hâline getirilir. Gövde yükseklik değeri 5 mm, kol yerleşim noktaları yükseklik 
değeri 2,5 mm girilir. Oluşan katı model Görsel 7’deki ile uyumlu olmalıdır.

Görsel 7. Yükseltilmiş gövde genel görünümü
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Aynı işlem çizilen kollara da uygulanır. Kol bütünü için 5 mm, birleşim noktası için 2.5 
mm değeri verilerek kollar yükseltilir. Oluşan yeni katı modelin görünümü Görsel 8’deki 
ile uyumlu olmalıdır.

Görsel 8. Yükseltilmiş gövde ve kollar
genel görünümü

İniş takımı ve alt gövdenin oluşturulması için katı model üzerinde uygun boşluklar oluş-
turulur. Bunun için ilk adımda yer alan profil çizimine gidilerek “Edit Sketch” komutu ile 
çizim düzenlemesi yapılır. Çizilecek ayağın gövde üzerine montajı için gerekli kol boşluk-
ları oluşturulur. Burada belirli aralıklarla yerleştirilmek yeterli olacağından kol üzerinde 
düz hatta çizim yapılması beklenir. Çizilen boşluklar kopyalama yöntemleri kullanılarak 
diğer kollara da yerleştirilir. Çizimden çıkılarak boşluklar ile gövde üzerinden kesme işle-
mi uygulanır (Görsel 9).

Görsel 9. Ayak montaj boşluklarının oluşturulması

Gövdenin alt kısmında ayak boşlukları referans alınarak birleşim noktasından motor mon-
taj noktasına kadar ayak profili çizilir. Çizilen ayak profiline extrude işlemi uygulamak için 
gövde gizlenir. Öncelikle ayak profili aşağı yönde 60 mm uzatılır. Üst kısımda yer alan 
montaj bölümleri de yukarı yönde 5 mm uzatılarak İHA ayak kalıbı çıkarılır (Görsel 10).

Görsel 10. Ayak montaj boşluklarının oluşturulması
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Ayak kalıbı üzerinde motor altından ve gövde ortasından desteklemek amacıyla ayak çi-
zimi yapılır. Burada öğrencilerden serbest çizim yapmaları istenir. Bunu yaparken müm-
kün olduğunca az parça ile aynı işlevi yerine getirebilecek bir profil oluşturulması için de-
nemeler yaptırılır. Profil içerisinde destek noktaları ile ayağın mukavemetinin artırılması 
sağlanır. Çizilen profil “extrude” komutu ile ayak kalıbından çıkarılarak ayağa yeni hâli 
verilir. Çizim ve katı model üzerinde “fillet” komutu ile daha yumuşak çizgilerin oluşturul-
ması sağlanabilir. Ayağın son hâli verildikten sonra çoğaltma komutları kullanılarak her 
bir kol altına ayak eklemesi yapılır (Görsel 11).

Görsel 11. Ayak montaj boşluklarının oluşturulması

Son olarak elektronik bileşenlerin bir kısmının yerleştirilmesi, motorların oluşturacağı itki 
kuvveti ile oluşabilecek gövde esnemesinin önüne geçilmesi ve ayakların bir arada dur-
masını sağlamak amacıyla alt gövde yapımına geçilir. Extrude komutu tıklanarak gövde-
nin alt kısmı seçilir. Gövde kalınlığına 5 mm ve offsete ise 50mm değeri verilerek yeni bir 
gövde oluşturulur. Oluşturulan tasarımın son hâli Görsel 12 ile uyumlu olmalıdır.

Görsel 12. Ayak montaj boşluklarının oluşturulması

Oluşturulan ürün öğrenci tarafından değerlendirilir.

EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:

İHA’nın alt ve üst gövdesinin daha hafif yapılması için yüzey üzerinde uygun boşluklar 
oluşturulur. Gövde üzerine yerleştirilecek elektronik bileşenlerin montaj delikleri kum-
pas yardımıyla ölçülür. Bileşenlerin konumlandırılacakları yerlere göre montaj delikleri 
açılır. 
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DEĞERLENDİRME:

Bu etkinliğe ait “Dereceleme Ölçeği Formu”na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilir-
siniz.

KAYNAKLAR:

Cansun, N. ve Subaşı, A.(2019).Ticari iha pilotu lisansı eğitim referans kitabı. Hüma İnsan-
sız Araç Çözümleri.

Drone Hakkında Temel Bilgiler, (2021). https://www.drone.net.tr/blog/fpv-drone-yapimi- 
drone-hakkinda-temel-bilgiler-713.html (Erişim Tarihi:04.08.2021).
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MODÜL/KONU : İnsansız Araç Tasarımı İncelemesi

  ve Üretim/Tasarım Doğrulama

ETKİNLİK ADI : Tasarım Doğrulama

EĞİTİM PROGRAMI : ÖYG 1

SÜRE : 40 dk. + 40 dk. + 40 dk.

Etkinlikle ilgili tüm ma-
teryallere ulaşmak için 
karekodu okutunuz.

KAZANIMLAR: 

K1. Oluşturduğu insansız hava aracı gövdesinin statik stres simülasyonunu yapar.

K2. Yaptığı analiz sonucuna göre insansız hava aracı gövdesini yeniden tasarlar.

K3. Oluşturduğu insansız hava aracı gövdesi ile elektronik bileşenleri amacına uygun şe-
kilde birleştirir.

K4. İnsansız hava aracının ağırlık merkezi hesaplamalarını yapar. 

HEDEFLENEN BECERİLER:
• Problem çözme

• Bilimsel araştırma

• Etkili karar verme

• Keşfetme

KISA ÖZET: Tasarlanan İHA’nın yaşayabileceği düşüşlerde yapısal dayanıklılığının yeterli 
olup olmadığı test edilir. Üretim öncesinde yapılacak analizler ve iyileştirmeler ile daha 
dayanıklı bir gövde tasarımı yapılır. Bu sayede gövdenin son hâli verilerek üretim aşama-
sına geçilir. 

ARAÇ-GEREÇLER:
• Akıllı tahta

• Bilgisayar

• Bilgisayar destekli tasarım programı

• 2212 980kv motor (2CW, 2CCW)

• 1045 Pervane (2CW, 2CCW)

• Otopilot uçuş seti

• 6 Kanal kumanda ve alıcı

• Li-po batarya 3s 2200 mAh 25C

• Güç dağıtım kartı

• 4 adet 30A ESC
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HAZIRLIKLAR: İHA gövdesi üzerine montajı yapılacak elektronik bileşenlerin üç boyut-
lu çizimleri model kütüphaneleri aracılığıyla temin edilir. Çizimlerin, bileşenlerin gerçek 
boyutlarına ve ağırlıklarına yakın değerlerde olması göz önünde bulundurulmalıdır. 

KAVRAMLAR:

Statik Stres: Yapısal yükler ve kısıtlamalardan modeldeki deformasyonu ve gerilimini 
analiz eden bir analiz türüdür (Malzemelerin Mekaniği: Gerilme,2021).

UYGULAMA:

Öğretmen, öğrencilere “İHA’lar uçuş esnasında karşılaşılacak olumsuz durumlarda düşüş 
yaşama riski ile karşı karşıyadır. Yaşanan bu durum karşısında İHA gövdesinin karşılaştı-
ğı hasara dayanabilecek sağlamlıkta olması gerekmektedir.” der. Bunun için bir önceki 
etkinlikte hazırlanan İHA gövdesine ait çalışma açılır. Çizilen gövde üretim sonrasında 
bağlantı noktalarından hızlı yapıştırma veya üç boyutlu kalemle kaynak yapma usulüyle 
birleştirileceğinden simülasyona girmeden önce İHA parçaları birbiri ile birleştirilir. 

Bunu yapmak için “Modify” bölümünden “Combine” komutu seçilir. Gelen ekranda bir-
leştirilecek parçaların hepsi seçilir. Komut onaylanarak tüm parçaların birleşmesi sağla-
nır. Birleştirme sonrasında Simülasyon Çalışma Ortamına geçilir. Gelen ekranda “New 
Study” ekranında “Static Stress” bölümü seçilerek çalışma oluşturulur. Gövde üzerinde 
baskının oluşturulabilmesi için gövdenin üst kısmı sabit olarak seçilir. Bu işlem “Constra-
ints” bölümüne tıklanarak başlatılır. Gelen menüde İHA gövdesinin üst yüzeyi tıklanarak 
sabit nokta belirlenir ve yapılan seçim onaylanır. 

Öğrencilere “İHA’nın motorlarının durması durumunda darbe alacak muhtemel yerler 
neresidir?” sorusu yöneltilir. Gelen cevaplar sonrasında öğrencilere düşüş anındaki bas-
nın öncelikli olarak ayaklar üzerinden alınacağı fark ettirilir. Bu aşamada “Loads” komutu 
tıklanır ve İHA ayaklarının yere basan kısımları hedef olarak seçilir. Seçim sonrasında be-
lirlenen noktalara uygulanan baskı için nevton cinsinden değer girmek gerekmektedir. 
Bu kuvveti hesaplamak için aşağıda yer alan formül kullanılmalıdır:

İHA’nın toplam ağırlığı (kg) X etki katsayısı X nevton = Toplam kuvvet (N) 

Kilogram-nevton dönüşümüne bakıldığında 1 kg’ın 9,8067 N’a eşit olduğu görülmekte-
dir. Tasarlanan İHA’nın elektronik bileşenlerle ulaşabileceği ağırlığın 1,2 kg olacağı düşü-
nülmektedir. Etki katsayısı, kuvvetin etkisini artırmak için kullanılan çarpandır. Kuvvet 
etkisinin artırılması için en az 3 katı alınması gerekmektedir. Bu örnekte 5 katı alınarak 
hesaplama yapılacaktır. Bu durumda;

1,2 kg x 5 x 9,8067 N = 58.8399 N

olarak hesaplanır. Elde edilen bu değer ayak baskı noktaları seçildikten sonra “Magnitu-
de” bölümüne 60 N olarak girilir (Görsel 1).
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Görsel 1. Static stress simülasyon hazırlığı

Girilen değer onaylandıktan sonra “Solve” komu-
tu seçilir. Gelen pencereye onay verilerek simü-
lasyon başlatılır. Yapılan analiz sonrasında gelen 
sonuçlar değerlendirilir. Ekranda yer alan gü-
venlik faktörü için 2 ve daha üstü değer olması 
beklenir. Gelen görüntü Görsel 2’deki gibi mavi 
ise gövdenin karşılaşacağı dikey doğrultudaki 
darbeye karşı dayanıklı olduğu sonucuna ulaşılır.

Öğrencilere “İHA, dikey doğrultuda yere düşmesi dışında başka hangi şekillerde düşebi-
lir?”, “Bu düşüş sonucunda İHA’nın hangi bölümleri darbe alabilir?” soruları yöneltilerek 
farklı senaryolar listelenir. Oluşturulan bu senaryolara yönelik olarak İHA gövdesine uy-
gulanabilecek kuvvetin yönü değiştirilir. Senaryo örnekleri şunlardır:

Görsel 3. Y Ekseninde-45olik Açıda
Kuvvet Uygulaması

Görsel 4. X Ekseninde 45olik Açıda
Kuvvet Uygulaması

Yeni senaryoların uygulanması ile yandan gelen darbelere karşı yapının dayanaksız ol-
duğu görülmektedir. Bu durumda öğrencilerden İHA ayaklarını güçlendirmek için neler 
yapılabileceği ile ilgili çözüm üretmeleri istenir. Gelen önerilere göre yapılan tasarım üze-
rinde düzeltmeler yapılır.

Görsel 2. Static stress simülasyon sonucu
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Görsel 5. Düzenlenmiş gövde simülasyon sonucu

Görsel 5’de verilen örnekte ayakların kalınlaştırılmış, ayak baskı noktaları ve ayak boşluk-
larının “fillet” komutuyla yuvarlatılması düzeltmeleri uygulanmıştır. Yapılan düzeltme-
lerle güvenlik faktörünün ideal seviyenin üzerine çıkması sağlanabilmiştir. Öğrencilerin 
yaptıkları düzenlemelerle benzer sonuçlara ulaşmaları sağlanır. Simülasyon sonrasında 
elektronik bileşenlerin İHA üzerine yerleştirilmesi adımına geçilir.

Üç boyutlu model kütüphanelerinden alı-
nan modeller çalışma dosyası içerisine “up-
load” komutu ile aktarılır. İçeri aktarılan her 
bir model üzerinde “sağ tık” yapılarak “In-
sert into Current Design” komutu ile çalış-
ma ortamına eklenir. Montaj teknikleri veya 
taşıma yöntemi ile bileşenler İHA gövdesi 
üzerinde olması gereken konumlarına yer-
leştirilir. Bu işlem İHA üzerinde kullanaca-
ğımız tüm bileşenlere uygulanır. Elektronik 
bileşenlerin örnek yerleşim düzeni Görsel 
6’da gösterilmiştir.

Bileşenlerin yerleştirilirken otopilotun üst 
katmanda merkeze yerleştirilmesi tercih 
edilebilir. Bataryanın, şarj ihtiyacı için ye-
rinden oynatılması gerekeceğinden diğer 
bileşenlerden ayrı olarak alt boşluğa yerleş-
tirilmesi uygun olabilir. Aynı katmanda üst 
katmanın altına güç dağıtım kartı yerleşti-
rilebilir. Montaj sonrasında ağırlık merkezi 
hesaplanmasına geçilir. Kullanılan her bir bileşenin gerçek ağırlığı ve kullanılan ana mal-
zemesi program içerisinde materyal tanımlama kısmında tek tek tanımlanır. Tanımlama 
sonrasında öğrencilerden “browser” bölümünde proje adı seçili iken “inspect” sekme-
sinden “center of mass” komutunu seçmeleri istenir. Yapılan analiz sonrasında ağırlık, 
model üzerinde gösterilir (Görsel 7).

Ağırlık merkezinin kaymış olması durumunda öğrencilere bu durumu nasıl çözebilecek-
leri sorulur. Gelen cevaplara göre İHA’nın dengesi için yerleşim denemeleri yaptırılır. Ta-
sarlanan İHA parçaları daha sonra birleştirilmek üzere 3B yazıcıdan baskıya verilir.

Görsel 6. Elektronik bileşenleri montajlanmış 
İHA gövdesi

Görsel 7. Ağırlık merkezinin bulunması
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EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:

Etki katsayısına farklı değerler verilerek toplam kuvvet farklılaştırılabilir. Düşmelere karşı 
geliştirilen farklı çözüm önerileri tasarlanarak uygulanabilir. 

DEĞERLENDİRME:

Bu etkinliğe ait “Dereceleme Ölçeği Formu”na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilir-
siniz.

KAYNAKLAR:

Malzemelerin Mekaniği: Gerilme, (2021). https://www.bu.edu/moss/mechanics-of-materi-
als-stress/Erişim Tarihi: 04.08.2021.
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MODÜL/KONU : İnsansız Araç Tasarımı İncelemesi

  ve Üretim/Üretim

ETKİNLİK ADI : Üretim

EĞİTİM PROGRAMI : ÖYG 1

SÜRE : 40 dk. + 40 dk. + 40 dk. + 40 dk.

Etkinlikle ilgili tüm ma-
teryallere ulaşmak için 
karekodu okutunuz.

KAZANIMLAR: 

K1. Oluşturduğu insansız hava aracı gövdesinin üretimini uygun yöntem kullanarak ya-
par.

K2. Elde edilen gövde malzemelerinin amacına uygun bir şekilde birbirine entegresini 
gerçekleştirir.

K3. Elektronik bileşenleri ağırlık merkezi hesaplamalarına göre konumlandırmalarını ya-
par. 

HEDEFLENEN BECERİLER:

• Problem çözme

• Bilimsel araştırma

• Etkili karar verme

• Keşfetme

KISA ÖZET: Baskısı alınan 3B İHA parçalarının birleştirilmesi yapılarak gövde tamam-
lanır. İtki sistemi ve güç devresinin entegresi yapılır. Hazırlanan sisteme haberleşme ve 
kontrol bileşenleri eklenerek elektronik sistem hazır hâle getirilir. Hesaplanan ağırlık mer-
kezine göre bileşenlerin gövde üzerine montajı yapılarak İHA uçuşa hazır hâle getirilir. 

ARAÇ-GEREÇLER:

• Akıllı tahta

• Bilgisayar

• Bilgisayar destekli tasarım programı

• 2212 980kv motor (2CW, 2CCW)

• 1045 Pervane (2CW, 2CCW)

• Otopilot uçuş seti

• 6 Kanal kumanda ve alıcı
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• Li-po Batarya 3s 2200 mAh 25C

• Güç dağıtım kartı

• 4 adet 30A ESC

• Hızlı yapıştırıcı

• Plastik kelepçe

• Çift taraflı silikon bant

• Banana jak

• Lehim teli

• Havya

HAZIRLIKLAR: İHA’ya ait kol, ayak ve gövde parçalarına ait 3B baskılar İHA yapımı için 
hazır bulundurulur. Montaj aşamalarının yer aldığı etkinlik eki indirilerek yönergelere 
göre etkinlik işlenir. 

KAVRAMLAR:

Montaj: Bir makine, cihaz veya mobilyanın parçalarını yerli yerine takma, monte (TDK, 
2021).

Entegre: Bütünleşmiş (TDK, 2021).

ESC (Electronic Speed Control): Elektronik hız kontrol kartı. Elektrikli İHA’ların motoru-
nu yöneten beyindir (Cansun, N. Ve Subaşı, A., 2019).

UYGULAMA:

İHA gövdesi yapımı için baskısı alınan parçalar ve hızlı yapıştırıcı öğrencilere dağıtılır. 
Gövde montajına ilk önce üst gövdeden başlanacağı öğrencilere söylenir. Hızlı yapıştı-
rıcı kullanarak orta gövde ve İHA kolları yapıştırılır. Ayak parçaları, tek tek hem kola hem 
de gövdeye yapışacak şekilde hızlı yapıştırıcı ile birleştirilir. Son malzeme olan alt gövde 
sadece ayaklarla birleştirilecek şekilde hızlı yapıştırıcı ile yapıştırılır. Birleştirme esnasında 
İHA gövdesinin, modellenen İHA ile benzerlik göstermesine dikkat edilir. 

Gövde birleştirmesi sonrasında elektronik bileşenlerin montajı ve entegresine geçilir. 
Montaj işlemine ilk olarak motorlardan başlanır. Öğrencilere, kullanılacakları motorların 
montaj deliklerinin farklı oldu için deliklerin birbiri ile örtüşmesine dikkat etmeleri söy-
lenir. Öğrencilerin montaj vidaları ile motorları sabitlemelerine rehberlik edilir. Montaj 
sonrasında öğrencilerden motorları el ile döndürmeleri istenir. Motor millerinin dönüşte 
zorlanıp zorlanmadığı kontrol edilir. Motor dönüşlerinde zorlanma var ise motorlar ile bir-
likte gelen bağlantı parçalarını kullanarak motorların yükseltilmesi sağlanır. Öğrenciler-
den tekrar motorları kontrol etmeleri istenerek motorların dönüşü gözlemlenir.

Daha sonra ESC’lerin montajına geçilir. Öğrencilerden, motordan çıkan üç kablo ile ES-
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C’den çıkan üç kablonun karşılıklı gelecek şekilde bağlantılarını yapmaları istenir. Güç 
dağıtım kartının üst gövdenin altına silikon bant ile sabitlenmesi sağlanır. Öğrencilerden 
ESC’lerden çıkan artı ve eksi kabloların güç dağıtım kartı üzerindeki yerlerine bağlanma-
sı istenir. Güç dağıtım kartı üzerinde kabloların yerleşimi tercihe göre lehimleme ve ba-
nana jakların bağlanması şekliyle gerçekleştirilir. İHA gövdesinin üst tarafına uçuş kartı 
merkezlenerek konumlanır. 

Sabitleme için silikon bant veya plastik ke-
lepçelerden yararlanılır. Uçuş kartı üzerinde 
yer alan “telem1” girişine telemetri kablosu, 
“gps” ve “i2c” girişlerine “gps”, “rcin” kısmı-
na ise alıcının “sbus” çıkışı bağlanır. “Buz-
zer” ve “switch” girişlerine ilgili bileşenler 
bağlanır. Öğrencilerden, bağlanan bileşen-
leri üst gövdede ağırlık merkezi hesabını 
dikkate alarak yerleştirmeleri istenir.

Yerleşimi yaparken silikon bant veya plastik 
kelepçeden yararlanılır. Lipo batarya İHA 
gövdesinin alt katına hem silikon bant hem 
de plastik kelepçe kullanılarak sabitlenir. Güç modülü üzerinde yer alan otopilot besle-
mesi otopilotun “power” girişine takılır. Öğrencilerden gerçekleşen montaj ile modelle-
nen montajların uyumunu kontrol etmeleri istenir (Görsel 1).

Montaj işleminden sonra otopilot için uygun yazılımın yüklenmesi, eksenlerin tanımlan-
ması, pusula, kumanda ve esc kalibrasyonlarının yapılması, uçuş modlarının ve güven-
lik durumlarının tanımlanması işlemleri için etkinlik ekinde yer alan yönerge adımlarına 
göre öğrenciler yönlendirilir. Tüm ayarların doğru yapıldıktan sonra motorlara pervaneler 
takılarak İHA uçuşa hazır hâle getirilir.

DEĞERLENDİRME:

Bu etkinliğe ait “Dereceleme Ölçeği Formu”na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilir-
siniz.

KAYNAKLAR:

Cansun, N. ve Subaşı, A. (2019). Ticari iha pilotu lisansı eğitim referans kitabı. Hüma İnsan-
sız Araç Çözümleri.

Türk Dil Kurumu, (2021). Türk Dil Kurumu Sözlükleri. https://sozluk.gov.tr/Erişim Tarihi: 
04.08.2021.

Görsel 1. Elektronik bileşenleri montajlanmış 
İHA gövdesi
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MODÜL/KONU : İnsansız Araç Tasarımı İncelemesi

  ve Üretim/Kontrol Sistemleri

ETKİNLİK ADI : Kontrol Sistemleri

EĞİTİM PROGRAMI : ÖYG 1

SÜRE : 40 dk. + 40 dk. + 40 dk. + 40 dk.

Etkinlikle ilgili tüm ma-
teryallere ulaşmak için 
karekodu okutunuz.

KAZANIMLAR: 

K1. Uçuş simülasyonu platformunu tanır.

K2. Uçuş simülasyonunda verilen yönergeye göre talimatları uygular.

K3. Uçuş öncesi güvenlik tedbirlerini gözden geçirir.

K4. Kumanda kontrolüyle uçuş denemeleri yapar. 

HEDEFLENEN BECERİLER:

• Problem çözme

• Bilimsel araştırma

• Etkili karar verme

• Keşfetme

KISA ÖZET: İHA’nın gerçek uçuşu öncesinde kumanda hâkimiyetinin sağlanabileceği 
simülasyon ortamı tanıtılır. Tasarlanan İHA’ya uygun model seçimi yapılarak İHA simülas-
yonu çalıştırılır. İHA kalkış, uçuş ve iniş durumları için denemeler yaptırılır. 

ARAÇ-GEREÇLER:

• İHA

• Kumanda

• Simülasyon bağlantı kablosu

• Bilgisayar

HAZIRLIKLAR: Görev planlayıcısı olarak kullanılacak platformun güncel “stabil” sürümü 
bilgisayarlara kurularak etkinliğe hazır hâle getirilir.  

KAVRAMLAR:

Simülasyon: Benzetim (TDK, 2021).
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UYGULAMA:

Öğrencilere, uçuş için standart kontrollere yönelik bilgi olmadan uçuş yapmanın riskli 
olduğu söylenir. Bu sebeple simülasyon programları üzerinde gerekli hâkimiyet sağlan-
dıktan sonra uçuş denemelerine başlanacağı söylenir. Öğrencilerden, görev planlayıcısı 
platformunu açmaları ve uzaktan kumandayı bilgisayara bağlamaları istenir. Öğrenciler-
den açılan platformda simülasyon sekmesine tıklamaları ve gelen menüde simülasyon 
aracı türünü “multirotor” olarak seçmeleri istenir. 

Yapılan seçim sonrasında onay verilerek simülasyonun yüklemesi başlatılır. Yükleme bi-
tince “uçuş verileri” sekmesine geçilir. Öğrencilerden etkinlik ekinde yer alan yönergeye 
göre uzaktan kumandanın bağlantısı ve ayarlarını yaparak ayarları kaydetmeleri istenir.

Göstergelerin yer aldığı “HUD” bölümü ve harita üzerinden kontroller sağlanır. Öğrenci-
lerden, kumanda gaz kolu ile “ARMED” komutu vererek uçuşu başlatmaları istenir. Ka-
nallarından gelen komutlara göre İHA’nın nasıl manevra yaptığını gözlemlemeleri istenir. 
İrtifa kontrolü yapılarak yükseliş ve alçalış durumu takip ettirilir. 

Uçuş denemesi sonrasında İHA’nın kontrollü iniş yapması için öğrencilere rehberlik edilir. 
Farklı uçuş modlarına geçilerek kumanda kontrol ve uçuş denemeleri yaptırılır. Öğren-
cilere uçuş modları arasındaki kontrol farklılıklarının neler olduğu sorulur. Gelen cevap-
lar doğrultusunda gerçek uçuşlarda “AltHold” veya “Loiter” gibi destekli uçuş modlarının 
kullanılmasının daha sağlıklı olduğu sonucuna ulaştırılır.

Simülasyon denemeleri sonrasında uçuş yapılabilecek güvenli bir alan seçilir. Uçuş ön-
cesinde İHA bağlantıları kontrol edilir. Kumanda ve İHA’nın batarya ölçümleri yaptırılır. 
İHA’ya pervaneler takılır ve uçuşa hazır hâle gelinir. Öğrenciler güvenli mesafeye alınarak 
uçuş denemelerine başlanır. Risk görülen durumlarda kontrollü iniş yapabilecek modlar 
tercih edilerek İHA’nın güvenli iniş yapması sağlanır.

DEĞERLENDİRME:

Bu etkinliğe ait “Dereceleme Ölçeği Formu”na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilir-
siniz.

KAYNAKLAR:

Türk Dil Kurumu, (2021). Türk Dil Kurumu Sözlükleri. https://sozluk.gov.tr/ ErişimTarihi: 
04.08.2021.
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MODÜL/KONU : İnsansız Araç Tasarımı İncelemesi

  ve Üretim/Otonom Hareket

ETKİNLİK ADI : Otonom Hareket

EĞİTİM PROGRAMI : ÖYG 1

SÜRE : 40 dk. + 40 dk. + 40 dk. + 40 dk.

Etkinlikle ilgili tüm ma-
teryallere ulaşmak için 
karekodu okutunuz.

KAZANIMLAR: 

K1. Yer istasyonu platformlarını tanır.

K2. Yer istasyonu ile insansız hava aracı arasında veri iletişimi gerçekleştirir.

K3. Otonom uçuş için güven sınırlarını düzenler.

K4. Bulunduğu bölgede otonom uçuş için uygun koordinatlara göre uçuş planı belirler. 

HEDEFLENEN BECERİLER:
• Problem çözme

• Bilimsel araştırma

• Etkili karar verme

• Keşfetme

KISA ÖZET: İHA’nın otonom uçuş gerçekleştirebilmesi için gereken ayarlamalar yap-
tırılır. Öncelikli olarak simülasyon üzerinde otonom uçuş gerçekleştirilir. Ayarların tam 
olması durumunda gerçek uygulamaya geçilir. 

ARAÇ-GEREÇLER:
• İHA

• Kumanda

• Bilgisayar

HAZIRLIKLAR: Görev planlayıcısı bilgisayarlarda hazır hâlde bulundurulur.  

KAVRAMLAR:

Otonom Uçuş: İnsansız araçların pilot müdahalesi olmadan uçuş kontrol kartına yüklü 
yazılım sayesinden kalkış, uçuş ve iniş gerçekleştirmesi durumunu ifade eder.

Yer İstasyonu: Radyo frekanslı bileşenler ile araç ve bilgisayar arasında bağlantıyı sağla-
yarak uçuş kartından uçuş bilgileri, konum ve sensör bilgilerine ait verilerin alındığı yazı-
lımı ifade eder.
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UYGULAMA:

“Son zamanlarda insansız araçların arttığını görmekteyiz. İnsan kaybını önlemek veya 
hata payını aza indirmek için sistemin kendi kendine çalışması tercih edilebilmektedir. 
Sizce tasarladığınız İHA’nın otonom uçuş yapabilmesi için neler gereklidir?” sorusu ile 
etkinliğe başlanır. Öğrencilerin verdikleri cevaplar ile aracın gps, lidar veya kamera gibi ek 
bileşenler ile otonom uçuş gerçekleştirebileceği sonucuna ulaşılır. 

Öğrencilere, tasarladıkları İHA üzerinde gps modülü yer aldığı için otonom uçuşu gps 
destekli olarak gerçekleştirecekleri söylenir. Verilen komutların test edilmesi amacıyla 
yer istasyonu üzerinde otonom uçuş simülasyonu hazırlığı yapılır. Öğrencilerden, ge-
rekli platformu bilgisayardan açmaları istenir. Açılan platformda öncelikle “simülasyon” 
sekmesinden “multirotor” yüklemesi yapılır daha sonra “Uçuş Planı” sekmesine girilerek 
uçuş planına başlanır. İlk olarak İHA’nın bulunduğu nokta “home” pozisyonu şeklinde işa-
retlenir. Daha sonra “koordinat yarıçapı” standart olarak bırakılır. “Yükseklik” değeri 10 m 
olarak değiştirilip otonom uçuşun 10 m yükseklikte gerçekleşmesi sağlanır. Planlayıcıda 
yer alan “Ekleyin” düğmesi tıklanarak uçuşun ilk adımı başlatılır. Eklenen sekmede açılır lis-
teden “Takeoff” komutu seçilerek İHA’nın belirlenen irtifaya yükselmesi sağlanır (Görsel 1).

Görsel 1. Otonom uçuş için kalkış komutu

Daha sonra İHA’ya kare çizdirmek için harita üzerinde seçim yapılır (Görsel 2).

Görsel 2. Otonom uçuş için kalkış komutu
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Yapılan seçimler sonucunda enlem ve boylam değerlerinin otomatik olarak planlayıcıya 
eklendiğine dikkat çekilir. Son olarak tekrar “Ekleyin” düğmesine tıklanarak iniş komu-
tu ayarlanır. Bunun için öğrencilerden son eklenen adımın açılır penceresine tıklayarak 
“Land” komutunu seçmeleri istenir. Hazırlanan örnek plan Görsel 3’te gösterilmiştir.

Görsel 3. Otonom uçuş planı

Öğrencilerden, hazırladıkları planı “pist gönder” komutu ile aktarmaları istenir. Aktarım 
bittikten sonra “Uçuş verileri” kısmına geçilerek otonom uçuş testi yapılır. Bu kısımda 
“Komut” sekmesinden “etkinleştirme” yapılarak önce İHA’nın “armed” moda geçmesi 
sağlanır. Daha sonra uçuş modu “Auto” olarak seçilip durum değiştirilir. En son “Mission 
Start” komutu çalıştırılarak görev başlatılır. 

Öğrencilerden harita üzerinde gerçekleşen otonom uçuşu gözlemlemeleri istenir. Uçu-
şun sorunsuz olması durumunda öğrencilerden aynı uçuş planını tasarlayıp İHA üzerin-
de yer alan uçuş kartına göndermeleri istenir. Güvenlik amacıyla kurulum sekmesinde 
yer alan “coğrafi sınırlar” belirlenerek olası risklerin önüne geçilir. Gerçek uygulamada 
otonom uçuş yapılması için aşağıda yer alan adımlar izlenir:

1. İHA kalkış pozisyonuna konumlandırılarak güç bağlantısı yapılır.

2. Telemetri üzerinden yer istasyonu bağlantısı yapılır. (isteğe göre)

3. Stablize, AltHold veya Loiter modunda iken İHA’ya “armed” komutu gönderilir.

4. Uçuş modu “Auto” mod ile değiştirilir.

5. Gaz kolu hafifçe hareketlendirilir.

İHA, bu adımlar ile birlikte otonom uçuşa başlayacaktır. Öğrencilerden uçuşun gözlem-
lenmesi istenir. Belirlenen koordinatlara ulaşıp ulaşmadıkları izlenir.

EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:

Farklı simülasyon platformları kullanılarak farklı uçuş ortamlarında simüle edilebilir. 

DEĞERLENDİRME:

Bu etkinliğe ait “Dereceleme Ölçeği Formu”na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilir-
siniz.
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MODÜL/KONU : Tasarımımı Koruyorum/Patent

  ve Faydalı Modeli Tanıyorum

ETKİNLİK ADI : Buluşu Biliyorum

EĞİTİM PROGRAMI : ÖYG 1

SÜRE : 40 dk. + 40 dk. 

Etkinlikle ilgili tüm ma-
teryallere ulaşmak için 
karekodu okutunuz.

KAZANIMLAR: 

K1. Patent ile faydalı modeli bilir. 

K2. Patent ile faydalı model arasındaki farkı söyler. 

K3. Buluş basamağı ile ilgili örnekler verir. 

K4. Söylenen örnekler ile ilgili fikirlerini aktarır.

HEDEFLENEN BECERİLER:

• Eleştirel düşünme

• Öğrenmeyi öğrenme

KISA ÖZET: Daha önceden yapılan “Neden Korumalıyım” etkinliği hatırlatılarak patent 
ve faydalı model kavramları öğrencilere tanıtılır. Patent ve faydalı model arasındaki fark-
lara değinilerek buluş tanımı yapılır. Ürünlerin buluş olabilmesi için taşıması gereken 
özellikler belirtilir. 

ARAÇ-GEREÇLER:

• Kâğıt

• Kalem

• Bilgisayar

• Akıllı tahta

HAZIRLIKLAR: Öğretmen tarafından hazırlanmış/internetten indirilmiş “Buluş” ile ilgili 
görsel, sunu ve videolar hazır bulundurulmalıdır.  

KAVRAMLAR:

Buluş: Bilinen bilgilerden yararlanarak daha önce bilinmeyen yeni bir bulguya ulaşma 
veya yöntem geliştirme (Türk Dil Kurumu, 2021).
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Patent: Buluş belgesi (Türk Dil Kurumu, 2021).

Faydalı Model: Dünya çapında yeni olan ve sanayiye uygulanabilen buluşların sahiple-
rine koruma sağlayan bir sınai mülkiyet hakkıdır (Türk Patent ve Marka Kurumu, 2019).

UYGULAMA:

Öğrencilere BYF’de gördükleri “Neden Korumalıyım?” etkinliğinin hatırlatması yapılarak; 
“Çok ünlü bir gazlı içeceğin formülü nasıl korunuyor olabilir?”, “Jones Salk ismini duydu-
nuz mu?” Covıd19 aşısını bulanlar bu aşının bileşenlerini nasıl koruyor olabilir?” soruları 
ile öğrencilerin ilgisi çekilir. Patent ve faydalı model’in tanımı öğrencilere sorularak ce-
vapları alınır. Alınan cevaplardan sonra  patent için “Bir buluş için buluş sahibine devlet 
tarafından verilen bir sınai mülkiyet hakkıdır.” diye söylenerek faydalı model için “Dünya 
çapında yeni olan ve sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine koruma sağlayan bir 
sınai mülkiyet hakkıdır.” tanımı öğrencilere söylenir. Öğretmen tarafından hazırlanmış/
indirilmiş görsel, sunu ve videolar öğrencilere gösterilerek patent/faydalı model olup ol-
madığı konusunda sınıf içinde tartışma ortamı oluşturulur. Fikir beyan eden öğrencilere 
“Neden öyle düşündün?” sorusu yöneltilerek onların cevapları alınır.

Öğrencilere BYF’de gördükleri “Tanımları Öğreniyorum” etkinliğinin öğretmen tarafın-
dan hatırlatması yapılarak öğrencilerin ilgisi çekilir. Öğrencilere patent ile faydalı model 
arasında ne gibi farklar olduğu sorulur. Cevapları alınır. Buluş basamağının patent ile fay-
dalı model arasındaki en önemli fark olduğu öğretmen tarafından vurgulanır. Öğretmen 
tarafından önceden indirilmiş/hazırlanmış tasarımlar öğrencilere gösterilerek hangisinin 
patent, hangisinin faydalı model olduğu sorulur. Gelen cevaplar diğer grup öğrencileri ile 
birlikte değerlendirilir.

Öğretmen tarafından buluş için “ teknik bir probleme, yeni bir teknik çözüm getirilmesi 
veya bir işin gerçekleştirilmesi için önerilen yeni metotlar ya da yeni ürünler” olduğu söy-
lenir. Buluş olabilmesi için;

• Beklenmedik etki, 

• Uzun süredir bulunamayan çözüm,

• İlgili alandaki teknik önyargıya istisna teşkil etmesi,

• Uzun süreli bir ihtiyacı ya da eksikliği karşılaması,

• Rutin teknik dışına çıkması, 

• Beklenmedik teknik bir ilerleme ortaya çıkarması, gerektiği söylenir.

Öğrencilerden çevrim içi araştırma yapmaları istenerek dağıtılan kâğıtlara buldukları ör-
nekleri yazmaları istenir. 

Öğrencilerin çevrim içi araştırmaları ile elde ettikleri örnekler öğretmen tarafından tah-
taya yazılır. Öğrencilerden neden bu örneği verdikleri sorulur. Sonrasında diğer öğrenci-
lerden de verilen örnekler ile ilgili fikirleri alınır. Sınıf içinde tartışma ortamı oluşturulur.
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EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:

Öğretmen tarafından çeşitli patent resimleri gösterilerek bu tasarımların buluş basa-
makları hakkında yorum yapmaları istenir.

Daha önce yapmış oldukları inovasyon ile ilgili çalışmalarından söz etmeleri istenebilir.

Ülkemizde sınai mülkiyetin tarihçesi hakkında bilgi verilebilir.

DEĞERLENDİRME:

Bu etkinliğe ait “Davranış Gözlem Formu ve Değerlendirme Formu”na  etkinlik kareko-
dunu okutarak ulaşabilirsiniz.

KAYNAKLAR:

Türk Dil Kurumu, (2021). Türk Dil Kurumu Sözlükleri. https://sozluk.gov.tr (Erişim tarihi 
12.07.2021).

Türk Patent ve Marka Kurumu, (2019). Patent/Faydalı Model. (Erişim tarihi 13.07.2021).
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MODÜL/KONU : Tasarımımı Koruyorum/Patent

  ve Faydalı Modeli Araştırıyorum

ETKİNLİK ADI : Araştırmayı Öğrendim

EĞİTİM PROGRAMI : ÖYG 1

SÜRE : 40 dk. + 40 dk. 

Etkinlikle ilgili tüm ma-
teryallere ulaşmak için 
karekodu okutunuz.

KAZANIMLAR: 

K1. Patent/faydalı Model arama motorlarını bilir. 

K2. Patent/faydalı Model araması yaparken hangi kurallara uyacağını söyler.

K3. Patent/faydalı Model araması yaparken karşılaştığı sorunları çözer.

K4. Sonuçlara bağlı kalarak somut bir düşünce oluşturur.

HEDEFLENEN BECERİLER:

• Teknoloji okuryazarlığı

• Araştırma ve bilgi akışı

KISA ÖZET: Başvuru yapmadan önce buluş konusu olan teknik alan ile ilgili ön araştır-
ma yapılması gerekir. Araştırma yapılmadan yapılan başvurular büyük çoğunlukla belge 
alamamakta ya da mahkemelerde dava konusu hâline gelmektedir. Başvuru öncesinde 
gerçekleşen Ar-Ge masrafları, patent sürecindeki maliyetler ve zaman kaybı gibi kaynak 
israfları da düşünüldüğünde, ön araştırma yaparak buluşunuzun yeni olup olmadığı ko-
nusunda genel bir fikre sahip olmanın önemi daha iyi anlaşılacaktır. 

ARAÇ-GEREÇLER:

• Kâğıt

• Kalem

• Bilgisayar

• Akıllı tahta

HAZIRLIKLAR: Öğretmen tarafından hazırlanmış/internetten indirilmiş “Araştırma” ile 
ilgili görsel, sunu ve videolar hazır bulundurulmalıdır.  
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UYGULAMA:

Öğrencilere BYF’de gördükleri “Tanımları Öğreniyorum” etkinliğinin hatırlatması yapıla-
rak öğrencilerin ilgisi çekilir. Öğretmen tarafından öğrencilere patent/faydalı model ile 
ilgili araştırmaları nerelerden yapabilecekleri tekrarlanır.  Öğrenciler teker teker akıllı tah-
taya kaldırılarak siteleri açmaları istenir. Aynı zamanda öğrenciler kendi bilgisayarlarında 
da bu siteleri açarlar. Öğretmen tarafından yapılması düşünülen patent/faydalı model 
başvurusunun önceden ülkemizde veya dünyanın herhangi bir yerinde koruma alıp al-
madığının incelenmesinin önemli olduğu vurgulanır. 

Öğretmen tarafından önceden hazırlanmış/indirilmiş olan tasarım, akıllı tahtada gösteri-
lir. Bu tasarım ile ilgili beş anahtar kelime tahtaya yazılır. Öğretmen, bu tarama sitelerine 
teker teker girerek bu anahtar kelimeleri girip arama tuşuna basar. Buradan çıkan patent 
ve faydalı model başvurularını teker teker açarak nasıl inceleyecekleri gösterilir.  Tarama 
yaparken eş anlamlı kelimelerin de kullanılmasının doğru olacağı öğretmen tarafından 
söylenir. Öğrencilerden kendi belirledikleri anahtar sözcükler ile de arama yapmaları is-
tenir. Yapılan bu aramalar sırasında öğrenciler teker teker kontrol edilir.   

Öğrencilerden tasarladıkları/planladıkları patent ile ilgili araştırma yapmaları istenir. 
Araştırma sırasında öğrencilerin karşılaştığı sorunlar öğretmen tarafından tahtaya yazılır. 
Özellikle yabancı arama motorlarında çeviri yapılırken sıkıntı yaşandığı, Türkçeye doğru 
çevrilmediği için yanlış başvuruların yapıldığı belirtilir.   Öğretmen bu sorunlarla karşılaş-
tıklarında nasıl çözeceklerini anlatır. 

Yaptıkları araştırma sonucunda tasarladıkları/düşündükleri ürün ile ilgili çıkarımlarda bu-
lunmaları istenir. Düşüncelerini grup içinde sözlü olarak anlatırlar. Benzer çalışmaların 
yapılıp yapılmadığı öğrencilere sorularak onların cevapları alınır.

EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:

Birbirinden farklı anahtar kelimeler öğrencilere verilerek tarama yapmaları istenebilir.

Farklı tasarımlar verilerek anahtar kelimeleri belirlemeleri ve tarama yapmaları istenir.

DEĞERLENDİRME:

Bu etkinliğe ait “Davranış Gözlem Formu, Değerlendirme Formu ve Öz Değerlendirme 
Formu”na  etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz. 
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MODÜL/KONU : Tasarımımı Koruyorum/Faydalı

  Model Yazıyorum

ETKİNLİK ADI : Benim Faydalı Modelim

EĞİTİM PROGRAMI : ÖYG 1

SÜRE : 40 dk. + 40 dk. + 40 dk. + 40 dk.

Etkinlikle ilgili tüm ma-
teryallere ulaşmak için 
karekodu okutunuz.

KAZANIMLAR: 

K1. Faydalı model yazarken uyacağı kuralları bilir. 

K2. Tarifname yazar. 

K3. İstemleri oluşturur. 

K4. Özet düzenler. 

K5. Faydalı model ile ilgili şekli dijital çizim araçlarını kullanarak çizer.

K6. Faydalı Model başvurusu yapabilir.

HEDEFLENEN BECERİLER:
• Teknoloji okuryazarlığı

• Kaynakları etkin kullanma becerisi

KISA ÖZET: Faydalı Model için “Dünya çapında yeni olan ve sanayiye uygulanabilen bu-
luşların sahiplerine koruma sağlayan bir sınai mülkiyet hakkı” olduğu tanımı öğretmen 
tarafından söylenir. Başvuru süreci olarak patente göre daha kısa sürede sonuç alınabildi-
ği ve 10 yıl koruma sağladığı belirtilir. 

ARAÇ-GEREÇLER:
• Kâğıt

• Kalem

• Bilgisayar

• Akıllı tahta

HAZIRLIKLAR: Öğretmen tarafından hazırlanmış/internetten indirilmiş görsel, sunu ve 
videolar hazır bulundurulmalıdır.   

UYGULAMA:
Öğretmen tarafından faydalı model yazarken öncelikle patent başvurusunda şart olan 
buluş basamağını içermesi gerektiği söylenir. Genel yazım kurallarının patent ile aynı ol-
duğu vurgulanır. Patent yazarken tarifname, istem ve özet düzenlemesinin gerektiği an-
latılır. 

Tarifname bölümünün, ürünün ayrıntılarıyla anlatıldığı kısım olduğu öğretmen tarafın-
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dan söylenir. Önceden hazırlanmış/indirilmiş tarifname örneği üzerinden tarifnamenin 
yazıldığı anlatılır. “Öğrencilerden ürünleri/tasarımları için tarifname yazmaları istenir.

Öğrenciler, yazım sırasında öğretmen tarafından sürekli kontrol edilir. Sorulan sorulara 
cevap verilir.

İstemler bölümünün, buluşun koruma talep edilen, yeni olduğu iddia edilen teknik özel-
liklerinin belirtildiği kısım olduğu söylenir. Başvuru için yapılan başvurunun koruma kap-
samının burada belirtildiği söylenir. İstemlerde yazılmayan özellikler korunamayacağı 
öğretmen tarafından mutlaka vurgulanarak belirtilmelidir. Öğretmen tarafından önce-
den hazırlanmış/indirilmiş istem örneği üzerinden nasıl yazıldığı anlatılır.  Öğrencilerden 
ürünleri/tasarımları için istem oluşturmaları istenir. Öğrenciler, yazım sırasında öğretmen 
tarafından sürekli kontrol edilir. Sorulan sorulara cevap verilir.

Özet bölümünün, ürün/tasarım ile ilgili genel teknik bilgi olduğu söylenerek koruma kap-
samının belirlenmesinde ve tekniğin bilinen durumunun sınırlarının çizilmesinde kulla-
nılamayacağı belirtilir. Öğretmen tarafından önceden hazırlanmış/indirilmiş özet örneği 
üzerinden bir özetin nasıl yazıldığı anlatılır.  Öğrencilerden ürünleri/tasarımları için özet 
yazmaları istenir. Öğrenciler, yazım sırasında öğretmen tarafından sürekli kontrol edilir. 
Sorulan sorular cevap verilir.

Resim bölümünün, tarifnamede anlatılan buluşun gösterildiği teknik resim sayfaları ol-
duğu söylenir. Öğrencilerden resim bölümü için ürünleri/tasarımlarının Web 2.0 araçları 
ya da 3B çizimlerinin yapılması istenir. Öğrenciler, çizim sırasında öğretmen tarafından 
sürekli kontrol edilir. Sorulan sorulara cevap verilir.

Öğretmen tarafından indirilmiş/hazırlanmış faydalı model başvuru süreci öğrencilere 
akıllı tahta vasıtası ile gösterilir. Öğrencilerden yapmayı düşündükleri faydalı model baş-
vurularını çevrim içi araçlarla yapmaları istenir. Öğrenciler, başvuru sırasında öğretmen 
tarafından sürekli kontrol edilir. Sorulan sorulara cevaplar verilir. Şartları uygun olan baş-
vuruların öğrenciler tarafından veri girişlerinin yapılması sağlanır.

Bu etkinlik ile ilgili genel bilgiler, aynı etkinlik adı ile ek klasörüne eklenir.

EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:
Öğretmen tarafından hazırlanmış/indirilmiş faydalı model örnekleri öğrencilere gösterilir.

Örnek olarak verilen faydalı model ile ilgili eksik parçalar bırakılarak öğrencilerin tamam-
lamaları istenir.

(Bir tarifname verilip özeti istenebilir. Tarifname verilip istemleri yazmaları istenebilir.)

Öğretmen tarafından indirilmiş/hazırlanmış tasarımlar akıllı tahtada öğrencilere gösteri-
lerek istem yazmaları söylenebilir. 

Öğretmen tarafından indirilmiş/hazırlanmış tasarımlar akıllı tahtada öğrencilere gösteri-
lerek bu çalışmalar hakkında bir özet bilgi yazmaları istenebilir.

DEĞERLENDİRME:
Bu etkinliğe ait “Davranış Gözlem Formu, Değerlendirme Formu ve Öz Değerlendirme 
Formu”na  etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.  
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MODÜL/KONU : Tasarımımı Koruyorum/Tasarım

  Tescil Yazıyorum

ETKİNLİK ADI : Benim Tasarım Tescilim

EĞİTİM PROGRAMI : ÖYG 1

SÜRE : 40 dk. + 40 dk. + 40 dk. 

Etkinlikle ilgili tüm ma-
teryallere ulaşmak için 
karekodu okutunuz.

KAZANIMLAR: 

K1. Tasarım tescil yazarken uyacağı kuralları bilir. 

K2. Tasarımının hangi sınıflara dâhil olduğunu saptar.

K3. Tasarım tescil ile ilgili şekli dijital çizim araçlarını kullanarak çizer.

K4. Tasarım tescil başvurusu yapabilir.

HEDEFLENEN BECERİLER:

• Teknoloji okuryazarlığı

• Kaynakları etkin kullanma becerisi

KISA ÖZET: Tasarım tescil, alanımız için çok önemlidir. Dersimizde genellikle tasarım 
etkinlikleri yapılmakta ve bu örnekler sadece kâğıt üzerinde kalmaktadır. Bu tasarımların 
da Türk Patent Kurumuna tasarım tescil başvurusu yapılarak üzerimize tescil etmeliyiz. 

ARAÇ-GEREÇLER:

• Kâğıt

• Kalem

• Bilgisayar

• Akıllı tahta

HAZIRLIKLAR: Öğretmen tarafından hazırlanmış/internetten indirilmiş “tasarım tescil” 
ile ilgili görsel, sunu ve videolar hazır bulundurulmalıdır.

KAVRAMLAR:

Tasarım: Bir sanat eserinin, yapının veya teknik ürünün ilk taslağı, tasar çizim, dizayn 
(Türk Dil Kurumu, 2021).

Tescil: Herhangi bir şeyi resmî olarak kaydetme, kütüğe geçirme (Türk Dil Kurumu, 2021).

UYGULAMA:

Öğretmen tarafından tasarım tescil başvurusu yapılırken öncelikle daha önce yapılmış 
bir başvurunun olup olmadığının araştırılması gerektiği söylenir. “Bu araştırmayı nerede 
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ve nasıl yaparız?” sorusu öğrencilere yöneltilerek onların cevapları alınır. Önceki derslerde 
görülen arama motorlarının kullanılarak tasarım tescil örneklerine bakılabileceği belirtil-
dikten sonra tasarım tescil için patent ve faydalı model başvurusunda kullanılan teknik 
resim özelliklerinin aynı olmadığı aktarılır. Tasarım için kullanılacak resmin 945*945 eba-
dında olması gerektiği, çizim dışında tasarımın fotoğrafının da olabileceği ancak tama-
men beyaz zemin üzerinde ve sadece tasarımınızın olması gerektiği söylenir.  Öğretmen 
tarafından daha önceden hazırlanmış/indirilmiş tasarım örnekleri öğrencilere gösterile-
rek konu pekiştirilir.  

“Lokarno”nun tanımı öğrencilere sorulduktan sonra onların cevapları alınır. Öğretmen ta-
rafından; tasarım sürecinde kullanılan ve yaptığımız tasarımı sınıflandırmaya yarayan bir 
tablo olarak tanımı yapılır. Lokarno Sınıflandırma Listesi akıllı tahta ile ekrana yansıtılarak 
öğrencilere gösterlir. Bu liste öğrencilerle beraber incelenerek hangi tasarımın hangi sını-
fa girdiğine bakılır. 

Öğretmen tarafından tasarım başvurusu yaparken tıpkı patent ve faydalı modelde oldu-
ğu gibi teknik resim yapılması gerektiği belirtilerek nasıl bir teknik resim yapılabilece-
ği öğrencilere sorularak onların cevapları alınır. Öğrencilerden teknik resim bölümü için 
ürünlerin/tasarımlarının Web 2.0 araçları ya da 3B çizimlerinin yapılması istenir. Öğrenci-
ler, çizim sırasında öğretmen tarafından sürekli kontrol edilir.

Öğretmen tarafından indirilmiş/hazırlanmış tasarım başvuru süreci öğrencilere akıllı tah-
ta vasıtası ile gösterilir. Öğrencilerden yapmayı düşündükleri tasarım başvurularını çevrim 
içi araçlarla yapmaları istenir. Öğrenciler, başvuru sırasında öğretmen tarafından sürekli 
olarak kontrol edilir. Sorulan sorulara cevaplar verilir. Şartları uygun olan başvuruların öğ-
renciler tarafından veri girişlerinin yapılması sağlanır.

Bu etkinlik ile ilgili genel bilgiler aynı etkinlik adı ile EK klasörüne eklenir.

EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:

Öğretmen tarafından hazırlanmış/indirilmiş tasarım tescil örnekleri öğrencilere gösterilir.

Öğretmen tarafından tematik konular verilip öğrencilerden tasarım örnekleri istenebilir.

DEĞERLENDİRME:

Bu etkinliğe ait “Davranış Gözlem Formu, Değerlendirme Formu ve Öz Değerlendirme 
Formu”na  etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.  

KAYNAKLAR:

Türk Dil Kurumu, (2021). Türk Dil Kurumu Sözlükleri. https://sozluk.gov.tr (Erişim Tarihi: 
13.07.2021).

Türk Dil Kurumu, (2021). Türk Dil Kurumu Sözlükleri. https://sozluk.gov.tr (Erişim Tarihi: 
14.07.2021).
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MODÜL/KONU : Ulusal ve Uluslararası Yarışmalara

  Hazırlık/Ulusal ve Uluslararası

  Yarışmalar

ETKİNLİK ADI : Ulusal ve Uluslararası Yarışmalara

  Hazırlık

EĞİTİM PROGRAMI : ÖYG 2

SÜRE : 40 dk. + 40 dk. 

Etkinlikle ilgili tüm ma-
teryallere ulaşmak için 
karekodu okutunuz.

KAZANIMLAR: 

K1. Ulusal düzeyde katılabileceği yarışmaları bilir.

K2. Uluslararası düzeyde yarışmalara nasıl katılabileceğini bilir.

K3. Ulusal ve uluslararası düzeyde yarışmalar için oluşturacağı takımın özelliklerini bilir.

K4. Ulusal ve uluslararası düzeyde yarışmalar için oluşturacağı takımda görev-rol dağılımı 
yapar.

K5. Yarışma için hazırlıktan yarışmanın sonucuna kadar dikkat edilmesi gereken husus-
ları bilir.

K6. Hazırlayacağı projeyi yarışmalarda hakeme veya mülakat ekibine sunmak için proje 
sunusunda dikkat edeceği hususları bilir.

HEDEFLENEN BECERİLER:

• Disiplinler arası düşünme
• Araştırma ve bilgi akışı
• Kariyer ve yaşam becerileri

• Keşfetme

KISA ÖZET: Bir yarışmaya katılmak öğrenci için 21. yüzyıl becerilerini tecrübe etmenin en 
yalın ve faydalı yoludur. Yarışmalar, mantıksal ve algoritmik düşünme, iş birliği ve iletişim, 
problem çözme ve yaratıcılık, takım çalışması ve organizasyon becerileri gibi birçok beceri 
türünün fiili olarak uygulandığı alanlardır. Bu anlamda öğrencilerin hem ulusal hem de 
uluslararası yarışmaları katılımlarının sağlanması özendirilmelidir. 

ARAÇ-GEREÇLER:
• Etkileşimli tahta/projeksiyon aracı

• BYF ulusal ve uluslararası yarışmalar etkinliği (Ek-1)

HAZIRLIKLAR: Öğretmen BYF etkinlikleri içerisinde yer alan Ek-1 “Ulusal ve Uluslararası 
Yarışmalar Etkinliği”ni etkileşimli tahtada görüntülemek üzere hazır bulundurur. Ek-1 içe-
riğine karekod okutularak ulaşılabilir.
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UYGULAMA:

Öğretmen derse, şu ana kadar duydukları, bildikleri veya katıldıkları yarışmalar olup olma-
dığı konusunda öğrencilere soru sorarak giriş yapar. Soru-cevap kısmından sonra etkile-
şimli tahta/projeksiyon makinesinde Ek-1 “BYF Ulusal ve Uluslararası Yarışmalar Etkinliği”-
ni gösterir. Etkinlikte yer alan ulusal yarışmaları öğrencilere tanıtır. Bu yarışmalar şunlardır:

1. Bilsemfest

2. TÜBİTAK 2204-B

3. TÜBİTAK 4006

4. Teknofest

a) Akıllı Ulaşım Yarışması

b) Eğitim Teknolojileri Yarışması

c) Hack Istanbul Yarışması

ç) World Drone Cup Yarışması

d) İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması

• Sağlık ve İlk Yardım

• Afet Yönetim

• Engelli Dostu

• Sosyal İnovasyon

e) Robotik Yarışmalar (Bu kategoriye sadece ortaokul öğrencileri katılabilir).

f) Türkiye Zekâ Oyunları Yarışması

g) Ulusal Bilim Olimpiyatları

5. Diğer Ulusal Yarışmalar

Diğer ulusal yarışmalar ile ilgili bilgiler, okullara gelen duyuru yazılarından, Millî Eğitim 
Bakanlığının YEĞİTEK sayfasından, ulusal ve uluslararası yarışmalar ile ilgili ilan ve bilgileri 
sunan portallar ve çevrim içi arama sitelerinden bulunabilir.

Öğretmen ulusal yarışmaları tanıttıktan sonra öğrencilerin katılabileceği uluslararası ya-
rışmaları anlatır. Uluslararası yarışmalar katılım şekli açısından ikiye ayrılır:

• İlk aşamaları ülkemizde olan ve ülke finalini geçen öğrencilerin uluslararası plat-
formda yarışmaya hak kazandıkları yarışmalar,

• Direkt yurt dışında katılabilecekleri ve ülkemizde yapılan uluslararası yarışmalar. 

Uluslararası yarışmalardan haberdar olmanın ve ve bunlara başvurmanın temel yolu in-
ternet üzerinden takip etmektir. Bunun için belirli aralıklarla “uluslararası teknoloji yarış-
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maları”, “uluslararası bilim yarışmaları” ve benzeri aramalar yapılarak o yıl aktif olan ulus-
lararası yarışmalar tespit edilir. Bu şekilde bu etkinliğin yazıldığı anda internet araması 
yapılarak tespit edilen ve o anda aktif olan uluslararası yarışmalar şu şekildedir:

• Uluslararası Bilim Olimpiyatları

• Uluslararası Bilim ve Mühendislik Yarışması

• Avrupa Birliği Genç Bilim Adamları Yarışması

• Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi Yarışması

• Intel Uluslararası Bilim ve Teknoloji Fuarı

• Afrika Sahra Altı Afrika’da Mühendislik İnovasyonu Ödülü

• Uzay Vakfı Uluslararası Öğrenci Sanat Yarışması

• Uluslararası Bilim Temelleri Matematik Bilgi Yarışması

• ISTEC Bilim ve Teknoloji Yarışması

• Urfodu Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi Yarışması

• Picasso Sanat Yarışması

• Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması

• WRO robotik yarışması

• FIRST öğrenci robotik yarışması

• MakeX Robotik Yarışması

• VEX Robotik

• All Japan Robot Tournaments

• Robochallenge Romanya

• RobotChallenge Çin

• EduRoTech Robot Yarışması 

• Uluslararası MEB Robot Yarışması

• Teknofest Gaziantep

• Rotek RoboTeam Anadolu Robot Yarışması

• Yıldız Robocon-Yıldız Savaşları 

• 5.Uluslararası Marmara Robot Olimpiyatları

• Uluslararası ODTÜ Robot Günleri 

• Teknofest

• IZTECH RoboLeague 
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Uluslararası yarışma arama sonucunda öne çıkan yarışmalar yukarıdaki gibi oldu. Yarış-
ma için aramalar periyodik sürelerde yapılıp okulun, sınıfın veya öğrencilerin o yıl katıla-
bilecekleri yarışmalar tespit edilip bu yarışmalara katılım planlanabilir.

Her yarışmanın kendisi hakkında bilgi verdiği ve başvuru yönergesinin bulunduğu bir in-
ternet sitesi bulunur. Yarışmaya katılmak isteyen ekipler bu sayfalardan yarışmanın şart-
namesini öğrenebilir, buna göre katılım kararını verebilirler.

Zor bir yarış iyi bir ekip ile kazanılır. Bu nedenle bir yarışmaya katılma kararından son-
ra yapılan ilk iş yarışmaya katılacak kişilerden oluşacak ekibin oluşturulmasıdır. Bir ekip 
oluşturulurken buna yönelik uygulayabilecek birkaç farklı yaklaşım vardır. Çoğu yarışma-
nın web sitelerinde verilen ipuçları ve püf noktaları şu yöntemlerden bahseder (What are 
the different methods, 2021):

1. Çin Tekniği: En iyisinden öğrenin ve harika bir proje yapana kadar yeniden çalışmaya 
ve başka yerden alınacak fikirleri birleştirmeye devam edin.  Daha iyisinin yapılama-
yacağına kanaat getirilene kadar prototip/proje üzerinde çalışmaya devam edilmesi 
gerekmektedir. Tanıdık veya yabancı ekiplerden yeni unsurlar alınarak gelişim süreci 
sürekli hâle getirilir. 

2. Rus Tekniği: Bu yaklaşıma göre, her ekip üyesinin daha çok çalışması beklenir. Bu 
yöntem, üretkenliği artırmak için her üyeden mümkün olan en yüksek iş miktarını 
çıkarmayı gerektirir. Her birey bütünün tamamından sorumludur. Prototip/proje ile 
birebir ilgilenir. Bu prototiplerini/projelerini daha iyi tanımalarını, sorunları daha rahat 
çözmelerini, kontrolü ellerinde tutmalarını sağlar.

3. Alman Tekniği: Alman mühendislik yöntemleri; hassasiyet, doğruluk ve yüksek ve-
rimlilik talebini yerine getirmeyi hedeflemiş ekiplerdir. Bu tür ekipler, mümkün olan 
en az sürede en çok işi yapmakla ilgilenirler. Zaman kaybını önlemek ve en optimum 
kaynak tahsisine sahip olmak için standartlaşır ve organize olurlar.

4. İsrail Tekniği: Geliştirme süresini kısaltmak için mümkün olduğunca kısa yollar kulla-
nılır. Montaj sürecini hızlandırmak için süreci daha iyi bilen insanlar ile iletişime geçilir 
ve bu insanlardan faydalanılır. Mümkünse önceden yapılmış parçalar alınır, yeniden 
üretmek için uğraşılmaz. Her parçanın tam olarak doğru şekilde üretilmesine dikkat 
etmek yerine, Ar-Ge ve montaj gibi insani becerilerin gelişimine önem verilir.

5. Amerikan Tekniği: Bu yaklaşımda ekipler bileşenlerin maliyetini dert etmezler ve bu-
nun yerine projelerine yatırım yapmaya devam ederler. 

Yukarıdaki verilen tekniklerin yanında bir de Türk tekniğinden söz edilebilir.  Türk tekniği 
şu şekilde açıklanabilir:

6. Türk Tekniği: Bir kahraman çıkar ve tüm ekibi arkasından sürükler. Prototip/proje ge-
nelde bir kişinin fikridir ve süreci genelde bu kişi yönetir. Diğer ekip elemanları proje 
sahibi ile uyumlu ve ilgili konuda yetkin ise takımın başarılı olma ihtimali yükselebilir. 
Aksi takdirde tüm başarı, proje fikrini ortaya koyanın omzunda kalmaya devam eder. 
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Bu riski ortadan kaldırmak için fikir/proje sahibi ile uyumlu, onun eksik yönlerini kapa-
tabilecek, projeye hâkim ve kendinden yeni şeyler katabilecek kişilerin takıma enteg-
re edilmesine dikkat edilmelidir.

Yarışa katılım kararı alınmasından yarışın bitimine kadar geçen süreçte yarış ekibinden 
beklenen birçok davranış ve üstlenilmesi gereken roller vardır. Bir yarışmaya katılan tüm 
katılımcıların tüm görevleri ortak yerine getirmeleri istenen bir durum olsa bile yarışma-
nın gerektirdiği görevlere göre iş bölümü ve iş bölümünün ortaya koyduğu rollerin tespiti 
başarı için gereklidir. Ekipteki her birey birden fazla görev alabilir ve birden çok rol üstle-
nebilir. Bu roller alt ekipler hâlinde gruplandırılır (Coach’s Playbook 2021):

Takım rolleri 

Strateji Ekibi: Ekibin sezon boyunca daha başarılı olması için bir strateji geliştirmesine 
yardımcı olmak için yarış kurallarını inceler. Yarış kurallarındaki değişiklikleri takip eder, 
projenin ve ekip stratejisinin mevcut kurallara uygun olduğundan emin olur.

Organizatör: Bir yarış sürecinde istenen görevleri tamamlamak için gereken mekaniz-
maları tasarlamaya, belgelemeye ve uygulamaya yardımcı olur. Bunun için yeni görev ve 
roller oluşturabilir.

Programlama Ekibi: Bir yarış sırasında istenen görevleri tamamlamak için gereken bil-
gisayar programlarını yazmaya, belgelemeye ve test etmeye yardımcı olur. Sürümleri ve 
yedek kopyaları takip etmek için kaynak kodunu yönetir.

Destek Ekibi: Sezon programını planlamaya yardımcı olur (İlk yarışma ne zaman, nerede 
olacak, ne getirilmesi gerekiyor?). Yarış için gerekli  bileşenleri ve araçları düzenlemeye ve 
takip etmeye yardımcı olur. Eksik araç ve bileşenlerin siparişini verir, alım sürecini takip 
eder.

İletişim ve Pazarlama Ekibi: Ekip etkinliğinin belgelenmesine yardımcı olur. Orta ve uzun 
vadeli hedefleri takip eder. Takımı ebeveynlere, topluluğa ve sponsorlara tanıtmak için 
materyal geliştirir. Takım tanıtım materyali oluşturur.

Kaynak Yaratma ve İş Ekibi: Bütçe hedeflerinin izlenmesine yardımcı olur. Potansiyel 
sponsorları belirlemeye ve onlarla iletişime geçmeye çalışır. Sezon için para ve kaynak top-
lamak amacıyla bir plan geliştirir. Gerektiğinde ekibe yeni eleman alınması konusunda 
görev üstlenir.

Konusu belirlenmiş bir yarışmaya başlangıçtan sonuca kadar dikkat edilmesi gereken hu-
suslar şunlardır:

• Yarışmalara katılımda temel sorun finansal açıdan ne kadar güçlü olunduğudur. Her 
ne kadar yarışma için ekip bu işi okul ve danışmana havale etse dahi hem finansal 
okuryazarlık becerilerinin gelişimi açısından hem de çalışmanın geleceği açısından fi-
nansal yeterlilik imkânlarının kazanılmış olması önemlidir. Bu anlamda ekip olarak da-
nışmanın bilgisi ve izni dahilinde legal yöntemlerle yarışma öncesinden sponsor edin-
mek, para toplamak ihtiyaç duyulduğunda arayışa girmekten daha iyi bir yöntemdir.
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• Klasik günlü planlar yerine ölçülebilir hedefler belirlenmelidir. Tarihler her aşamanın/
hedefin biteceği son güne göre belirlenmelidir.

• İlerleme basamakları yapılan bir prototipin gelişimine göre izleniyorsa her aşamada 
prototipin yapım amacına veya özelliğine uygun bir ilerleme gerçekleştirilmiş olmalı-
dır.

• Hedefler ve ilerlemeler geri dönüşlü olmalıdır. Ortaya çıkan tasarım üzerinde her aşa-
mada tekrar tekrar geçilmelidir. Her zaman tasarımın geliştirilecek, değiştirilecek bir 
yönü vardır.

• Takım arkadaşlığı ve takımdaşlar arasında iletişim etkin olmalıdır. Yarışmalarda temel 
amaçlardan birinin bireylerin arkadaşları ile ortak tepkiler ortaya koyabilmesidir. Bir ta-
kım içinde ne kadar dayanışma ve arkadaşlık bağı varsa o takım yarışmayı kazanmazsa 
bile amacına ulaşmış sayılır.

• Yarış kuralları ve yönergeleri kesinlikle sürecin en başında okunmalıdır. Kurallar ve ya-
rışma yönergeleri gidilecek yolun haritasıdır. Yapılacaklar konusunda geri dönüşleri 
azaltır, yanlışlıkları azaltır ve süreci hızlandırır.

• Tersine mühendislik yarışma ve araştırma fikrinin bulunması, geliştirilmesi ve mükem-
melleştirilmesi için oldukça başarılı bir yöntemdir. Önceki yarışmada birinci olan pro-
totipin özelliklerini kullanmak, önceki araştırma yarışmalarında birinci olmuş fikirleri 
örnek almak, bu fikirlerin araştırma yöntemlerini ve raporlarının benzerini kullanmak 
alınacak yolu oldukça kolaylaştıracaktır. 

• Proje için hazır parçalardan, fikirler için doğruluğu ispatlanmış hazır bilgiden faydalan-
mak sürecin ilerleyişini hızlandırır ve hata yapma oranını azaltır. Proje için yeni bir dişli 
üretmeye gerek yoktur veya Mars gezegenini keşfetmek için yeni bir yolculuk planlan-
maz.

• Çalışmaların yedeğinin bulunması güvenlik açısından dikkat edilmesi gereken en 
önemli konulardan biridir. Kırılan veya kaybolan bir parçanın hazırda hemen kullanıla-
bilmesi güven ve sürecin sağlam ilerlemesi açısından önemlidir.

• Yarışmadan önce bol bol alıştırma yapılmalıdır. Yarışma konusu bir araştırma ise araş-
tırma raporları birden çok kişiye okutulmalı, önerileri dikkate alınmalıdır.

• Hakem veya mülakat süreci önceden denenerek tecrübe edinilmelidir. Bunun için ya-
rışma hakemlerinin dikkat ettiği ve soracağı soruları geçmiş yarışmalardan veya yarış-
ma kurallarından tespit etmek gerekir. Aynı şey mülakat tarzı yarışmalar için de yapıl-
malıdır.

• Her zaman her şey düzgün ilerlemez. Sorun, yarışmanın doğasında vardır. Sorunu 
görmek ve çözmek talep edilen becerilerdir. Bu nedenle başarısızlık eğiliminde veya 
çözülmez görünen bir sorun karşısında zorlukların yarışın bir parçası olduğu hatırlan-
malıdır.

• Yarışa katılmış olmaktan zevk alan yarışmacılar olgusu bireylere aşılanmalıdır. Yarışın 
ödülü yarışa katılmış olmanın kazandırdığı beceri, tecrübe ve keyiftir.



Ulusal ve Uluslararası Yarışmalara Hazırlık

3 5 9

Yarışma Finali: Sunum

Bir proje veya bir araştırma ne kadar başarılı olursa olsun onun mükemmelliği yarışma 
esnasındaki sunumu, hakem veya mülakat ekibine aktardığınız kadardır. Bu konuda “Ne 
kadar bilirsen bil, söylediklerin karşındakinin anladığı kadardır?” şeklinde Mevlana’nın 
ünlü bir sözü vardır. Projenizi veya araştırmanızı ne kadar ve ne şekilde sunduğunuz, ha-
kem veya mülakat ekibinin projenizi ne kadar anladığının seviyesi açısından önemlidir. Bu 
nedenle yarışmalarda iyi bir sunum için dikkat edilecek hususlara Önem vermek gerek-
mektedir. İyi bir sunum için dikkat edilecek hususlar şunlardır (10 Presentatıon Tıps, 2019):

• Sunum için önceden hazırlık ve alıştırma yapılmalıdır. Sunum öncesinde şu soru-
lara cevap verilmelidir: Hakem veya mülakat ekibi için önemli olan nedir? Sunum-
da beklentileri nedir? Hangi ihtayaçlara cevap arıyorlar? Onlar nasıl ikna edilebi-
lirler? Ne tür itirazları olacak? Sunumu dinlemeye onları ne motive edecek? Bu 
soruları düşünerek sunum hazırlanmalıdır.

• Hakem veya mülakat ekibinin ne sunduğunu anladığı güvenceye alınmalıdır. Bu-
nun için önce sunumda ne yapılacağı onlara anlatılabilir Sonra anlatılacağı söyle-
nen konular anlatılır. En sonda anlatılan konular onlara söylenir.

• Sunumum etkili bir mesaj ile açılmalıdır. 

• Sunumun doğru ilerlemesi için bir yol haritası çizilmelidir.

Dinleyicilere, aşağıdaki gibi bir ifadeyle sununun nasıl düzenlendiği bildirilebilir:

“İşte anlatacağım üç ana nokta: İlk önce [ana fikir #1], ikinci olarak [ana fikir #2] 
ve üçüncü olarak [ana fikir #3] tartışacağım. Sonunda, soracağınız soruları ya-
nıtlamaktan memnuniyet duyacağım.”

• Sunum içinde hikâyeler anlatılabilir.

• İnsanların zihinlerine giden yol çoğu zaman kalplerinden geçer. İnsanlar, akıl yü-
rütmeden çok duygularla ikna edilir ve hikâyeler, kitlenizin duygularıyla etkileşim 
kurmanın güçlü bir yoludur. Sunumda, yarışma hazırlığı sırasında yaşanan bir ola-
yı anlatmak etkili olacaktır.

• Baskın sorular sorulabilir.

Sorular, dinleyicilerin cevabı duymaya hazırlanırken odaklanmasına yardımcı 
olur. Örneğin, sadece “Bu önemli çünkü…” demek yerine, baskın soru şeklinde “Bu 
neden bu kadar önemli?” diye sorulabilir. “Projemiz sorunu şu şekillerde çözer…” 
demek yerine, “Projemizin sorunu nasıl çözdüğünü merak ediyor olabilirsiniz.” de-
nilebilir.

• Sürprizler ve gerilim yaratın.

Dinleyicilerin odaklanmasını sağlamak için, ara sıra aşağıdaki gibi ifadeler kulla-
narak önemli fikirlere yer verilebilir: “İşte projemizi başarılı kılan gizli silah…” “Bu-
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gün tek bir şey hatırlıyorsan...” “İşte son nokta...” “Muhtemelen bunu size söyleme-
meliyim…” “Bu sonraki slayt birçoğunuzu şaşırtabilir...” “Bir sonraki fikri yazmak 
isteyeceksiniz gibi...” 

Yine de bu aşırı kullanılmaması gereken bir tekniktir.

• Duraklarda konu ilerleyişi özetlenebilir.

Karşıdakinin özellikle sunumun uzun ve karmaşık olduğu durumlarda konudan 
kopmaması için o ana kadar anlatılanın özetinin sunulması önem arz edecektir.

• Slaytlardaki metin minimum tutulmalıdır.

Söylenmesi planlanan her şey slaytlara yazılmaz. “Kimse sizi okurken izlemek is-
temez; slaytlardaki uzun cümleler, dinleyicileri okumak ve sizi dinlemek arasında 
seçim yapmaya zorlar. Çoğu, slaytlarınızı okumayı seçecek ve rahatsız edilmeden 
okuyabilmeleri için sessiz olmanızı isteyecektir. Bu öneriyi dikkate almazsanız, 
dinleyicileriniz onlara slaytlarınızın bir kopyasını göndermenizi ve toplantıyı iptal 
etmenizi teklif edeceklerdir.”

• Etkili bir sonuca sahip olunmalıdır.

Her yarışma ve proje çalışması, yüz yüze veya rapor şeklinde sunum ile tamamlanır. Her 
yarışmaya hazırlanırken ve sunarken o yarışmanın kendine özgü dikkat ettiği, önem verdi-
ği ölçütleri olduğu unutulmamalıdır. Bunları bilmek ve buna uygun raporlar ve sunumlar 
hazırlamak çok önemlidir. Örneğin yoğun katılımlı bir ulusal yarışmanın ilk iki aşaması 
tümüyle ekibin kendini ve projesini ifade etme gücüne bağlı olarak ilerleyebilmektedir. 
Bunun dışında proje raporunda proje ile ilgili önceden başka kişilerin fikirlerini alıp geri 
dönütleri yazmak, projeyi tanıtan iyi bir video hazırlamak projeden bağımsız iki eylem gibi 
gözükse de 30 puanlık bir değere sahip olabilmektedir. Bu nedenle tekrarlanacak olursa 
yarışma şartnamelerini okumak, yarışma şartnamesine uygun ilerlemek ve yarışma şart-
namesine uygun rapor yazmak ve sunum yapmak çok önemlidir.

DEĞERLENDİRME:

Bu etkinliğe ait “Rubrik Formu”na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.  

KAYNAKLAR:

Coach’s Playbook (2021). https://www.firstinspires.org/sites/default/files/uploads/resour-
ce_library/ftc/coachs-playbook.pdf  Erişim Tarihi: 15.07.2021.

10 Presentatıon Tıps For Fırst-Tıme Presenters (2019).  https://Studentcompetitions.Com/
Posts/10-Presentation-Tips-For-First-Time-Presenters Erişim Tarihi: 15.07.2021.

What are the different methods to build a team for a robotics competition for kids (2021).  
https://www.skyfilabs.com/blog/how-to-get-prepared-for-a-robotics-competition Erişim 
Tarihi: 15.07.2021.
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MODÜL/KONU : Mühendislik Tasarım Süreci İle

  Patent Fikri Oluşturma/

  Mühendislik Tasarım Süreci ve

  Patent

ETKİNLİK ADI : Mühendislik Tasarım Süreci

  ve Patent

EĞİTİM PROGRAMI : ÖYG 2

SÜRE : 40 dk. + 40 dk. 

Etkinlikle ilgili tüm ma-
teryallere ulaşmak için 
karekodu okutunuz.

KAZANIMLAR: 

K1. Mühendislik tasarım süreci ile patent alma sürecini açıklar.

K2. Mühendislik tasarım süreci ile patent alma süreci arasında ilişki kurar.

K3. Mühendislik tasarım süreci ile patent alma süreci konusunda görüş bildirir.

K4. Özgelecek oluşturur.

HEDEFLENEN BECERİLER:

• Keşfetme

• Analitik düşünme

• Eleştirel düşünme

• Yaratıcı düşünme

• Birleştirme

• Yenilikçilik

• Karşılaştırma

• Düzenleme

• Değer verme

• Beceri hâline getirme

• Özümseme

KISA ÖZET: Mühendislik tasarım süreci, bir eğitim-öğretim yılı sürecek ve birbiri ile bağ-
lantılı yedi adet teknoloji ve tasarım etkinliğinden oluşmaktadır. Sürecin sonunda öğren-
cilerin grup ya da bireysel olarak kendi özgün mühendislik tasarımlarını öğretmeninin 
rehberliğinde patent tarifnamesine göre yazması, patent fikrinin prototipinin oluşturul-
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ması ve yine öğretmeninin rehberliğinde oluşturulan patent ya da faydalı model paten-
ti dokümanının Türk Patent–Epats sistemine yüklenmesi beklenmektedir. Mühendislik 
tasarım süreci ile patent fikri oluşturma etkinliklerinde tescillenmiş bir patent üzerinden 
örnekler verilecektir. 

ARAÇ-GEREÇLER:

• Bilgisayar

• İnternet bağlantısı

• Sanal sınıf

HAZIRLIKLAR: Öğrenciler sanal sınıflarına ve sınıflardaki ilgili gruplara kaydolur. Destek 
grubunda ve bireysel yetenekleri fark ettirme gruplarında yapılan teknoloji ve tasarım et-
kinlikleri tartışılır, temel tasarım ve inovasyon patent kavramı ile ilişkilendirilip özetlenir. 
Özel yetenekleri geliştirme etkinliklerinde yapılan coğrafi işaret, tasarım tescili ve faydalı 
model patenti çalışmaları tartışılır ve özetlenir.

KAVRAMLAR:

NASA Mühendislik Tasarım Süreci (NASA Engineering Design Process): Mühendislik 
tasarım süreci, mühendislerin problem çözmeye nasıl yaklaştığını modelleyen bir dizi 
adımdır (Nasa, 2021).  

Özgelecek Oluşturma: İnsanların gelecekteki hedeflerine daha etkin bir şekilde ulaşma-
ları için oluşturulan yöntemlerdir. Özgelecek oluştururken, gelecekte hangi mesleklerin 
verimli bir şekilde yapabileceği ile ilgili, nasıl bir hayat yaşayabileceği ile ilgili akılcı ve tu-
tarlı bir şekilde geleceğe yönelik hayaller kurar. 

Patent Kılavuzu: Bu kitapçığın amacı; 10 Ocak 2017 tarihli ve 29944 sayılı Resmî Gazete-
de yayımlanarak yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’na göre patent/faydalı 
model tescil başvurusunda bulunmak isteyenlere yol göstermektir. Başvurunun hazır-
lanması, yapılması ve tescil işlemlerini açıklamaktadır (T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 
2017).

Sınai Mülkiyet Kanunu: Amaç ve kapsam Madde 1-(1) Bu Kanunun amacı; marka, coğrafi 
işaret, tasarım, patent, faydalı model ile geleneksel ürün adlarına ilişkin hakların korunma-
sı ve bu suretle teknolojik, ekonomik ve sosyal ilerlemenin gerçekleştirilmesine katkı sağ-
lamaktır. (2) Bu Kanun; marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile geleneksel 
ürün adlarına ilişkin başvuruları, tescil ve tescil sonrası işlemleri ve bu hakların ihlaline dair 
hukuki ve cezai yaptırımları kapsar (T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2016).

Sanal Sınıf: Sınıf içi, sınıf dışı ya da uzaktan eğitim ile yapılan etkinliklerinde ortaya çıkan 
dokümanlarının tarihlendirilerek tutulduğu web 2.0. araçlarıdır. Sanal sınıf, öğrenci ve öğ-
retmene zaman ve mekân konusunda esneklik sağlar. Proje süreci kayıt altına alınarak 
öğrencinin portfolyosu oluşturulur.
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UYGULAMA:

Etkinliğe başlarken ‘’Sizce mucitler, mühendisler hangi aşamaları kullanarak özgün ürün-
ler ortaya koyarlar?’’ sorusu sorulur. Soru tartışılıp özetlenir. 

Sanal sınıftan https://www.nasa.gov/audience/foreducators/best/edp.html bağlantısı pay-
laşılarak öğrencilerin Mühendislik Tasarım Sürecini tanıması sağlanır. Mühendislik Tasa-
rım Süreci basamakları aşağıdaki gibidir:

Sorunu Belirleme: Öğrenciler sorunu ve olası çözümleri belirler.

Hayal Etme: Öğrenciler beyin fırtınası yapar ve olası çözüm önerilerini araştırıp geliştirir. 

Planlama: Öğrenciler beyin fırtınası yaptıkları listeden en iyi fikirlerin iki ila üçünü belirler, 
olası tasarımları çizer ve sonuçta prototip için tek bir tasarım seçerler.

Oluşturma: Öğrenciler, tasarım gereksinimleriyle uyumlu ve tasarım kısıtlamaları dahilin-
de bir çalışma modeli veya prototip oluşturur.

Test Etme: Öğrenciler çözümü test ederek değerlendirir; verileri toplar ve analiz ederler. 
Test sırasında ortaya çıkan tasarımlarının güçlü ve zayıf yönlerini özetlerler.

İyileştirme: Öğrenciler, testlerinin sonuçlarına göre tasarımlarında iyileştirmeler yaparlar. 
Ayrıca yapacakları değişiklikleri belirler ve revizyonlarını gerekçelendirirler (Nasa, 2021).

Bu yaratıcı süreçlerin kendi fikrimizin korunmasında bir basamak olacağı ve mühendis-
lik tasarım sürecinde asıl hedefin patent fikri üretmek olduğu açıklanır. Süreçte her bir 
basamağın benzersiz deneyimler kazandıracağı ve bu deneyimlerin toplamında özgün 
ürünler ortaya çıkacağından bahsedilir.  

Sürecin resmî bir şekilde devam etmesi için Türk Patent ve Marka Kurumunun patent ile 
ilgili kaynakları sanal sınıfta paylaşılır.  Öğrencilerin yıl boyu patent dokümanı oluşturma-
da kullanacakları kaynaklar tanıtılır. Bu kaynaklara ulaşmak için aşağıdaki bağlantı adres-
lerinden faydalanılabilir:

https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/5CB2BEFF-2FF3-400D-
B404-E1416273172A.pdf https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6769.pdf  

Benzersiz bir fikir üretmenin en önemli aşamalarından birinin kendimizi tanımak yani 
kendimizin hangi ilgi ve yeteneklere sahip olduğumuzun bilinmesinden geçmektedir. 
Kendi yeteneklerimizi keşfettiğimizde ve bu yeteneklere uygun bir patent alanında çalış-
ma yaptığımızda daha mutlu, verimli ve başarılı olmaktayız. 

Öğrencilerin özgelecek oluşturmada belirlediği mesleklerin ya da belirlediği sorunların ve 
olası çözümlerinin, algıda seçicilik ilkesine göre kendi ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkarabi-
leceği düşünülür. 
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Sanal sınıf ortamında özgelecek ile ilgili bilgiler paylaşıldıktan sonra insanların kendi ge-
leceğini planlamasının öneminden, geleceğini planlamayan kişi, kurum ya da ülkelerin 
başkalarının planlarının bir parçası olacağından bahsedilir.  Öğrencilerin önceden oluş-
turulan özgelecek formunu dijital ortamda doldurmaları ve formu sanal sınıf ortamında 
paylaşmaları sağlanır.

Son olarak öğrencilerin motivasyonlarını artırmak için kendi yaş gruplarında bilim ve sa-
nat merkezinde üretilmiş ve tescillenmiş bir patent olan,  Herhangi Bir Şeye İstenilen Me-
safe ve Açıdan Yaklaşarak Görüntü Çekebilen Cihaz tanıtılır. 

https://portal.turkpatent.gov.tr/anonim/arastirma/patent/sonuc/dosya?patentApp-
No=2021%2F002623&documentsTpye=all 

Proje ortaklarının patentten kaynaklanabilecek kazanımlarının neler olabileceği tartışılır. 
Patentleme sürecinde karşılaşılan deneyimlerinden mühendislik tasarım sürecinin diğer 
aşamalarının  içinde de örnekler şeklinde değinileceği söylenir.  

Mühendislik tasarım sürecinde yer alan tüm etkinlikler için sanal sınıf ortamında çevrim 
içi sunum dosyasında mühendislik tasarım sürecinde yapılması düşünülen tüm etkinlik 
başlıklarının hazırlanması öğrenci proje dosyasının hazırlanması açısından önemlidir. Bu 
süreç hem öğrencinin kendi gelişimini değerlendirmesi açısından hem de proje döne-
mindeki öğrencilerin proje hazırlama ile ilgili dosyalarını hazırlamaları açısından önemli-
dir. 

EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:

Farklı üretim yöntem ve tekniklerinin incelenmesi sağlanabilir.

KAYNAKLAR:

Nasa, (2021). https://www.nasa.gov/pdf/630754main_NASAsBESTActivityGuide6-8.pdf (Eri-
şim Tarihi: 05.07.2021).

TC Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, (2017).https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/re-
sources/temp/5CB2BEFF-2FF3-400D-B404-E1416273172A.pdf (Erişim Tarihi: 05.07.2021).

TC Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, (2016).https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6769.
pdf (Erişim Tarihi: 05.07.2021).
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MODÜL/KONU : Mühendislik Tasarım Süreci İle

  Patent Fikri Oluşturma/Sorunu

  Belirleme ve Patent Fikri

  Araştırma Süreci

ETKİNLİK ADI : Sorunu Belirleme ve

  Patent Fikri Araştırma Süreci

EĞİTİM PROGRAMI : ÖYG 2

SÜRE : 40 dk. + 40 dk. + 40 dk. + 40 dk.

Etkinlikle ilgili tüm ma-
teryallere ulaşmak için 
karekodu okutunuz.

KAZANIMLAR: 

K1. Sorunu belirleme ile ilgili işlem basamaklarını uygular.

K2. Sorunları listeler.

K3. Sorunu belirler.

K4. Bulduğu sorun ile ilgili patent sınıflandırma araştırması yapar.

K5. Sorun ile ilgili olası çözüm önerileri üretir.

K6. Bulduğu sorunun patente uygunluğunu değerlendirir.

HEDEFLENEN BECERİLER:
• Keşfetme

• Problem çözme

• Analitik düşünme

• Eleştirel düşünme

• Yaratıcı düşünme

• Hipotez kurma

• Yenilikçilik

• Karşılaştırma

• Düzenleme

• Değer verme

• Beceri hâline getirme

• Özümseme

KISA ÖZET:
Sorunu Belirleme: Öğrenciler sorunu ve olası çözümleri belirler.

Mühendislik tasarım sürecinin birinci bölümü olan “Sorunu Belirleme” aşamasında öğ-
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renciler kendi ilgi, istek, gözlem, merak ve ihtiyaçlarından kaynaklanan problemleri lis-
teler. Öğrenciler kendi imkân ve kısıtlamalarını dikkate alarak bu problemlerden birini 
seçer. Öğretmen, belirlenen problemin olası çözüm önerilerine ilişkin öğrencilerin araş-
tırma yapmalarına ve olabildiğince fazla olası çözüm önerisi üretmelerine rehberlik eder. 
Öğrenciler olası çözüm önerilerini birkaç disiplinle veya meslekle ilişkilendirir. Belirlenen 
sorunun ve olası çözümlerin, hangi patent sınıflandırmasına girdiğini tespit etmek ama-
cı ile ilgili çalışmalar yapılır. Öğrencinin belirlenen problem ve olası çözümlerin patente 
uygunluğu konusunda değerlendirme yapması sağlanır. Böylece öğrencinin kendi ilgi, 
istek ve merakından kaynaklanan konular ile ilgili patent araştırması yapması ve bu konu-
da değerlendirmelerde bulunması sağlanarak öğrencinin kendi ilgi ve yeteneğine uygun 
meslekler ve bu mesleklerde profesyonel olmuş kişilerin yaptığı buluşlar arasında ilişki 
kurması sağlanmaya çalışılır. 

ARAÇ-GEREÇLER:
• Bilgisayar

• İnternet bağlantısı

• Sanal sınıf

HAZIRLIKLAR: Öğrenciler sanal sınıflarına ve sınıflardaki ilgili gruplara kaydolur. Des-
tek Grubu, Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme Grubu ve Özel Yetenekleri Geliştirme Prog-
ramı 1’de konu ile ilgili teknoloji ve tasarım etkinlikleri tartışılır, etkinlikte yer alan konular 
temel tasarım, inovasyon ve patent kavramı ile ilişkilendirilir.

KAVRAMLAR:

NASA mühendislik tasarım süreci, sanal sınıf

UYGULAMA:

Mühendislik tasarım sürecinde öğrenciler tarafından verilen cevapların sanal sınıf orta-
mında kaydedilmesi ve öğrenci portfolyosunun oluşturulması öğrencinin kendi gelişimini 
değerlendirmesi açısından önemlidir. Sanal sınıf kullanılamayan durumlar için öğrenci 
cevaplarının yazılması sağlanarak öğrenci dosyasının hazırlanması sağlanabilir.

Mühendislik tasarım sürecinin ilk basamağı, belki de en önemli basamağı, sorunu belir-
lemedir. Çünkü bu basamaktan sonraki tüm çalışmalar sorunu belirleme basamağında 
beliren problem durumuna göre şekillenmektedir. Yaratıcı bir süreç olarak kurgulanan 
mühendislik tasarım sürecinin asıl hedefinin patent fikri üretmek olduğu da düşünülürse 
sorunu belirleme basamağında ortaya koyulan problemin ve bu probleme bağlı olası çö-
zümün öneminin daha da arttığı söylenebilir. 

Sorunu belirleme basamağı bazı öğrenciler için mühendislik tasarım sürecindeki en zor 
basamaklardan biridir. Çünkü öğrenciler günlük hayat problemlerini, yaşadıkları olayları, 
gözlemlerini, ilgi, istek ve meraklarını birer problem olarak değerlendirmeyebilir. Bu du-
rum öğrencilerin olaylara bakış açısı ile ilgili olabileceği gibi öğrencilerin proje kültürünü 
tam olarak kavrayamamalarından da kaynaklanabilir.  Sorunu belirleme basamağında 
öğrencilerin mümkün olduğu kadar fazla problemi tanımlamalarına imkân tanınmalıdır. 
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Sorunu araştırma basamağında söylenen ilk problem durumu ile mühendislik tasarım 
sürecine başlamak hem öğrencilerin daha orijinal fikirler üretmesine engel olacak hem 
de yaratıcı düşünmelerinin önüne geçilmesine neden olacaktır. Problem belirleme ile il-
gili bir sonraki sayfada verilen yöntemler ile ilgili çalışma yapılarak problem belirlemede 
zorluk yaşayan öğrencilere rehberlik edilebilir. Verilen örnekler, sorunu belirleme basa-
mağı için örnek nitelikte hazırlanmıştır. Bu örnekler öğretmen tarafından değiştirilebilir 
veya bu yöntemler haricinde farklı yöntemler uygulanarak öğrencinin sorunu araştırma 
basamağı ile ilgili daha fazla problem belirlemesi sağlanabilir. 

Sorunu belirleme basamağında problemleri belirleyebilmek için yapılabilecek çalışmalar-
dan birincisi, öğrencilerin çevrim içi ortamda haberler ile ilgili araştırma yapmasını sağla-
maktır. Özellikle kazaya neden olan veya olabilecek durumlar birer problem durumudur 
ve problemlerin çözümü için yapılan çalışmalar daha önce yapılmayan çalışmalar olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Daha önceki yıllarda yapılan proje çalışmalarından “inovatif bebek 
arabası”nın problem durumu, bir haber metninden yola çıkılarak bulunmuş ve belirlenen 
probleme yönelik çözüm üretilmeye çalışılmıştır. Olay bir ilçede gerçekleşmiş, ebeveyn 
bebek arabasını dalgınlığı sonucu bırakmış, tekerini kilitlememiş ve bebek arabası yola 
doğru hareket etmekteyken son anda bir esnaf bebek arabasını tutmuştur. 

Sorunu belirleme basamağında problemleri belirleyebilmek için yapılabilecek çalışmalar-
dan ikincisi, öğrencilerin günlük hayatta karşılaştıkları veya önemli gördükleri tüm olayları 
kaydetmelerini sağlamaktır. Günlük hayatta karşılaşılan veya yaşanan olumsuz olaylar bi-
rer problem niteliğindedir ve çözümü için çalışma yapılabilir. Daha önceki yıllarda yapılan 
proje çalışmalarından “kasksız asla” projesinin problem durumu, öğrencinin olayı gözlem-
lemesi ve bu gözlemini sınıfta açıklaması ile belirlenmiş ve bu probleme yönelik çözüm 
üretilmeye çalışılmıştır. Olay, öğrenci servis aracındayken gerçekleşmiş ve kask takmayan 
bir motosiklet sürücüsü kaza geçirmiştir. Öğrenci bu olayı gözlemledikten sonra, moto-
siklet sürücülerinin kasksız motosiklet kullanmasını engellemeye yönelik bir çözüm öne-
risi üretmiştir.

Sorunu belirleme basamağında problemleri belirleyebilmek için yapılabilecek çalışma-
lardan üçüncüsü, öğrencilerin kendilerinin ve çevrelerindeki bireylerin şikâyetlerini, me-
raklarını, istek ve ihtiyaçlarını not almalarını sağlamaktır. Genellikle şikâyet edilen, istek ve 
ihtiyaç belirtilen durumlar çözülmeyi bekleyen birer problem durumudur. Problemlerin 
çözümünün ilginç ve özgün olası çözüm önerilerinin ortaya çıkmasına katkı sağlayabil-
mektedir.

Sorunu belirleme basamağında problemleri belirleyebilmek için yapılabilecek çalışmalar-
dan dördüncüsü, tematik alan belirlemedir. Tematik alan ile öğrencilerin bir konuya yo-
ğunlaşması ve belirlenen tematik alan ile ilgili birden fazla problem bulması sağlanabilir. 
Tematik alan genel bir ifade ile belirlenebileceği gibi özel bir ifade ile de sınırlandırılabilir. 
Örneğin tematik alan hayvanlar olsun. Bu tematik alan ile ilgili öğrencilerin her türlü hay-
vanın barınması, beslenmesi, bakımı, tedavisi, gözlemlenmesi vb. çalışmaları ile ilgili prob-
lemleri listelemesi beklenirken, hayvan barınakları ile ilgili sınırlı bir tematik alanda öğren-
cilerin sadece hayvanların barınakları ile ilgili problemleri listelemesi beklenmektedir.
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Sorunu belirleme basamağında problemleri belirleyebilmek için yapılabilecek çalışma-
lardan beşincisi, öğrencilerin farklı proje yarışmalarında, üniversitelerin düzenlediği proje 
pazarı vb. gibi etkinliklerde yapılan projeleri incelemelerini sağlamaktır. Bu bölümde öğ-
rencilere rehberlik edilmeli ve öğrencilere gerekli geri bildirim verilmelidir. Bu bölümde 
öğrencilerin farklı problem durumlarından yola çıkarak özgün bir proje fikri oluşturma-
sına rehberlik edilmeli öğrencilerin yapılmış projeler üzerinden çalışma yapmalarına izin 
verilmemelidir. Bu bölümde çalışma yapmadan önce etik konusu ile ilgili bilgilendirme 
yapılabilir. Öğrencilerin hazır proje ile çalışma yapmaları hem patent sürecini olumsuz 
etkileyecek hem de öğrencilerin yaratıcı düşünme sürecine olumsuz yansıyacaktır.

Örnek Sorunu Belirleme Çalışması:

Sorunu belirleme çalışmasında öğrencilerin ifade ettiği problemlerin hepsi sorgulamak-
sızın yazılmalıdır. İfade edilen bir fikrin, başka bir fikrin oluşmasına katkı sağlayacağı unu-
tulmamalıdır.

Örnek Problemler:

• Aşı dolabının maliyetinin yüksek olması

• Kışın araba camlarının buzlanması

• Sobadan kaynaklı zehirlenmeler

• Tatildeyken buzdolabının bozulması sonucu içindeki yiyeceklerin küflenmesi

• Yüzme bilmeyenlerin denizde boğulması

• Klimalarda oluşan bakterilerden dolayı klimaların zararlı bakteri yayması

• Salgın döneminde insanların maske takmaması

• Salgın döneminde Covid-19 testi pozitif olan kişilerin sokağa çıkması

• Elma ağaçlarının zamanında sulanmaması sonucu verimin düşmesi

• Serum bittiğinde sağlık personelinin haberinin olmaması

• Yağmur yağdığında yaya geçitlerinde fazla su olması ve insanların karşıdan karşı-
ya geçerken ıslanmaları

• Ambulans, itfaiye ve polis araçlarının trafik kalabalıklığından dolayı hızlı hareket 
edememesi

• Kamera çekimlerinde istenen açıda ve mesafede çekim yapılamaması

• Salgın döneminde sokak hayvanlarının beslenememesi

• Arı kovanlarındaki bal veriminin takip edilememesi

• Sahte zeytinyağının piyasada satılması

• Araçlarda kaçak mazot kullanılması

• Evde veya iş yerinde olmadığımız zamanlardabu mekânları su basması

• Görme engelli bireylerin mevcut tabela ve yazıları okuyamaması

• Yolcu taşıyan araçların gereğinden fazla yolcu alması
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• Bahçedeki hayvanların istedikleri zaman ve saatte bahçeye gitmeden beslene-
memesi

• Asansörü olmayan yüksek katlı binalarda eşya taşımada yaşanan problemler

• Büyük tarlaların ilaçlanmasında yaşanan problemler

• Orman yangınlarının takip edilememesi

• Barajlarda yaşanan su kıtlığı

Mümkün olduğunca fazla problem cümlesinin öğrenciler tarafından ifade edilmesine ve 
ifade edilen problem cümlelerinin sanal sınıf ortamında veya portfolyo dosyasında kayde-
dilmesi sağlanmalıdır. Daha sonra öğrencilerin problem ifadeleri ile ilgili değerlendirme 
yapması sağlanarak onlardan çözmek istedikleri problemi belirlemeleri istenir.  Örnek ça-
lışmada problem, kamera çekimlerinde istenen açıda ve mesafede çekim yapılamaması 
olarak belirlenmiştir. Problem belirlendikten sonra problem ile ilgili olası çözüm önerile-
rinin tespit edilmesi gerekmektedir. Bu aşamada öğrencilerin problem durumu ile ilgi-
li araştırma yapması sağlanır. Öğrencilerin araştırmaları sonucu problemin çözümü için 
mümkün olduğu kadar fazla  olası çözüm üretmeleri ve olası çözüm önerilerini birkaç 
cümle ile özetlemeleri çalışma açısından yararlı olacaktır. Belirlenen sorun ve olası çözüm-
ler sanal sınıf ortamına veya portfolyo dosyasına kaydedilir.

Problem: Kamera çekimlerinde istenen açıda ve mesafede çekim yapılamaması

Örneğin, genç bir öğrencinin sosyal medyada paylaşımlar yaptığını, ürettiği robotların 
videolarını paylaştığını hayal edelim. Yaptığı tasarımları farklı açılardan çekebilmek için 
her zaman anne ve babasından ya da arkadaşlarından video çekimleri için yardım ala-
mayacağını düşünelim. Tripot gibi aparatların ise sabit çekim yapmasından dolayı verimli 
olmadığını düşünelim. Tüm bu sorunları çözecek otomatik bir kamera çekim sistemi ta-
sarlayabileceğimizi hayal edelim.

Olası Çözümler: 

• Tripot Tasarımı: Tripotların istenen açıda ve mesafede çekim yapması için tasa-
rımsal değişikliklerin yapılması

• Elektronik Tripot: Tripodun hareketli kısımlarına servo motor takılarak tripodun 
istenen açıdan kontrol edebilmesini sağlamak 

• Elektronik Sandalye Tasarımı: Sandalyenin elektronik olarak kontrol edilebilmesi 
ve sandalye üzerindeki bireyin istediği açıda ve mesafede çekim yapabilmesini 
sağlamak

• 3 Eksenli Sistem Tasarımı: Tavana 3 eksenli bir sistem tasarımı yaparak herhangi 
bir şeye istenen mesafe ve açıdan yaklaşarak görüntü çekebilen cihaz tasarımı 
yapmak

• 2 Eksenli Sistem Tasarımı: Tabana 2 eksenli bir sistem tasarımı yaparak sistemin 
istenen mesafede ve açıda kamera kaydı alabilmesini sağlamak
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Daha sonra öğrencilere olası çözüm önerilerinin hangi meslek grupları tarafından daha 
profesyonel bir şekilde çözülebileceği sorulur. Öğrenci cevaplarının sanal sınıf ortamına 
veya portfolyo dosyasına kaydedilmesi sağlanır. 

Etkinliğe, ‘’Peki sizin olası çözümlerinize yakın buluşlar olabilir mi? sorusu ile devam edilir. 
Ardından öğrencilere “Varsa bu buluşlara ulaşabileceğimiz güvenilir ve resmî kaynaklar 
nelerdir?” sorusu yöneltilir. Cevaplar tartışıldıktan sonra, sanal sınıftan “https://worldwi-
de.espacenet.com/” bağlantısı paylaşılır. Dünyanın en büyük patent kütüphanesi öğ-
rencilere tanıtıldıktan sonra onların bu bağlantıya girmeleri sağlanır. Daha sonra espa-
cenet ana sayfasından ulaşılabilen https://worldwide.espacenet.com/patent/cpc-browser 
bağlantısı sanal sınıfta paylaşılarak öğrencilerin olası çözüm önerileri ve meslekler üze-
rinden patent sınıflandırması yapması sağlanır. IPC, Uluslararası Patent Sınıflandırması 
(International Patent Classification) hakkında bilgi verilir. Öğrencilerin, sorunlar için oluş-
turdukları olası çözümlerinin hangi patent sınıfında olduklarını tespit etmeleri ve olası çö-
züm önerileri ile ilgili patent sınıflandırma araması yapmaları sağlanır. 

Öğrencilerden aşağıda verilen soruları cevaplaması istenir ve bu cevapların sanal sınıf or-
tamına veya portfolyo dosyasına kaydedilmesi sağlanır.

1. Sorunu yazınız.

2. Sorunun olası çözümlerini yazınız.

3. Sorunun olası çözümlerinin hangi meslekler ile ilişkili olduğunu açıklayınız.

4. Belirlediğiniz sorunun olası çözümleri ile mesleğinde profesyonel olmuş kişilerin 
patent başvuruları için kullandıkları çözüm önerileri arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

Sorunun olası çözümleri ile belirlenen patentin alt sınıflandırması yapılarak daha farklı 
alanlarda branşlaşmış patentlerin incelenmesi yapılarak, çözüm için belirlenen fikrin pa-
tent çalışma alanı belirlenir.

Patent çalışmasında sorunun sınırlandırılması:

Öğrencinin problem durumuna yönelik belirlediği olası çözümleri ile eşleştirilen patent 
alt dallarında çalışma yapmanın avantajlarından bahsedilir. Örneğin mekanik patent sınıf-
landırması (Makine Mühendisliği-F) yerine mekanik patent sınıflandırmasının bir alt sınıfı 
olan aydınlatma patent alt sınıflandırması (Makine ve Tesisatların Üretimi-F16) üzerinde 
çalışma yapılırsa olası patent fikirleri sadece bu alanda sınırlandırılarak patent çalışması 
yaparken zaman kazanılmış olur. Bu sınırlandırma şu şekilde devam edebilir: Makine ve 
Motorların Birleşmesi İle Oluşturulan Stantlar-F16M patent alt sınıflandırmasının bir farklı 
Patent Alt Sınıflandırma Araması (Altlık ya da üzerine yerleştirilen aparat için destek veya 
eşya olarak tezgâhlar-F16M 11/00) olarak bulunabilir. Patent Alt Sınıflandırma Araması (Alt-
lık ya da üzerine yerleştirilen aparat için destek veya eşya olarak tezgâhlar-F16M 11/00) için 
aşağıda verilen bağlantı adresi kullanılabilir:

https://worldwide.espacenet.com/patent/cpc-browser#!/CPC=F16M11/00

Öğrenciler bu şekilde kendi ilgi alanları ile ilişkili özel alanlarda çalışma yaparlar ise gele-
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cekte fikirlerinin patentlenme olasılığı da yükselmektedir. Çünkü özel alanlarda başvuru-
lan patentlerin sayıları daha azdır. 

Bu aşamada hangi öğrencilerin merakla çalışmaya devam ettikleri, hangi öğrencilerin 
merak ve motivasyon seviyelerinin azaldığı tespit edilmeye çalışılır. Çünkü bazı öğrenciler 
‘’Benim olası çözümüm burada zaten varmış.’’ diyerek kendisinin ve gruptaki diğer öğren-
cilerin motivasyonlarını istemeden de olsa da düşürebilmektedir. Bu aşamada öğrencilere 
dönüt verilerek öğrenci motivasyonu artırılabilir. Şu anda soruna başka birinin çözüm bul-
duğunu ve patent başvurusu yaptığını gördünüz. Bu durum tespitinin tarafınızdan yapıl-
masının iki önemli avantajı vardır. Birincisi bu tespiti yapmayıp kendi olası çözümünüzün 
özgün olduğunu varsayıp bu çözüm üzerinden ileride patentte başvursaydınız, patentiniz 
özgün olmadığından geri dönecek ve boşuna zaman harcayıp ücret ödeyecektiniz. İkinci-
si ise hiçbir fikrin mükemmel olmadığı sadece mükemmele ulaşmak için yol aldığı söyle-
nebilir, yani aynı fikir geliştirilip değiştirilmek suretiyle üzerinde inovasyon yapılarak fikrin 
daha kullanışlı ve verimli hâle getirilip patentinin veya faydalı model patentinin alınması 
sağlanabilir. Bundan dolayı dünyada alınan patent sayısı gün geçtikçe artmaktadır.

Öğrencilere, patent ile ilgili bazı bilgiler verilir. Dünyada güncel olarak bulunan yüz yirmi 
milyon patentin sadece %2’si üretilmekte ve bu %2’lik üretim günümüzün son teknoloji-
sini oluşturmaktadır. %2’lik dilime giren ülkelerin ortak özellikleri bilime değer vermele-
rinden kaynaklanmaktadır. Bunun sonucunda bu ülkelerin patent sayıları oldukça yük-
sektir. Ülkelerin gelişmişliği, sahip oldukları patent sayıları ile ölçülmektedir. Ayrıca dünya 
genelinde, temel ve uygulamalı bilimlerin gelişmesi, kullanılan inovasyon tekniklerinin 
gelişmesi, edinilen tasarım becerilerinin gelişmesi, bilgiye ve teknolojik donanıma ulaş-
manın kolaylaşması ile küçük yaşlarda patent alan mucitlerin arttığından bahsedilerek 
öğrencilerin motivasyonları artırılmaya çalışılır.  Etkinliğin sonunda patent ile ilgili yapılan 
çalışmaların sanal sınıf ortamına veya portfolyo dosyasına kaydedilmesi sağlanır. Patent 
ile ilgili sanal sınıf ortamında çalışma grubu oluşturularak öğrencilerin daha sonraki çalış-
malarında birbirlerine destek olabilmeleri sağlanabilir.

EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:

Farklı arama motorlarından sınıflama patent araması yapılabilir.  Örneğin google pa-
tents patent arama motorundan ‘’benzer’’ similar patentlerin aranması araştırmada 
zaman kazandırır. 



T E K N O L O J İ  V E  T A S A R I M

3 7 2

MODÜL/KONU : Mühendislik Tasarım Süreci İle

  Patent Fikri Oluşturma/Hayal Etme

  ve Belirlenen Patent Konusu

  Üzerinde Yenilikçi Fikirler Üretme

ETKİNLİK ADI : Hayal Etme ve Belirlenen Patent

  Konusu Üzerinde Yenilikçi Fikirler

  Üretme

EĞİTİM PROGRAMI : ÖYG 2

SÜRE : 40 dk. + 40 dk. + 40 dk. + 40 dk.

Etkinlikle ilgili tüm ma-
teryallere ulaşmak için 
karekodu okutunuz.

KAZANIMLAR: 

K1. Hayallerini kurgular. 

K2. Öz gelecek için oluşturduğu dokümanı tamamlar.

K3. Çözüm önerilerini geliştirme ile ilgili fikirleri karşılaştırır

K3. Belirlediği patent konusu üzerinde beyin fırtınası yapar.

K4. Ürününü geliştirir.

HEDEFLENEN BECERİLER:

• Tasarlama

• Keşfetme

• Problem çözme

• Analitik düşünme

• Eleştirel düşünme

• Yaratıcı düşünme

• Hipotez kurma

• Analiz etme

• Farklılaştırma

• Geliştirme

• Birleştirme

• Yenilikçilik

• Karşılaştırma
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• Düzenleme

• Değer verme

• Beceri hâline getirme

• Özümseme

KISA ÖZET: 

Hayal Etme: Öğrenciler beyin fırtınası yapar ve olası çözüm önerilerini araştırıp geliştirir. 
Öz geleceğini, seçtiği olası çözüm önerilerine göre ve gelecekte yapmak istediği mesleğe 
göre tekrar düzenleyerek hayallerini kurgular. Benzer patent çalışma alanında olan akran-
ları ile grup oluşturur. İnovasyon tekniğini, sınıflandırma patent araması ile belirledikleri 
patent çalışmalarını geliştirmek için grup olarak uygularlar. 

ARAÇ-GEREÇLER:

• Bilgisayar

• İnternet bağlantısı

• Sanal sınıf

HAZIRLIKLAR: Öğrenciler sanal sınıflarına oluşturdukları öz gelecek dokümanını etkin-
liğe göre tekrar düzenlerler.

KAVRAMLAR:

İnovasyon: Yenileşim (Türk Dil Kurumu, 2021).

UYGULAMA:

Farklı inovasyon teknikleri öğrencilere tanıtılır. Her grup kendi patent çalışma konusunu 
belirler. Çözüm önerilerini geliştirme ile ilgili fikirleri karşılaştırarak ortak bir fikir belirler. 

Otomatik Kamera İhtiyacı: Genç bir öğrencinin sosyal medyada paylaşımlar yaptığını, 
ürettiği robotların videolarını paylaştığını hayal edelim. Yaptığı tasarımları farklı açılardan 
çekebilmek için her zaman anne ve babasından ya da arkadaşlarından video çekimleri 
için  yardım alamayacağını düşünelim. Tripot gibi aparatların ise sabit çekim yapmasın-
dan dolayı verimli olmadığını düşünelim. Tüm bu sorunları çözecek otomatik bir kamera 
çekim sistemi tasarlayabileceğimizi hayal edelim.

(Örnek olması açısından, herhangi bir şeye istenen mesafe ve açıda yaklaşarak görüntü 
çekebilen cihazın nasıl geliştirildiği etkinliğe eklenmiştir. Her öğrenci grubu kendi özgün 
patent fikirlerini geliştirecektir. )

Sanal sınıf üzerinden inovasyon teknikleri başlığı altında bilgilendirme yapılır. Bilgilendir-
mede öğrencilerin her birinden üretim, tasarım ve yenilik ile ilgili birer tane eylem yaz-
maları istenir. Her gruptan bir öğrenci grup adına eylemleri listeleyerek bilgilendirmenin 
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altında yorum olarak paylaşır. Örneğin, grubun eylem listesi sonraki sayfada verildiği gibi 
olabilir:

GRUP 1 Eylemler Listesi:

Uyarla:

Şekil Değiştirme:

Yazılım Ekleme:

Birleştirme:

Sağlamlaştır:

Sonraki aşamada mevcut patent konusu (otomatik kamera)nun eylemler listesi soru 
cümlelerine çevrilir. Soru cümleleri ile öğrenciler hipotezler oluşturarak cevaba yaklaşıp 
tasarımlarını nasıl çizeceklerini belirlerler.

GRUP 1 Eylemler Listesi ve Sorular

1. Uyarla: ‘’Otomatik Kamera’’ yı neye uyarlarsak daha farklı açılardan çekim yapabi-
lir?

2. Şekil Değiştirme: ‘’Otomatik Kamera’’ da verimli bir şekil değişikliği nasıl yapılabi-
lir?

3. Yazılım Ekleme: ‘’Otomatik Kamera’’ ya eklenen yazılım, donanımı nasıl çalıştırır?

4. Birleştirme: ‘’Otomatik Kamera’’ hangi sensörle birleştirilirse daha verimli çalışır?

5. Sağlamlaştır: ‘’Otomatik Kamera’’ oluşturulan düzenek nasıl daha sağlam hâle 
getirilir?

‘’Otomatik Kamera’’ için oluşturulan soruların cevapları ile cihazın nasıl tasarlanacağı be-
lirlenir.

GRUP 1 Eylemler Listesi, Sorular ve Cevaplar

1. Uyarla: “Otomatik Kamera’’yı neye uyarlarsak daha farklı açılardan çekim yapabi-
lir?

Cevap: 3D yazıcıların eksenleri kullanılarak kamera her yönde hareket ettirilebilir. 
Bu cevap özgün ve verimli olduğu için tasarımın ana hatları 3 eksenli, 3 boyutlu, 6 
yönlü olarak tasarlanır.

2. Şekil Değiştirme: ‘’Otomatik Kamera’’ da nasıl verimli bir şekil değişikliği yapılabi-
lir?
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Cevap 1: Sistem bir oda büyüklüğünde tasarlanırsa içindeki insanların görüntüsü 
her açıdan alınabilir. 

Cevap: 3D yazıcılardaki gijon ‘’Otomatik Kamera’’ da kullanılırsa gijon, kamera gö-
rüntüsüne takılır. Bu yüzden gijon yatay hâle getirilip makas sistemi ile birleştirilir

3. Yazılım Ekleme: ‘’Otomatik Kamera’’ya eklenen yazılım, donanımı nasıl çalıştırır?

Cevap: Sistem önceden belirlenen herhangi bir şekil doğrultusunda hareket ede-
bilir. 

4. Birleştirme: ‘’Otomatik Kamera’’ hangi sensörle birleştirilirse daha verimli çalışır?

Cevap: Sisteme mesafe sensörü eklenirse hareket eden bir nesneyi takip ederek 
kamera çekimi yapılabilir. 

5. Sağlamlaştır: ‘’Otomatik Kamera’’ oluşturulan düzenek nasıl daha sağlam hâle 
getirilir?  

Cevap: Kasnaklar yerine askılara bağlanmış gijonlar kullanılırsa sistem daha sağ-
lam çalışır.

Her grup kendi patent projesi üzerinde geliştirmeler yaparak bunlarla ilgili bilgileri sanal 
sınıf ortamında mesajın altına yorum şeklinde gönderir.

Eklenen her yeni tasarım fikri için patent arama motorlarında ayrıntılı aramalar yapılır. 
Arama motorlarından çıkan tasarım fikirleri benziyorsa tasarım fikri değiştirilebilir veya 
eklemekten vazgeçilir.  

Grup hâlinde yapılan beyin fırtınası sonucunda alınan ortak cevaplar ve hipotezler doğrul-
tusunda fikirler bir sonraki etkinlikte 3 boyutlu tasarım programlarında çizilir. 

Diğer olası çözümler (Tripot Tasarımı, Elektronik Tripot, Elektronik Sandalye Tasarımı, 2 Ek-
senli Sistem Tasarımı) için de öğrenci grupları tarafından “eylem planının oluşturulması”, 
“eylemler listesi ve soruların belirlenmesi” ve “eylemler listesi, sorular-cevaplar” bölümleri-
nin hazırlanması gerekmektedir.  

Etkinlik sonunda tüm çalışmaların sanal sınıf ortamına kaydedilmesi veya bilgilerin öğ-
renci portfolyosunda saklanması sağlanmalıdır.

EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:

Farklı inovasyon teknikleri ile yenilikçi fikirler üretilebilir. 

KAYNAKLAR:

Türk Dil Kurumu, (2021). Türk Dil Kurumu Sözlükleri. https://sozluk.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 
05.07.2021).
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MODÜL/KONU : Mühendislik Tasarım Süreci İle

  Patent Fikri Oluşturma/Planlama

ETKİNLİK ADI : Planlama

EĞİTİM PROGRAMI : ÖYG 2

SÜRE : 40 dk. + 40 dk. + 40 dk. + 40 dk. +

  40 dk. + 40 dk. + 40 dk. + 40 dk.

Etkinlikle ilgili tüm ma-
teryallere ulaşmak için 
karekodu okutunuz.

KAZANIMLAR: 

K1. Geliştirdiği çözüm önerilerini belirlenen kriterlere göre değerlendirir.

K2. Temel tasarım becerilerini çizim çalışmalarında kullanır.

K3. Evrensel tasarım ilkelerini çizim çalışmalarında kullanır.

K4. Çizim çalışmalarını değerlendirir.

K5. Prototip için uygun olan çizim çalışmasını seçer.

K6. Çizim çalışmasının patent sürecine uygunluğunu değerlendirir.

HEDEFLENEN BECERİLER:
• Tasarlama
• Keşfetme
• Problem çözme
• Analitik düşünme
• Eleştirel düşünme
• Yaratıcı düşünme
• Farklılaştırma
• Geliştirme
• Birleştirme
• Yenilikçilik
• Karşılaştırma
• Düzenleme
• Değer verme
• Beceri hâline getirme
• Özümseme

KISA ÖZET: 
Planlama: Öğrenciler beyin fırtınası yaptıkları listeden en iyi fikri seçer, olası tasarımları 
çizer ve sonuçta prototip için tek bir tasarım seçerler.
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Öğrenciler olası çözüm önerileri ile ilgili temel tasarım ve evrensel tasarım ilkelerini kul-
lanarak çizim çalışmaları yaparlar. Öğrenciler belirlenen kriterlere göre olası çözüm öne-
rilerini değerlendirirler, prototip çalışması için uygun çözüm önerisi ile çizim çalışmasını 
seçerler. Çizim çalışmasının patent sürecine uygunluğu değerlendirilirler, çizimde eksik 
veya hatalı bir bölüm var ise çizim çalışması patent sürecine uygun hâle getirilirler. 

ARAÇ-GEREÇLER:
• Bilgisayar
• İnternet bağlantısı
• Sanal sınıf
• 3B tasarım programı

HAZIRLIKLAR: Çizim çalışmaları ile ilgili temel tasarım ilkeleri hatırlatılır ve evrensel ta-
sarım ilkeleri açıklanır. Öğrencilerin çizim çalışması ile ilgili kullanabilecekleri çizim prog-
ramları üzerine değerlendirmelerde bulunulur. Destek programı 2 ve 3 boyutlu çizim 
çalışmaları ve bireysel yetenekleri fark ettirme programı 3B modelleme ile tasarım ve üre-
time giriş modülleri arasında bağlantı kurulur, öğrencilerin bu modüldeki öğrendikleri 
programlar ile çizim çalışmalarını yapabilecekleri açıklanır. Patente uygun çizim çalışma-
ları ile ilgili öğrenciler bilgilendirilir. 

KAVRAMLAR:

Bilgisayar destekli çizim programları: Mühendislik çalışmalarının çiziminde kullanılan, 
çizimlerin basit ve anlaşılır biçimde olmasını sağlayan programlardır.

Temel Tasarım İlkeleri: “Denge, ritim, vurgu, kontrast, hareket, orantı ve uyum”dan oluş-
maktadır. 

Evrensel Tasarım İlkeleri

• Eşitlikçi kullanım 

• Kullanımda esneklik 

• Basit ve sezgisel kullanım  

• Anlaşılabilir bilgi 

• Hata için tolerans 

• Düşük fiziksel güç gereksinimi 

• Yaklaşım ve kullanım için boyut ve alan 

UYGULAMA:

Mühendislik tasarım sürecinin hayal etme basamağında olası çözümlerin geliştirilmesi 
için yaratıcılık ile ilgili etkinliklere yer verilmiş, öğrencilerin olası çözümler üzerinde geliş-
tirme çalışmaları yapmaları sağlanmıştır. Geliştirilen olası çözüm önerilerinin değerlen-
dirilmesi ve olası çözümlerden birkaçının seçilmesi projenin yapılabilirliği açısından son 
derece önemlidir. Farklı nedenlerden dolayı yapılamayacak veya tasarlanamayacak bir 
çözüm önerisinin seçilmesi anlamsızdır. Çünkü belirlenen çözüm önerisi için mühendis-
lik tasarım sürecinin bir sonraki basamağı prototip oluşturmadır. Belirlenen olası çözüm 
önerilerinin değerlendirilmesi için Tablo 1’de verilen değerlendirme kriterleri kullanılabilir. 



T E K N O L O J İ  V E  T A S A R I M

3 7 8

Bu kriterler örnek olarak verilmiştir, kriterler üzerinde değişiklik yapılabilir.

Değerlendirme 
Kriterleri

Olası Çözüm Önerileri

Tripot 
Tasarımı

Elektronik 
Tripot

Elektronik 
Sandalye 
Tasarımı

3 Eksenli 
Sistem 

Tasarımı

2 Eksenli 
Sistem 

Tasarımı

Proje mevcut imkânlar 
ile yapılabilir mi?     

Prototip için gerekli 
malzemeleri temin 
edebilir misin?

    

Proje prototipi için 
gerekli maddi imkâna 
sahip misin?

    

Prototipinde yazılımsal 
çalışmalar yapılacaksa 
bu çalışmalar için 
yeterli bilgiye sahip 
misin veya bu bilgileri 
öğrenebilir misin?

    

Prototipinde elektronik 
bileşenler kullanılacak 
ise, bu çalışmalar için 
yeterli bilgiye sahip 
misin veya bu bilgileri 
öğrenebilir misin?

    

Prototipini 
gerçekleştirmek için 
ihtiyaç hâlinde 3 
boyutlu modelleme 
programını kullanabilir 
misin? 

    

Proje fikri ticari bir 
ürüne dönüştürülebilir 
misin?

 

Proje fikrin özgün mü?
(Fikrin patentinin alınıp 
alınmadığına bakılır.) 
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Tablo 1. Olası çözüm önerilerinin değerlendirme kriterleri

Olası çözüm önerileri Tablo 1’de verilen kriterlere göre değerlendirilebilir. Değerlendirme 
sonucunda en iyi iki veya üç fikir seçilir. Bu çalışmada en iyi iki fikir; 3 Eksenli Sistem Tasarı-
mı ve Elektronik Tripot seçilmiştir.  En iyi iki fikir belirlendikten sonra öğrencilerden fikirler 
ile ilgili çizim yapmaları istenir. Çizimler tamamlandıktan sonra çizimlerin değerlendiril-
mesi için çalışmalar yapılır. Bu çalışma örnek olarak hazırlandığı için 3 Eksenli Sistem Ta-
sarımına yönelik çalışma resimdeki gibidir.

Görsel 1. Herhangi bir şeye istenilen mesafe ve açıda yaklaşarak görüntü çekebilen cihaz’ın
üç boyutlu görüntüsü 1 

Son çizim kriterleri öğretmen tarafından da onaylandıktan sonra, 3 boyutlu tasarım prog-
ramlarında oluşturulan parçaların günlük kullanıma uygun bir şekilde üretilebilmesi için, 
özellikle robotik projelerde milimetrik hassasiyetle çizimlerin yapılmasının önemli olduğu 
açıklanır. 

Çizim çalışmasının değerlendirilmesi sürecinde hazırlanan çizimlerin başka öğrenciler ve 
öğretmenler tarafından değerlendirilmesi sağlanabilir. Öğretmen ve öğrenciler tarafın-
dan çizimler ile ilgili verilen geri bildirimler öğrenci tarafından kaydedilmeli ve bu geri 
bildirimlere göre öğrencilerin çizimlerinde gerekli değişiklikleri yapması sağlanmalıdır. 
Değerlendirme çalışması için belirlenen kriterler Tablo 2’deki gibidir. Bu kriterler örnek 
olarak verilmiştir. Kriterler üzerinde değişiklik yapılabilir.
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Değerlendirme Kriterleri
Çizimlerin Değerlendirilmesi

Çizim 1 Çizim 2 Çizim 3 Çizim 4 Çizim 5

Çizimler çözüm önerisi için yeterli 
mi?

Çizimler başkaları tarafından 
anlaşılır mı?

Çizimler çözüm önerisini tam 
olarak ifade ediyor mu?

Çizimler patent çalışması için 
yeterli mi?

Çizimlerde temel tasarım 
ilkelerine dikkat edildi mi?

Çizimlerde evrensel tasarım 
ilkelerine dikkat edildi mi?

Tablo 2. Çizim çalışmaları için değerlendirme kriterleri

Belirlenen kriterlere uygun bir çizim yapmanın öneminden bahsedilir, özellikle temel ta-
sarım ilkelerine göre çizim yapıldığında daha sonra meydana çıkacak olan ürünün daha 
estetik ve kullanışlı olacağı söylenir. Aynı şekilde evrensel tasarım ilkelerine uyarak çizim 
yapıldığında daha sonra meydana çıkacak olan ürünün daha geniş bir kullanıcı kitlesine 
hitap etmesi ve daha çok satılarak ticari değerinin artırılması sağlanmış olur. 

Temel tasarım ve evrensel tasarım ilkeleri ile ilgili maddeler sanal sınıfta paylaşılır, öğren-
ciler bu alanlardan hangi ilkeleri nasıl kullandıkları ile ilgili kısa cümleler yazarlar ve payla-
şırlar. 

Bu bölümde yapılan çalışmaların sanal sınıfa kaydedilmesi veya çalışmaların portfolyo 
dosyasına konulmasının öğrenci gelişimini değerlendirmek açısından yararlı olacağı dü-
şünülmektedir. 

Patent çizim çalışmaları daha sonra 2 boyutlu olarak patent tarifnamesinin resimler bö-
lümünde kullanılacaktır. Bu yüzden çizimler parça parça ve birleşik olarak tasarlanmalı ve 
kaydedilmelidir.

EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:

Farklı 3 boyutlu çizim programları incelenebilir. 

GÖRSEL KAYNAKLAR:

1 Öngün, C ve Erdem Y. E. (2021). Herhangi Bir Şeye İstenilen Mesafe ve Açıda Yaklaşarak 
Görüntü Çekebilen Cihaz.T.R. Patent 2021/002623.
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MODÜL/KONU : Mühendislik Tasarım Süreci İle

  Patent Fikri Oluşturma/Prototip

  Oluşturma

ETKİNLİK ADI : Prototip Oluşturma

EĞİTİM PROGRAMI : ÖYG 2

SÜRE : 40 dk. + 40 dk. + 40 dk. + 40 dk. +

  40 dk. + 40 dk. + 40 dk. + 40 dk. +

  40 dk. + 40 dk.

Etkinlikle ilgili tüm ma-
teryallere ulaşmak için 
karekodu okutunuz.

KAZANIMLAR: 

K1. Prototip çalışması için planlama yapar.

K2. Prototip çalışması için ihtiyaçları ve kaynakları belirler.

K3. Prototipini oluşturur.

HEDEFLENEN BECERİLER:

• Keşfetme

• Problem çözme

• Analitik düşünme

• Eleştirel düşünme

• Yaratıcı düşünme

• Farklılaştırma

• Geliştirme

• Birleştirme

• Yenilikçilik

• Karşılaştırma

• Düzenleme

• Değer verme

• Beceri hâline getirme

• Özümseme

KISA ÖZET: 

Oluşturma: Öğrenciler, tasarım gereksinimleriyle uyumlu ve tasarım kısıtlamaları dahilin-
de olan bir çalışma modeli veya prototip oluşturur.
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Öğrenciler prototip oluşturma ile ilgili öncelikle üretime yönelik planlama çalışması ya-
parlar. Prototip için ihtiyaçlar ve kaynaklar belirlenir daha sonra prototipi gerçekleştirmek 
için yazılımsal, tasarımsal veya donanımsal çalışmalar yapılarak prototip oluşturulur. Pro-
totip yapım aşamalarına yönelik hazırlanan formların, görsellerin, video çekimlerinin ve 
patent çalışması dosyalarının sanal sınıf ortamına kaydedilmesi veya portfolyo dosyasına 
eklenmesi sağlanmalıdır. 

ARAÇ-GEREÇLER:

• Bilgisayar

• İnternet bağlantısı

• Sanal sınıf

• 3B tasarım programı

• Montaj malzemeleri

• 3D yazıcı

HAZIRLIKLAR: Bu etkinlikte öğrencilere özel yetenekleri geliştirme programı, 3B model-
leme ile tasarım ve üretim modülünde öğrendikleri bilgi ve becerileri kullanarak prototip 
çizimlerini oluşturabilecekleri, prototipi hazırlamadan önce 3B modelleme programında 
montaj işlemlerini yapabilecekleri açıklanır. 

KAVRAMLAR:

Prototip: İlk örnek, model.

UYGULAMA:

Sanal sınıf üzerinden prototipleme ile ilgili bilgi verilir. Tüm öğrenciler kendi bilgisayarla-
rından bulut sistemini kullanan bir 3 boyutlu tasarım programına yönlendirilir. Bu prog-
ram üzerinden grup olarak prototip, planlama doğrultusunda tasarlanmaya devam edilir.  

Mühendislik tasarım sürecinin prototip oluşturma basamağında öncelikle yapılması ge-
reken çalışmalardan biri planlama olabilir. Çünkü planlama çalışması prototip oluştur-
ma ile ilgili yapılacak işlemlerin sırası, zamanlaması ve ihtiyaçların belirlenmesi açısından 
önemlidir. Planlı yapılan bir çalışma üretim süreçlerinde üretimin daha sağlıklı yapılma-
sını sağlamakla birlikte prototip oluşturma sırasında ihtiyaç duyulabilecek unsurların da 
belirlemesine katkı sağlayabilir. Planlama çalışmalarının hem TÜBİTAK proje yarışmala-
rında hem de ulusal ve uluslararası proje yarışmalarında hazırlanması, planlama ile ilgi 
bilgilerin proje formuna eklenmesi istenmektedir. Planla çalışması, düşünülen prototipe 
göre farklılık göstermektedir. Çünkü bir problemin çözümüne yönelik hazırlanan prototip 
çalışmasının üretilmesi için uygulanan yöntem ve teknikler farklılık gösterebilmektedir. 
Herhangi bir şeye istenen mesafede ve açıda yaklaşarak görüntü çekebilen cihaz proto-
tipinin oluşturulması ile ilgili örnek plan çalışması Tablo 3’deki gibidir. Bu kriterler örnek 
olarak verilmiştir, kriterler üzerinde değişiklik yapılabilir. 
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Sıra Yapılacak Çalışmalar

Tarih

E
yl

ü
l

E
ki

m

K
as

ım

A
ra

lık

O
ca

k

Şu
b

at

M
ar

t

N
is

an

M
ay

ıs

H
az

ir
an

1. Sorunu belirleme ve çözüm 
önerileri geliştirme

2. Hayal etme ve yenilikçi fikirler 
üretme

3. Planlama ve patent ıç̇in çizim 
çalışmaları

4. 3B tasarım çalışmaları

5. Malzeme temini

6. 3B baskı çalışmaları

7. Mekanik/montaj çalışmaları

8. Yazılımsal çalışmalar

9. Test etme ve test sonuçlarının 
kaydedilmesi

10. İyileştirme

11. Patent çalışmaları

Tablo 3. Planlama çalışması

Planlama çalışması yapıldıktan sonra prototipin gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulan 
kaynaklar ve malzemeler belirlenmelidir. Bu tarz projelerde projenin yapılabilirliğini ve ya-
pım maliyetini minumun düzeyde tutmak için 3 boyutlu modelleme aşamasında montaj 
işlemleri yapılarak  yapım aşamasına geçilmeden önce prototipin çalışabilirliği test edil-
miş olur. 3B boyutlu modelleme programları ile yapılan montaj işlemleri aynı zamanda 
prototip yapımında kullanılması düşülen malzemelerin de eksiksiz olarak listelenmesi-
ne ve prototip yapımı için ortalama bir maliyet çıkarılmasına yardımcı olmaktadır. Örnek 
prototip ile ilgili “3 Boyutlu Modelleme Çalışması”na ait görsel bir sonraki sayfada verilen 
resimdeki gibidir.
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Görsel 1. Herhangi bir şeye istenen mesafe ve açıda yaklaşarak görüntü çekebilen cihaz’ın
üç boyutlu görüntüsü 1

Herhangi bir şeye istenen mesafede ve açıda yaklaşarak görüntü çekebilen cihaz prototi-
pinin oluşturulması ile ilgili örnek malzeme temin listesi Tablo 4’deki gibidir. Bu kriterler 
örnek olarak verilmiştir, kriterler üzerinde değişiklik yapılabilir.

Sıra Malzemeler Fiyat Adet/Metre Toplam

1. Sigma Profil 6 20*20 Kanal 30 2 60

2. İndüksiyonlu mil 8 mm 20 0,5 10

3. Step motor milli 17hs4401 200 3 600

4. Arduino uno 50 1 50

5. Bluetooth 25 1 25

6. Step motor sürücü devresi 15 3 45

7. Kamera 300 1 300

8. 3B baskı 150 1 150

9. Servo motor 50 1 50

Toplam Maliyet 1290 TL

Tablo 4. Malzeme temin listesi
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Bu çalışmada prototipi oluşturabilmek için ihtiyaç duyulan yazılımsal bilgi ve beceriye de 
sahip olunması gerekmektedir. Prototip oluşturma sürecinde bu örnekteki gibi bir ürün 
tasarımı yapılması düşünülüyor ve prototipi gerçekleştirmek için yeterli tecrübeye sahip 
değilsek, prototipin çalışabilirliği hizmet alımı yöntemi ile de sağlanabilir. Ancak prototip 
ile ilgili bilgilerin bir başkası ile paylaşılmasının patent sürecine olumsuz etki edebileceği 
unutulmamalıdır. Dışarıdan hizmet alımı ile ilgili işlemler patente başvuru yapıldıktan son-
ra yapılabilir.  Prototipin mekaniksel montaj işlemleri tamamlandıktan sonra hazırlanan 
yazılımsal çalışmaların denenmesi aşamasına geçilebilir. Bu aşamada mevcut donanım 
ile yazılım ilişkisi değerlendirilerek, prototipin istenen biçimde çalışabilmesi için yazılımsal 
değişikliklerin yapılması gerekmektedir. Prototip yapımında öğrencilerin en çok yaptıkları 
hatalardan biri montaj işlemlerini hızlı bir şekilde bitirmek istemleri ve bu konuda aceleci 
davranmalarıdır. Montajı iyi yapılmamış bir prototipin istenen biçimde çalışabilmesi veya 
kullanım esnasında problemlerin ortaya çıkmaması pek mümkün değildir. Dolayısı ile ya-
zılımsal çalışmalara geçilmeden önce projede çalışan mekanik sistemlerin çalışabilirliği ve 
stabilitesi kontrol edilmelidir.

EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:

Farklı tasarım ve üretim süreçlerinin incelenmesi sağlanabilir.

GÖRSEL KAYNAKLAR:

1  C. Öngün, Y. E. Erdem, “Herhangi Bir Şeye İstenilen Mesafe ve Açıda Yaklaşarak Görün-
tü Çekebilen Cihaz,” T.R. Patent 2021/002623, 02 Temmuz, 2021.
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MODÜL/KONU : Mühendislik Tasarım Süreci İle

  Patent Fikri Oluşturma/Test Etme

ETKİNLİK ADI : Test Etme

EĞİTİM PROGRAMI : ÖYG 2

SÜRE : 40 dk. + 40 dk.

Etkinlikle ilgili tüm ma-
teryallere ulaşmak için 
karekodu okutunuz.

KAZANIMLAR: 

K1. Değerlendirme testlerini gerçekleştirir.

K2. Test sonuçlarını değerlendirir.

K3. Test sonuçlarını raporlaştırır.

HEDEFLENEN BECERİLER:
• Keşfetme
• Analiz Etme
• Karşılaştırma
• Değerlendirme
• Değer verme
• Beceri hâline getirme
• Özümseme

KISA ÖZET: 

Test Etme: Öğrenciler çözümü test ederek değerlendirir; verileri toplar ve analiz ederler; 
test sırasında ortaya çıkan tasarımlarının güçlü ve zayıf yönleri değerlendirilir. Tasarımla 
ilgili test sonuçları rapor hâline getirilir, sonuç raporu sanal sınıf ortamına veya portfolyo 
dosyasına kaydedilir. 

ARAÇ-GEREÇLER:
• Bilgisayar
• İnternet bağlantısı
• Sanal sınıf

HAZIRLIKLAR: Öğrencilere üretimde değerlendirme yöntemleri ile ilgili sunum yapılır. 
Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme Grubu ve Özel Yetenekleri Geliştirme Programı 1’de konu 
ile ilgili teknoloji ve tasarım etkinlikleri tartışılır, etkinlikte yer alan konular üretim, inovas-
yon ve patent kavramı ile ilişkilendirilir. 

KAVRAMLAR:

Değerlendirme ve Test Etme: Öğrenciler tasarım etkinlikleri sonucunda yaptıkları tasa-
rımlarının, belirlenen sorunu ne oranda çözdüğünü, tasarımın genel özelliklerini taşıyıp 
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taşımadığını değerlendirirler. Bu amaçla arkadaşlarının değerlendirmelerine fırsat ver-
mesi beklenir. Öğrenciler gerçekleştirdikleri ürün veya modelin, belirledikleri sorunu çöz-
medeki performansını test eder, tasarım etkinliğini gerçekleştirmede izlenen aşamaları 
tekrar gözden geçirerek aldığı kararları ve uygulama sonuçlarını başlangıçtaki düşünce-
leriyle karşılaştırır ve değerlendirirler. Teknoloji ve Tasarım Öğretmen Kılavuz Kitabı. (2006)

UYGULAMA:

Mühendislik tasarım sürecinin test etme basamağında prototip ile ilgili değerlendirme-
lere yer verilmektedir. Bu değerlendirme kriterleri, üretilen prototipe göre farklılık göste-
rebilir. Dolayısı ile değerlendirme aşamasına geçilmeden önce prototip özelliğine göre 
değerlendirme kriterlerinin kontrol edilmesi, gerekli ise bazı kriterlerin değiştirilmesi, 
kaldırılması veya eklenmesi prototip ile ilgili değerlendirme çıktılarının doğru sonuçlar 
vermesine katkı sağlayabilir. Değerlendirme kriterlerinden elde edilen verilerin öğrenciler 
tarafından değerlendirilmesi sağlanarak öğrencilerin konu ile ilgili rapor hazırlaması sağ-
lanmalıdır. Hazırlanan rapora tüm testlerden elde edilen olumlu ve olumsuz geri bildirim-
ler kaydedilmelidir. Değerlendirme ile ilgili tüm dokümanların sanal sınıf ortamına veya 
portfolyo dosyasına kaydedilmesi öğrenci gelişimini takip etmek açısından yararlı olacak-
tır. Aşağıda verilen değerlendirme testleri örnek olarak verilmiştir. Bu testlerin içeriğinde 
prototipin durumuna göre öğretmen ve öğrencilerin değerlendirmeleri sonucunda de-
ğişiklik yapılabilir.Prototipin değerlendirilmesi aşamasında farklı testler de uygulanabilir. 
Aşağıda örneği verilen testler ürün değerlendirme ve test etme süreçlerini kapsamakta-
dır.

Ürünün belirlenen kriterlere göre değerlendirilmesi ile ürünün belirlenen kriterleri han-
gi oranda karşılayabileceği belirlenmeye çalışılmaktadır. Değerlendirme testi 1’de, 1 en 
düşük puanı, 5 ise en yüksek puanı ifade etmektedir. Değerlendirmede ürünün kriterleri 
karşılanabilme oranına göre puanlama yapılmalıdır. Tablo 5’te verilen kriterler değerlendi-
rilecek ürüne göre değiştirilebilir.

Sıra Kriterler Puanlama

1 Ekonomiklik 4

2 Esneklik 5

3 Ergonomiklik 4

4 Kullanışlılık 4

5 Sağlamlık 5

6 Performans 5

7 Bakım yapılabilirlik 5

8 Güvenilirlik 1

9 Montaj yöntemleri 5
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Tablo 5. Değerlendirme testi 1: Herhangi bir şeye istenen mesafede ve açıda yaklaşarak
görüntü çekebilen cihaz

Değerlendirme testinden elde edilen veriler öğrenciler tarafından değerlendirilerek ürün 
ile ilgili olumlu ve olumsuz veriler değerlendirme raporuna kaydedilir. Değerlendirme so-
nuçlarına göre cihazın hareketlere karşı tepki vermediği bunun için de çarpmalar sonucu 
güvenlik açığının ortaya çıktığı belirlenmiştir. Ürünün doğrulama testine yönelik güveni-
lirlik testi düşük çıktığından dolayı bu alan ile ilgili geliştirme yapılmalıdır.

Değerlendirme testi 2’de ürünün çalışma aşamaları ve ürünün çalışma özellikleri listelen-
mektedir. Ürün kullanıldıktan sonra ürünün belirlenen listedeki özelliklerini hangi düzey-
de karşıladığı değerlendirilmelidir. Herhangi bir şeye istenen mesafede ve açıda yaklaşa-
rak görüntü çekebilen cihaz ile ilgili olarak belirlenen özellikler ve değerlendirmeler Tablo 
6’daki gibi hazırlanabilir.

Sıra Yetenekler Ürün Kullanımına İlişkin 
Değerlendirmeler

1. X eksen hareketi Yeterli

2. Y eksen hareketi Yeterli

3. Z eksen hareketi Yeterli

4. X eksen hızı Yeterli

5. Y eksen hızı Yeterli

6. Z eksen hızı Yeterli

7. Görüntüye odaklanabilir. Yeterli

8. İstenilen mesafede konumlanabilir. Yeterli

9. Hareketli cisim takibi Yetersiz, ürün hareketli cisme çarpıyor.

Tablo 6. Değerlendirme testi 2: Herhangi bir şeye istenen mesafede ve açıda yaklaşarak
görüntü çekebilen cihaz

Değerlendirme testi 2 sonuçları öğrenciler tarafından değerlendirilmeli ve ilgili bölümle-
re ürünün çalışması ile ilgili bilgiler kaydedilmelidir. Değerlendirme testi sonucuna göre 
ürünün performansının iyi olduğu ancak hareketli cisimleri takibi sırasında hareketli ci-
simlere çarptığı görülmektedir. Dolayısıyla bu alanda ürün ile ilgili geliştirme çalışmaları 
yapılmalıdır.  Değerlendirme sonuçlarından elde edilen veriler değerlendirme raporuna 
kaydedilmelidir.

Değerlendirme testlerine ek olarak uzman görüşü alınabilir. Ayrıca prototipler birden faz-
la ve farklı şekillerde üretilip kıyaslama testi yapılabilir. 
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Hazırlanan ürün hedef kitleye ve alanındaki uzman kişilere tanıtılır, hedef kitlenin ve ala-
nındaki uzman kişilerin ürün hakkındaki tüm görüşleri değerlendirilir ve bu görüşlerden 
elde edilen olumlu ve olumsuz geri bildirimler değerlendirme raporuna kaydedilir.

Birden fazla prototipin üretimi yapılır. Üretimi yapılan farklı ürünlerin uzmanlar tarafından 
kullanılması ve üretilen her bir ürün için uzmanların değerlendirme yapması sağlanır. Bu 
değerlendirmeler öğrenciler tarafından kaydedilir ve en iyi ürünün hangisi olduğu belir-
lenir. Bu test maliyeti düşük ve üretimi kolay ürünler için daha kullanışlı olabilir. Özellikle 
3 boyutlu yazıcılar ile üretilen ürünlerin değerlendirilmesinde bu yöntemin kullanılması 
yararlı olabilir.  Bu testle ilgili elde edilen veriler değerlendirme raporuna kaydedilmelidir.

Değerlendirme testlerinden elde edilen sonuçların hepsi değerlendirme raporuna değer-
lendirme testlerinden sonra kaydedilmişti. Değerlendirme raporunda yer alan tüm so-
nuçların öğrenciler tarafından değerlendirilmesi sağlanmalıdır. Örneğin ürünün araştır-
ma testleri olumludur, doğrulama testlerinde ürünün güvenilirlik testi düşük çıkmıştır, 
değerlendirme testinde hareketli cisim takibi yetersizdir, karşılaştırma testi olumludur. 
Ürünün güvenilirlik testinin düşük çıkmasının sebebi ürünün kullanımı sırasında hare-
kete karşı tepki vermemesi ve çarpmasından kaynaklanmaktadır. Ürünün hareketli bir 
cisme karşı takibinin yetersiz olmasının sebebi hareketli bir cismi takibi sırasında hareketli 
cisim ile mesafesini koruyamamasından kaynaklanmaktadır. 

Bu değerlendirmeler, öğrencilerin iyileştirme basamağı için kullanabilecekleri bir yol ha-
ritası niteliğindedir. Tasarımla ilgili tüm test sonuçları rapor hâline getirilir, sonuç raporu 
sanal sınıf ortamına veya portfolyo dosyasına kaydedilir.

EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:

Farklı değerlendirme testlerinin incelenmesi sağlanabilir.
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MODÜL/KONU : Mühendislik Tasarım Süreci İle

  Patent Fikri Oluşturma/İyileştirme

  ve Patent Tarifnamesi Hazırlama

ETKİNLİK ADI : İyileştirme ve Patent

  Tarifnamesi Hazırlama

EĞİTİM PROGRAMI : ÖYG 2

SÜRE : 40 dk. + 40 dk. + 40 dk. + 40 dk. +

  40 dk. + 40 dk.

Etkinlikle ilgili tüm ma-
teryallere ulaşmak için 
karekodu okutunuz.

KAZANIMLAR: 

K1. Test sonuçlarına göre prototipte iyileştirmeler yapar.

K2. Başlık, teknik alan ve tekniğin bilinen durumunu oluşturur.

K3. Buluşun amacı bölümünü oluşturur.

K4. Patent resimlerini oluşturur.

K5. Şekillerin kısa açıklaması ve referans numaralarını oluşturur.

K6. Buluşun ayrıntılı açıklamalarını ve sanayide uygulama biçimini oluşturur.

K7. İstemleri ve özeti oluşturur.

K8. Patent başvurusunda bulunur.

HEDEFLENEN BECERİLER:
• Keşfetme
• Problem çözme
• Analitik düşünme
• Eleştirel düşünme
• Yaratıcı düşünme
• Farklılaştırma
• Geliştirme
• Birleştirme
• Yenilikçilik
• Karşılaştırma
• Düzenleme
• Değer verme
• Beceri hâline getirme
• Özümseme
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KISA ÖZET: 

İyileştirme: Öğrenciler bu etkinlikte test etme aşamasında yaşanan problemlere yönelik 
iyileştirme çalışmaları yaparlar. Öğrenciler oluşturdukları prototipe göre patent tarifna-
mesi yazımına başlarlar. Proje fikrini korumaya yönelik patent çalışmaları yapılarak patent 
çalışması için proje fikrine yönelik patent tarifnamesi oluşturulur.  Öğrenciler bu aşamaya 
kadar patent çalışması ile ilgili dokümanları hazırladıkları için son olarak patent başvuru 
işlemleri yapılır. Tarifname yazımına yönelik hazırlanan dokümanların sanal sınıf ortamına 
kaydedilmesi veya portfolyo dosyasında saklanması sağlanmalıdır.

Öğrenciler olası çözüm önerileri ile ilgili temel tasarım ve evrensel tasarım ilkelerini kul-
lanarak çizim çalışmaları yaparlar. Öğrenciler belirlenen kriterlere göre olası çözüm öne-
rilerini değerlendirirler, prototip çalışması için uygun çözüm önerisi ile çizim çalışmasını 
seçerler. Çizim çalışmasının patent sürecine uygunluğu değerlendirilir, çizimde eksik veya 
hatalı bir bölüm var ise çizim çalışması patent sürecine uygun hâle getirilir. 

ARAÇ-GEREÇLER:

• Bilgisayar

• İnternet bağlantısı

• Sanal sınıfı

HAZIRLIKLAR: Test sonuçlarına göre iyileştirme çalışmaları yapabilmek için farklı ino-
vasyon teknikleri kullanılabilir. Patent fikirlerini geliştirirken, özellikle buluş basamağını 
aşmak için TRIZ gibi inovasyon teknikleri kullanılmaktadır.

KAVRAMLAR:

Patent Tarifnamesi: Buluşun tüm detayı ile anlatıldığı kısımdır. Tarifname, buluş konu-
sunun ilgili olduğu teknik alanda uzman bir kişi tarafından, buluşun uygulanabilmesini 
sağlayacak nitelikte, hiçbir şey gizlenmeden açık ve ayrıntılı şekilde yazılmalıdır.

UYGULAMA:

Mühendislik tasarım süreci iyileştirme basamağında prototip test edildikten sonra, test 
sonuçlarında olumsuz olan kriterlere yönelik iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır. İyileş-
tirme çalışmaları prototip üzerinde yapılan testlerdeki olumsuzlukları gidermeye yönelik 
her türlü çalışmayı kapsayabilir. İyileştirme çalışmaları basit düzeyde çalışmalar olabilece-
ği gibi komple sistemsel değişikliklerde olabilir. Bu durum prototip için yapılan çalışma-
lara bağlı olarak değişiklik gösterebilir. İyileştirme çalışmaları yapıldıktan sonra prototip 
tekrar test edilmeli, iyileştirilen alanlar ile ilgili aksaklıklar var ise tekrar iyileştirme çalışma-
ları yapılmalıdır. Mühendislik tasarım sürecinde iyileştirme basamağı son işlem basamağı 
gibi görünse de aslında prototip test sonuçlarına göre bu durum bir döngü hâlinde de-
vam etmektedir. Test sonuçlarının hepsinden olumlu sonuç alındığında ve sisteme yeni 
bir özellik eklenmeyi düşünülmüyor ise döngü sonlandırılır ve patent başvurusu ile ilgili 
işlemler yapılır.

Üretime yönlendirilmiş rastgele eylemler ile prototip üzerinde tekrar iyileştirmeler yapıl-
maya çalışılır. Değerlendirme sonuçlarına göre cihazın hareketlere karşı tepki vermediği 
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bunun için de çarpmalar sonucu güvenlik açığının ortaya çıktığı belirlenmiştir. Ürünün 
doğrulama testine yönelik güvenilirlik testi düşük çıktığından dolayı bu alan ile ilgili geliş-
tirme yapılmalıdır.

İyileştirme eylemi olarak ‘’otomatikleştirme’’ seçilmiştir. Fakat bu aşamada eylem rastgele 
değil bir önceki etkinliğin test sonuçlarına göre seçilmiştir.

GRUP 1 

Eylemler Listesi, Sorular ve Cevaplar

Otomatikleştirme: “Sistemi nasıl otomatik hâle getirip güvenlik açığını kapatabiliriz?” Ce-
vabı: “Kameraya yakın bir bölgeye mesafe 
sensörü eklersek hem hareketli nesneler 
takip edilebilir hem de hareketli nesneye 
kamera çarpmaz.”

Sanal sınıfta ilgili yere, iyileştirme aşama-
sından çıkan cevaplar da eklenir, sisteme 
mesafe sensörü takılır ve patent tarifna-
mesi son iyileştirme ve geliştirmelerden 
sonra yazılmaya başlanır. 

Yapılan iyileştirmeden sonra mutlaka 
patent arama motorlarında patent araş-
tırması yapmak gerekmektedir. Çünkü 
iyileştirme ile değiştirilen cihaz, başka pa-
tentlerin alanına giriyor olabilir. Öğrenci-
ler ile farklı anahtar kelimelerle benzerlik 
patent araması ve sınıflandırma araması 
yapılarak patentin benzersiz olduğuna 
kanaat getirdikten sonra patent tarifna-
mesi yazılır.

PATENT TARİFNAMESİNİN HAZIRLAN-
MASI 

Tarifname, istem, özet ve resimler mev-
zuata uygun bir şekilde oluşturulmalıdır. 
Sanal sınıftan çevrim içi bir yazı dokü-
manı açılır, bağlantı öğrencilerin e-pos-
talarına gönderilir, grup olarak buradan 
patent tarifnamesinin yazılmasına baş-
lanır. Patent çalışmalarında gizlilik ilkesi 
öğrencilere hatırlatılır. 

Görsel 1-2. Herhangi bir şeye istenilen mesafe 
ve açıda yaklaşarak görüntü çekebilen cihazın 

patent tarifnamesi görselleri 1
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Patent kılavuzu öğrencilerle tekrar paylaşılır ve incelenir. Patent tarifnamesine resimler-
den başlamak projenin görselinden yararlanıldığı, bu sayede bilgiler somut hâle getirildiği 
için avantaj sağlar. Prototip çizimlerinde kullanılan 3 boyutlu resimler 2 boyuta çevrilerek 
patent resimleri için gerekli olan çizimler hazırlanır. Patent resimlerinin daha anlaşılır ol-
ması için cihazın tamamının ve ayrı ayrı parçalarının çizimlerinin oluşturulması gerekir. 
Şekillerin kısa açıklamaları yapılarak referans numaraları oluşturulur. Referans numarası 
oluşturulmuş patent resimlerine göre tarifname ve istemleri yazmak daha kolay olur. 

Daha sonra kılavuza göre, buluş başlığı, teknik alan, tekniğin bilinen durumu, buluşun çö-
zümünü hedeflediği teknik sorunlar, buluşun ayrıntılı açıklaması, istem, buluşun sanayide 
uygulama biçimi ve özet yazılır. 

Herhangi Bir Şeye İstenilen Mesafe ve Açıda Yaklaşarak Görüntü Çekebilen Cihaz’ın bağ-
lantısı paylaşım yapıldıktan sonra örnek olarak gösterilebilir. Öğrencileri sadece cihazdaki 
gibi mekanik ve robotik projelere kanalize etmemek için farklı patent çalışmaları da gös-
terilmelidir.

EK ETKİNLİK ÖNERİSİ:

Patent tarifnamesi hazırlama ile ilgili kitaplar incelenebilir.

DEĞERLENDİRME:

Mühendislik Tasarım Süreci ile Patent Fikri Oluşturma modülünde bulunan etkinliklere 
ait “Dereceli Puanlama Ölçek Formu”na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

GÖRSEL KAYNAKLAR:

1 Öngün, C ve Erdem Y. E. (2021). Herhangi Bir Şeye İstenen Mesafe ve Açıda Yaklaşarak 
Görüntü Çekebilen Cihaz.T.R. Patent 2021/002623.
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