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• A. 1. Teknoloji ve Tasarım Öğreniyorum
Bu ünitede öğrencilerin teknoloji ve tasarım kavramlarını ve bu 

kavramlar arasındaki ilişkiyi öğrenmeleri, ayrıca günlük hayatta 
karşılaştıkları sorunların çözümlerinde öğrendiklerini kullanmaları 
amaçlanmıştır.

7.A.1-TEKNOLOJİ VE TASARIMIN ÖĞRENİYORUM

TASARIM TEKNOLOJİ

TASARIMTEKNOLOJİ



TT. 7. A. 1. 1. Teknoloji kavramını söyler.
Buluş, icat, keşif, bilim, teknik, teknoloji, 
endüstri ve endüstri 4.0 kavramları üzerinde durulur.

7.A.1-TEKNOLOJİ VE TASARIMIN ÖĞRENİYORUM



TEKNOLOJİ NEDİR?

 İnsanın bir amaç için kullandığı tüm araç gereç 

ve makinelerin üretilebilmesinde kullanılan 

yöntemler,teknikler,gelişimler ve bilgiler 

bütünüdür.

 Teknolojinin amacı  hayatı kolaylaştıran ürünler 

üretmek enerji,iş gücü ve maliyet tasarruf 

sağlamak kalite ve verimliliği arttırmaktır.



BULUŞ

 Var olan bir durumun yeni fark 

edilmesidir.Bilimsel bir kuraldır.Buluşun bir 

sahibi vardır.

 Örneğin suyun kaldırma kuvveti,yerçekimi

kanunu



İCAT NE DEMEKTİR?

 Daha önce var olmayan bir ürünün/yöntemin 

insan çabası ile oluşturulmasıdır.İcatlar bir 

sorundan, meraktan ya da bir düşünceden 

ortaya çıkar.Örneğin radyo,fotoğraf mak. 



KEŞİF NE DEMEKTİR?

 Var olan ancak bilinmeyen gizli bir durumu 

ortaya çıkarma işlemidir.

 Örneğin Amerikanin Keşfi





BİLİM NE DEMEKTİR?

 Deney,düşünce,gözlem ve araştırma yolllari ile 

sistematik bir şekilde yapılan incelemelerdir.

 Örneğin fen bilimi.



TEKNİK NE DEMEKTİR?

 Sanat,bilim veya meslek dallarında iş yaparken 

kullanılan yöntemlerin tümü.Örneğin ders 

anlatırken sunum yöntemi,soru cevap yöntemi.



ENDÜSTRİ

Üretim araçları ve makinelerin kullanılması,ham

maddelerin ürün haline getien uygulamadır.

Örneğin otomotiv sanayi,beyaz esya sanayi



ENDÜSTRİ 4.0

Bilişim, teknoloji ile endustriyi bir araya 

Getiren süreçtir.



TT. 7. A. 1. 2. Tasarım kavramını söyler.
Tasarımın endüstriyel tasarım, grafik tasarım, mimari ve çevre
tasarımı alanlarından oluştuğu üzerinde durulur.
TT. 7. A. 1. 3. Teknoloji ve tasarım arasındaki ilişkiyi ifade
eder.
Bir üründen hareketle, teknoloji ve tasarım kavramlarının
arasındaki ilişki ve birbirlerini nasıl etkiledikleri üzerinde durulur.

KAVRAMLAR

ÇEVRE
TASARIMI

ENDÜSTRİYEL
TASARIM

MİMARİ
TASARIM

GRAFİK
TASARIM

7.A.1-TEKNOLOJİ VE TASARIMI ÖĞRENİYORUM



TASARIM NEDİR?

 Yapılması düşünülen şeyin kullanım amacına 

göre dış 

görünüşü,işlevselliği,ergonomisi,boyutu gb

özellikleri planlanarak meydana getirilmesidir.



Teknoloji ve Tasarım Öğreniyorum 

Tasarım Nedir?
“Tasarım, bir ürünün tümü, veya bir parçası veya 

üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, 

doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile 

algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin 

oluşturduğu bütünü ifade eder.”

Neden Tasarım?
Yapılan araştırmalar, tüketici ürün tercihinde marka, kalite, fiyat, ürün özellikleri gibi unsurların yanı sıra ürünlerin 

dış görünümünün de oldukça etkili olduğunu göstermektedir. Hatta çoğu zaman tüketiciye aynı kaliteyi sunan iki 

ürün arasında, dış görünüş ürün tercihinde en etkin rolü üstlenmektedir.



TASARIM ÇEŞİTLERİ

 1.Endustriyel tasarım

 2.Grafik tasarım

 3.Mimari tasarım

 4.Çevre tasarımı



Teknoloji ve Tasarım Öğreniyorum 

Tasarımın Alanları Nelerdir?
Tasarım, Endüstriyel Tasarım, Grafik Tasarım, Mimari ve Çevre Tasarımı alanlarından oluşmaktadır.

• Endüstriyel Tasarım: makineler, teknolojik ürünler, 

mutfak malzemeleri, beyaz eşyalar ve diğer benzer 

ürünlerin üç boyutlu olarak tasarlanması ve 

geliştirilmesidir.

• Grafik Tasarım: broşür, afiş, kitap, dergi vb. okunan 

ve izlenen görüntülerin tasarımını yapmaktır.

• Mimari ve Çevre Tasarımı: bina, peyzaj ve iç mekan 

tasarımını kapsayan oldukça geniş bir çalışma 

alanıdır.



Teknoloji ve Tasarım Öğreniyorum 

Teknoloji ve Tasarım Arasında Nasıl Bir İlişki Vardır?

Teknoloji ile tasarım iç içedir. Bir şey ilk önce tasarlanır daha sonra 

uygulamaya konur. Teknolojinin gerçekleşmesi için tasarımdan 

geçmesi gerekir. 

Mesela; Teknolojik alet olan buzdolabını yapmak için ilk önce 

rengini, büyüklüğünü ve buna benzer özelliklerini tasarlamak 

gerekir. Daha sonra tasarladığımız buzdolabını işlemden geçirip 

hazır hale getiririz.



7A. TEKNOLOJİ VE TASARIMIN TEMELLERİ

TT. 7. A. 1. 4. Teknoloji ve tasarım ürünlerine günlük hayattan
örnekler verir.
Teknoloji ve tasarım ikilisinin hayatın günlük akışına yaptığı pozitif ve negatif
etkilerinin var olduğu vurgulanır. Günlük hayatta karşılaştığı problemlerin
çözümünde teknoloji ve tasarımın önemi üzerinde durulur.
TT.7. A. 1. 5. Ülkemiz ile dünyadaki teknolojik gelişmeleri karşılaştırır.
Bir üründen hareketle, ülkemiz ve dünyadaki teknolojinin (beyaz eşya, otomobil,
telefon, gemi yapımı, tarım makineleri vb.) tarihsel gelişimi üzerinde durulabilir.

7A-TEKNOLOJİ VE TASARIMIN TEMELLERİ



Teknoloji ve Tasarım Öğreniyorum 

Teknoloji ve Tasarım Ürünlerine Örnekler:

Teknoloji Tasarım

• Cep Telefonu • Cep telefonunun  ele uygun 
ergonomik boyutları

• Uçaklar • Uçakların havada süzülmesini 
sağlayan ve hava akımının 
kanatların altından akmasını 
sağlayan aerodinamik şekli.



Teknoloji ve Tasarım Öğreniyorum 

Gelişen ve değişen dünyada ülkelerin ekonomik güçleri teknolojiyle doğru 
orantılıdır. Teknolojisi gelişmiş ülkeler genellikle ekonomik anlamda rahat ve diğer 
ülkelere açılabilen ülkelerdir.

Örneğin ; Teknolojik gelişme sağlayan telefon markaları ve bu telefon markalarına 
sahip ülkelerin ekonomileri büyük ölçüde gelişmiştir. Amerika, Japonya, Çin gibi 
ülkelerin ekonomisinin büyümesinde bu ve benzeri firmaların başrol oynadığı 
söylenebilir.

Dünyada Teknolojide ilk sıralarda yer alan Amerika, Japonya, Çin, Almanya, 
GüneyKore gibi ülkeler Teknoloji alanında  ARGE çalışmalarına çok yüksek paralar 
harcamakta ve bu konuda araştırmalar yapmaktadır.

Ülkemiz ise Teknoloji alanında gelişmiş ülkelerin gerisinde kalmış, teknoloji satın 
alan ülke konumundan halen çıkamamıştır. Ancak son zamanlarda özellikle 
savunma sanayinde gerçekleştirilen projeler ülkemiz adına ümit vermektedir.

Dünyada ve Türkiye’de Teknoloji:



Bu ünitede; öğrencilerin sanat/tasarım elemanlarını ve tasarım 
ilkelerini kullanarak oluşturdukları fikirlerini taslak, teknik çizim, 
maket vb. ile ifade edebilmesi amaçlanmıştır.

7.A.2-TEMEL TASARIMIN



TT. 7. A. 2. 1. Sanat/tasarım elemanlarını ifade eder.
Çizgi, renk, doku, mekân, biçim/formun elemanlarının bir fikri ifade ederken 
nasıl kullanılabileceği örnekler üzerinden gösterilir.
TT. 7. A. 2. 2. Sanat/tasarım elemanlarını bir ürün üzerinde gösterir.
İki veya üç boyutlu bir tasarım ürünü incelenebilir. Örneğin afiş tasarımları 
incelenirken çevre bilinci ve tasarruf gibi konularda duyarlılık değeri üzerinde 
durulabilir

7.A.2-TEMEL TASARIMIN



Tasarım Eleman ve İlkeleri 

 Bu çalışmada Tasarım eleman ve ilkelerin neler olduğu açıklanacak. Her bir eleman ve ilkelere
endüstriyel ürünler üzerinde örnekler gösterilecek.

 Guruplar oluşturularak, çeşitli materyaller üzerinde tasarım eleman ve ilkeleri belirlenecek ve
bizlerle paylaşılacak.

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı



Tasarım Eleman ve İlkeleri 

 Tasarım elemanları ve ilkeleri; soyut bir fikri beş duyu organımızdan en az biriyle
algılayabilecek somut bir çalışma oluşturmada kullanılan temel yapı taşlarıdır. Tasarım
elemanları ve ilkeleri ne kadar başarılı kullanılırsa, elde edilen çalışma o kadar etkili ve güçlü
olur.

 Tasarım Elemanları:

1-Çizgi (Line)
2-Şekil (Shape)
3-Renk (Colour)
4-Doku (Texture)
5-Alan (Space)
6-Biçim (Form)
7-Değer (Value)

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı



Tasarım Eleman ve İlkeleri 

 Tasarım Elemanları:

1-Çizgi (Line)

Ürün veya çalışmalarda sık sık karşımıza çıkar. Çizgiler yön ve hareket gösterir. Yönlendirir. Şekil
ve formları ayırır veya birleştirir. Çizgi nesnelerin çevrelenmesinde yardımcı olur. Farklı
çalışmalarda bazen doku olabilir, gözümüze rehberlik edebilir. Bulunduğu yerde anlatım ve
rehberlik eder. Çizgiler, kıvrımlı, düz, ince, kalın, hafif, keskin ve dağınık gibi özelliklere sahiptir.

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı



Tasarım Eleman ve İlkeleri 

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı

1-Çizgi



Tasarım Eleman ve İlkeleri 

 Tasarım Elemanları:

2-Şekil (Shape)

Farklı renk, değer ve dokularla oluşturduğu kapalı bir çizgisel öğenin çevrelediği alan olarak
tanımlamak mümkün. Şekil, ayrıca yükseklik ve genişliğe sahip iki boyutlu nesne olarak da
tanımlamak mümkün. Fakat endüstriyel ürünlerde hacim ve boyut ile birlikte üç boyutluluk
kazanır. Temel geometrik şekiller daire, kare, üçgen ve dikdörtgen’dir.

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı



Tasarım Eleman ve İlkeleri 

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı

2-Şekil



Tasarım Eleman ve İlkeleri 

 Tasarım Elemanları:

3-Renk (Colour)

Renk ışığın cisimlere çarptıktan sonra yansıyarak görme duyumuzda bırakmış olduğu etkidir. 
Dolayısıyla renk ışığın bir özelliğidir. Renkler ışıkla birlikte oluşurlar. Renkler insanların üzerinde 
birçok değişik duygular uyandırırlar. Gerçek dünyada gözümüzün algılayabildiği toplam renk 
sayısı milyonun üzerindedir. Ancak renkleri çıplak gözle görmenin ve algılamanın, ışık, hava 
koşulları ve çeşitli çevresel şartların da etkilediğini hesaba katarsak, aslında bu rakam sonsuza 
ulaşabilir. Genelde sıcak renkler uyarıcı, soğuk renkler ise gevşetici ve dinlendirici etki 
bırakırlar. Sıcak renk grubu sarı, kırmızı ve turuncu renklerden, soğuk renk grubu ise yeşil, mavi 
ve mor renklerden oluşur. Doğada karışıksız bulunan üç ana renk yani sarı, kırmızı ve mavinin 
birbiri ile karışmaları sonucunda üç ara renk oluşur Bu ara renkler; turuncu, mor ve yeşildir. 
Renk, tasarımda dikkati dürtükler. İzleyen üzerinde güçlü, duygusal ve psikolojik etkileri vardır. 

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı



Tasarım Eleman ve İlkeleri 

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı

3-Renk



Tasarım Eleman ve İlkeleri 

 Tasarım Elemanları:

4-Doku
Bir nesnenin dokunsal hissi veren yüzey kalitesidir. Doku hissetme hissini uyandırır. Görsel 
doku işaretlerin ve şekillerin tekrarlanması yoluyla da oluşturulabilir. Bir sayfa üzerinde harfler 
ve kelimeler görsel doku oluşturduğu gibi, bir ürün üzerinde bulunan malzemede doku 
taşıyıcıdır. Ürünün üzerindeki doku, farklı açılardan ve ışık kırılmalarından görsel olarak değişik 
anlamlar kazanabilir.

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı



Tasarım Eleman ve İlkeleri 

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı

4-Doku



Tasarım Eleman ve İlkeleri 

 Tasarım Elemanları:

5-Alan
Ürün veya somut bir nesne üzerinde görsel yüzeydir. Görsel materyalde alan kullanımı 
materyalin anlaşılabilir olmasını sağlar. Ürünlerde kullanılan doku, renk veya şekil gibi unsurlar 
alanın etkili kullanılmasıyla estetik kazanır. Görsel materyallerde alan kullanımı materyalin 
anlaşılabilir olması açısından büyük önem taşır. Kapalı (dolu) ya da açık (boş) alanlar olarak 
ikiye ayırabileceğimiz alan kullanımına en güzel örneklerden biri dergi ya da kitap 
tasarımlarıdır. Bu tasarımlarda sayfanın tamamı metin ya da şekiller ile doldurulmaz. 
Okuyucunun içeriği daha rahat takip edebilmesi için boş alanlara yer verilir.

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı



Tasarım Eleman ve İlkeleri 

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı

5-Alan



Tasarım Eleman ve İlkeleri 

 Tasarım Elemanları:

6-Biçim

Bir alan, değer, renk ve doku farklılıkları nedeniyle sınırları belirlenmiş olarak algılanır ki buna 
biçim denir. Biçim, çizgi, renk açık ve koyudan oluşmuş yüzeydir. Lekelerle bir biçim 
oluşturabildiği gibi, kolaj tekniğiyle de biçimler oluşturulabilir. Diğer bir deyişle biçim, bir 
nesnenin dış sınırlarıdır. Doğada var olan her cismin, bir geometrik forma dayalı biçimi vardır. 
Bazıları da serbest görünümdedirler. Biçimi sınırlayan çizgi karakterleri, biçimin yuvarlak, sivri, 
keskin, yumuşak niteliklere sahip olmasına katkıda bulunurlar.

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı



Tasarım Eleman ve İlkeleri 

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı

6-Biçim



Tasarım Eleman ve İlkeleri 

 Tasarım Elemanları:

7-Değer 

Işığın bir özelliğidir. Parlaklık veya ton olarak da adlandırılır. Görece parlaklık veya karanlık 
şeklinde de ifade edilir. Değer kontrastı ışık ve karanlık arasındaki varyasyon derecesine 
referans vermektedir. En yüksek değer karşıtlığı sadece siyah ve beyaz kullanılarak elde edilir.
Değer bir şekle hacim eklemek için sıkça kullanılır. Bir dairede kademeli tonlandırma onu bir 
küre gibi gösterebilir. Değer alan illüzyonu yaratmak için de kullanılır. Değer vurgu ekleyebilir; 
yüksek kontrast alanları düşük kontrast alanlarında belirginleşir. Değer duyguları veya ruh 
halini uyarabilir. Düşük değer karşıtlığı sessiz ve sakin hissettiren ince ve ölçülü bir etki yaratır. 
Yüksek değer karşıtlığı heyecan ve çatışma duygularını uyandırır.

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı



Tasarım Eleman ve İlkeleri 

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı

7-Değer



7. A. 2. Temel Tasarım

TT. 7. A. 2. 3. Tasarım ilkelerini bir ürün üzerinde göstererek açıklar.
Tasarım ilkelerini oluşturan denge, ritim, vurgu, hareket, birlik, çeşitlilik, oran-
orantı kavramları verilir.
TT. 7. A. 2. 4. Çevresindeki bir tasarım ürününü yeniden yorumlar.
Ürün analizi ve fikir geliştirme sürecinden sonra bir tasarım ürünü çizim şeklinde 
yeniden yorumlanır.

7.A.2-TEMEL TASARIMIN



Tasarım Eleman ve İlkeleri 

Tasarım İlkeleri:

1-Denge (Balance)
2-Ritim (Rhythm)
3-Vurgu (Emphasis)
4-Kontrast (Contrast)
5-Hareket (Movement)
6-Bütünlük (Unity)
7- Hizalama (Hierarchy)

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı



Tasarım Eleman ve İlkeleri 

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı

Tasarım İlkeleri:

1-Denge

Yatay ve dikey eksenin her iki tarafında objenin veya yüzeydeki unsurların birbirlerine olan eşit 
mesafeleriyle oluşturulur. Çizgilerin, formların renklerin ışıkların bir yüzey üzerinde dengesi 
vardır. Denge insanda psikolojik olarak rahatlama ve güven oluşturur.



Tasarım Eleman ve İlkeleri 

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı

1-Denge



Tasarım Eleman ve İlkeleri 

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı

2-Ritim

Ritim tekrarlama temeli üzerine bir tasarım prensibidir. Tekrar, görsel bütünlüğün sağlanması 
için, hemen tüm sanat çalışmalarında çeşitli davranış biçimleri ile başvurulan bir uygulamadır. 
Herhangi bir hareket için düzenli veya düzensiz aralıklarla nesnelerin dizilişiyle de ritim 
sağlanabilir. Ritim gözün bir objeden diğerine rahatlıkla kayabilmesidir. Birbirinden kopuk 
yerleştirilmiş tasarım elemanları arasında bağlantı zor kurulur. Algılama istenen şekilde olmaz.



Tasarım Eleman ve İlkeleri 

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı

1-Ritim



Tasarım Eleman ve İlkeleri 

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı

3-Vurgu

Vurgu bir tasarımda odak noktası yaratır. o en önemli olana nasıl dikkatleri çekeceğimizdir. Vurgu 
olmaksızın, gören kişinin resme bakışını çekmeksizin iletişim gerçekleşmez. Ön plana çıkması 
gereken unsur ile ikinci planda kalması gereken unsur arasında gerçekleştirilen yön, biçim, doku, 
renk, ton ya da çizgi kontrastı ile sağlanabilir. Vurgu ile ilgili unutulmaması gereken nokta her şey 
vurgulandığında hiçbir şeyin dikkati çekmediği ve aslında vurgulanmadığının bilinmesidir.



Tasarım Eleman ve İlkeleri 

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı

1-Vurgu



Tasarım Eleman ve İlkeleri 

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı

5-Kontrast

Tasarımı ilgi çekici hale getiren güçlü bir ilkedir. Kontrastlık okuyucunun dikkatinin 
dağılmasını engeller. Çizgiler, şekiller ve grafikler kontrastlık oluşturur. Kontrastlık ayrıca 
vurgulamak istediğimiz alan veya biçimi ön plana çıkarır. İki kontrast renk, üründe veya 
tasarımda dikkat çeker ve vurgu oluşturur.



Tasarım Eleman ve İlkeleri 

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı

5-Kontrast



Tasarım Eleman ve İlkeleri 

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı

6-Hareket

Hareket genellikle yöne bağlı olarak oluşur. Kompozisyonu oluşturan öğeler karşıtlık. düzeni 
içinde farklı hareket etkisi yaratabilir. Tasarımcı, çalışmasında kullandığı aynı veya benzer figür, 
form, şekil veya renk gibi unsurlarla bir kompozisyonun içine, çevresine yada bir bölgede ya 
doğru hareket oluşturur. Görsel bir imajda hareket, objeler imajın içinde hareket ediyormuş 
hissiyatı uyandırdığında ortaya çıkar.



Tasarım Eleman ve İlkeleri 

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı

5-Hareket



Tasarım Eleman ve İlkeleri 

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı

6-Bütünlük

Bir görseli meydana getiren öğelerin bir bütün olarak görünmesini sağlayan öğeler arasındaki 
ilişkidir. Materyal içinde bütünlüğün sağlanmış olması mesajı almayı ve yorumlamayı kolaylaştırır.



Tasarım Eleman ve İlkeleri 

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı

6-Bütünlük



Tasarım Eleman ve İlkeleri 

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı

7-Hizalama

Görsel materyallerin daha kolay algılanmasında öğeler arasında kurulan ilişkilerin daha rahat 
anlaşılmasında önemli rol oynar. Materyal içinde düzenli bir şekilde yerleştirilmiş öğeler daha 
kolay algılanır.

Hizalama tasarımdaki öğelerin bazı öğelerle aynı hizada olmasıdır. Hizalama tasarımda birlik ve 
düzen oluşturmak için kullanılabilir. Araştırmaya göre İnsanlar dikey ya da yatay olarak hizalanan 
şeyleri hizalanmayanlara göre daha düzenli olarak algılarlar ve düzenli bilgileri düzensizlere göre 
daha kolay öğrenir ve hatırlarlar.



Tasarım Eleman ve İlkeleri 

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı

7- Hizalama



7. A. 2. Temel Tasarım

TT. 7. A. 2. 5. Sanat/tasarım elemanlarını ve tasarım
ilkelerini kullanarak bir tasarım oluşturur.
Sanat/tasarım elemanları ve tasarım ilkeleri kullanılarak çizim,
boyama, kesme, katlama, birleştirme, yırtma, yapıştırma gibi bir
yöntemle tasarım yapılmasına; geri dönüşüm konusuna vurgu
yapılarak atık malzemelerden ürün oluşturulmasına ve duyarlılık
değerine yer verilir.

7.A.2-TEMEL TASARIMIN



7.B-TASARIM 
SÜRECİ VE 

TANITIM

7.B.1-TASARIM 
ODAKLI SÜREÇ

7.B.2-
BİLGİSAYAR 
DESTEKLİ  
TASARIM



7.B.1-TASARIM ODAKLI SÜREÇ

Bu ünitede tasarım süreci ve tanıtımın, problem tanımlama, araştırma, 
planlama, oluşturma ve değerlendirme basamaklarından oluştuğunun ve bu 
sürecin hem bireysel hem de iş birliği yapılarak uygulanabileceğinin öğrenilmesi 
amaçlanır



7.B.1-TASARIM ODAKLI SÜREÇ

TT. 7. B. 1. 1. Tasarım sürecinin bir problem tanımlama ve çözüm 
önerme süreci olduğunu söyler.
TT. 7. B. 1. 2. Günlük hayatta karşılaşılan bir sorun veya ihtiyacı 
“tasarım problemi” şeklinde ifade eder.
Özel gereksinimli bireylerin karşılaştığı zorluklar ile iş sağlığı ve güvenliği 
problemleri gibi günlük hayattaki sorunlar üzerinde durulur.



Tasarım Odaklı Süreç

Tasarım süreci bir problem tanımlama ve çözüm üretme sürecidir.
Öncelikle, günlük hayatta karşılaşılan bir sorun veya ihtiyaç “tasarım 
problemi” olarak ifade edilir.

Örneğin; Elektrik faturasının yüksek gelmesi 
maddi açıdan bir sorundur.

Çözüm1: Rüzgâr enerjisinden faydalanarak 
rüzgâr türbini ile kendi elektriğimizi kendimiz 
üretebiliriz.

Çözüm2: Güneş enerjisinden faydalanarak güneş 
panelleri ile kendi elektriğimizi kendimiz 
üretebiliriz. Probleme yönelik çözüm önerileri geliştirilir.



7.B.1-TASARIM ODAKLI SÜREÇ

•TT.7.B.1.3- Belirlediği probleme
yönelik çözüm önerileri
geliştirebileceğini ifade eder.
•TT.7. B.1.4- Tasarım sürecinin
araştırma basamaklarını söyler.
Doğru veri kaynaklarına ulaşma yollarına
dikkat edilmesi, veri toplama aşamasında
çözüm önerisine yönelik karşılaşılan benzer
tasarımlar tespit edildiğinde etik kurallara
uyularak belirlenen problemin
değiştirilebileceği veya mevcut tasarımın
geliştirilmesi yoluna gidilebileceği vurgulanır.



Tasarım Odaklı Süreç

Çözüm önerilerinin geliştirilmesinde tasarımın özellikleri ve taslak bir çizim yapılmalıdır.

• Rüzgâr türbini çatıda rüzgârı en iyi alan yere 
yerleştirilmiştir.

• Rüzgarın yönüne doğru türbin dönebilmektedir.
• Üretilen elektriğin fazlası akülerde depolanmaktadır.

• Güneş panelleri güneşi en iyi gören yere yerleştirilmiştir.
• Sensör ve motor sayesinde güneş panelleri güneşe 

yönelebilmektedir.
• Üretilen elektriğin fazlası akülerde depolanmaktadır.

Tasarımın Özellikleri: Tasarımın Özellikleri:



Tasarım Odaklı Süreç

Tasarım sürecinin araştırma basamakları:

• Doğru veri kaynaklarına ulaşma 
yollarına dikkat edilmeli,

• Veri toplama aşamasında çözüm 
önerisine yönelik karşılaşılan benzer 
tasarımlar tespit edildiğinde etik 
kurallara uyularak belirlenen 
problemin değiştirilmesi veya mevcut 
tasarımın geliştirilmesi yoluna 
gidilmelidir.

Güneş paneli yerleştirilecek alan yeterince güneş 
alıyor mu? (Evet)

Kurulacak güneş panelleri evin ihtiyacını karşılıyor 
mu? (Evet)

Benzer tasarımlar var mı? (Evet)
O zaman problemini değiştir yada tasarımını geliştir. 
(Güneş panelleri gün boyunca güneşe dik bakacak 
yani güneşi takip edecek şekilde tasarlanacak ve 
böylece güneşten maksimum elektrik üretilecek)

Bu soruların dışında benzer ürünler araştırılmalı ve 
benzer ürünlerin hangi kısımlarının benzerlik 
gösterdiği, nasıl çalıştığı, hangi malzemelerden 
üretildiği vb. konular incelenmeli ve analiz edilmelidir.  



Tasarım Odaklı Süreç

Rüzgâr türbini yerleştirilecek alan yeterince rüzgâr 
alıyor mu? (Hayır) • Doğru veri kaynaklarına ulaşma 

yollarına dikkat edilmeli,

• Veri toplama aşamasında çözüm 
önerisine yönelik karşılaşılan benzer 
tasarımlar tespit edildiğinde etik 
kurallara uyularak belirlenen 
problemin değiştirilmesi veya mevcut 
tasarımın geliştirilmesi yoluna 
gidilmelidir.

Çözüm önerisinden 
vazgeç.

Tasarım sürecinin araştırma basamakları:



7.B.1-TASARIM ODAKLI SÜREÇ

TT. 7. B. 1. 5. Tasarım geliştirme kriterlerini söyler.
Ergonomik, estetik, yaratıcı, özgün, yalın, işlevsel, bakım ve tamir kolaylığı
gibi kullanıcı ihtiyaçları ile dayanıklı, kolay bulunabilir, geri dönüşüme uygun,
ekonomik olma gibi kriterler üzerinde durulur. Tasarımı oluşturma sürecinde
çevresel faktörlere göre bu kriterlere dikkat edilir.
TT. 7. B. 1. 6. Tasarım oluşturulurken kullanıcı, malzeme, uygulama
ve çevre faktörlerinin önemini açıklar.
Tasarım için uygun malzemeyi temin etme, araç-gereçleri seçme, çalışma
takvimi oluşturma, maliyet hesaplaması yapma ve değerlendirme süreçleri
üzerinde durulur.

ERGONOMİK

ÖZGÜN

ÇEVRE

GERİ 
DÖNÜŞÜM

DAYANIKLI

İŞLEVSEL



Tasarım Odaklı Süreç

Tasarımı oluşturma sürecinde çevresel faktörlere göre bazı kriterlere dikkat edilmelidir. Bunlar;

• Ergonomik (Kullanışlı)
• Estetik (Göze hoş çekici gelen)
• Yaratıcı (Yaratma yeteneği olan)
• Özgün (Benzerlerinden farklı, üstün)
• Yalın (Karmaşık olmayan, sade)
• İşlevsel (Kullanılan duruma göre işe yarar, 

fonksiyonel)
• Bakım ve tamir kolaylığı gibi kullanıcı ihtiyaçlarına 

yönelik kriterler olabileceği gibi,

• Dayanıklı
• Kolay bulunabilir
• Geri dönüşüme uygun
• Ekonomik olma gibi tasarıma yönelik 

kriterler de olabilir.

Tasarım geliştirme kriterleri:



Tasarım Odaklı Süreç

Tasarım geliştirme sürecinde tasarımın 
çözüme yönelik son halinin maket yada 
çizimi yapılarak görselleştirilmelidir.



Tasarım Odaklı Süreç

• Tasarım için uygun malzemeyi 
temin etme,

• Araç-gereçleri seçme,

• Maliyet hesaplaması yapma,

• Çalışma takvimi oluşturma,

• Değerlendirme süreçleri 
üzerinde durulur. 

İhtiyacımız olan elektrik miktarını evde kullandığımız elektrikli 
aletleri düşünerek hesaplamalı ve ihtiyacımızı karşılayacak tip 
güneş panellerini, aküleri, şarj kontrol cihazını vb. seçmeliyiz.

Tasarımımız maket yada model olacak ise uygun bir malzeme 
seçilmeli. Örnekte gerçek bir ev üstüne monte düşünülmüştür. 

Seçtiğimiz malzemelerin maliyet hesaplaması yapılır. Örneğin;
2 adet 150W Güneş paneli: 2 x 550= 1100TL
2 adet 90Ah Kuru Akü         : 2 x 600= 1200TL …….vb. Toplam 
maliyet çıkarılır.

Çalışma takvimi oluşturulur. Örneğin; 
1.gün: Güneş panellerinin konulacağı yerlerin oluşturulması. Güneş 
panellerinin güneşi takip etmesi için gereken güneş takip sensörü
ve motorunun bağlanması.
2.gün: Güneş panelleri ve akülerin kurulması…..vb.

Her aşamada (Malzeme seçimi, maliyet, çalışma takvimi oluşturma vb.) değerlendirme yapılabilir.



7.B.1-TASARIM ODAKLI SÜREÇ

TT. 7. B. 1. 7. Tasarımı oluşturmak için gerekli aşamaları açıklar.
TT. 7. B. 1. 8. Teknoloji ve tasarım uygulamalarında uyulması 
gereken güvenlik önlemlerini açıklar.
TT. 7. B. 1. 9. Tasarım ürünlerinin üretim süreçlerini açıklar.
Tasarımın çıkış noktası, hangi ihtiyaca cevap verdiği, nasıl yapıldığı, nasıl 
değerlendirildiği ve sonuçlandırıldığı üzerinde durulur.



Tasarım Odaklı Süreç

Tasarımı oluşturmak için gerekli aşamalar (İşlem Basamakları):
Tasarımımız için gerekli malzemeleri, araç-gereçleri temin ettikten ve çalışma takvimi 
oluşturulduktan sonra artık tasarımımızı oluşturabiliriz.  

Tasarımı oluşturmak için gerekli aşamalar:

Güneş panellerinin çatıya konulacağı yerler oluşturulacak .

Güneş panellerinin güneşi takip etmesi için gereken güneş takip 
sensörü ve motorunun bağlantısı yapılacak.

Güneş panelleri çatıda oluşturulan yerlere monte edilecek.

Şarj kontrol cihazı, dönüştürücü ve akü için evde uygun yerler belirlenip 
monte edilecek.

Güneş panellerinden çıkan bağlantı kabloları şarj kontrol cihazına, dönüştürücüye 
ve aküye şekilde belirtildiği gibi bağlanacak.



Tasarım Odaklı Süreç

• Kesici ve sivri aletleri ortada bırakmamalıyız.

• Tasarımızı oluştururken yüksek bir noktaya çıkıyorsak aşağı 

düşmemek için kendimizi güvenlik halatı ile bağlamalıyız.

• Tehlikeli aletleri kullanarak arkadaşlarımızla 

şakalaşmamalıyız…..vb.

Tasarımı gerçekleştirirken uyulması gereken tüm güvenlik önlemlerine uymalıyız.!!!



Tasarım Odaklı Süreç

Tasarımımızın üretim sürecinde üzerinde durulması gerekli konular:

Tasarımın 
çıkış noktası

Hangi ihtiyaca 
cevap veriyor Yapım Değerlendirme Sonuç

Elektrik 
faturasının  

yüksek gelmesi

Ucuz Enerji 
ihtiyacına 

cevap veriyor.

İşlem 
basamakla-

rını takip 
ederek

Güneşe bağlı 
elektrik üretimi, 
bedava enerji, 

kurulumu 
maliyetli



7.B.1-TASARIM ODAKLI SÜREÇ

TT. 7. B. 1. 10. Taslak, model, maket ve prototip kavramlarını 
örnekleyerek açıklar.
TT.7. B. 1. 11. Kullanımı tamamlanmış ürünlerin ikincil amaçlar için 
kullanımını değerlendirir. Kullanımı tamamlanmış ürünlerin geri 
dönüşümüne yönelik imkânların araştırılması sağlanır.
TT. 7. B. 1. 12. Tasarımı değerlendirme kriterlerini sınıflandırır.
Bir tasarımın estetik, özgün, işlevsel, yapılabilir ve sürdürülebilir olması 
açısından değerlendirilmesi üzerinde durulur.



Tasarım Odaklı Süreç

Taslak: Bir şeyin kesin biçimini almadan önceki durumu. Örneğin; üretilmek istenen bir ürünün 
ilk çizimi.

Model: Aslını temsilen yapılan, bazı özelliklerini anlatan, üç boyutlu tipik ve küçük mamul 
parçalarına verilen isim. Model aslıyla aynı boyutta olabileceği gibi, aslının küçültülmüşü ya da 
büyütülmüşü de olabilir. Örneğin; model uçak.

Maket: Bir dekorun, bir yapının, bir aygıtın, heykelin, vb. görünümüne ve oranlarına bağlı 
kalınarak küçültülmüş üç boyutlu örneği. Gerçeklerinin işlevini yerine getirmez. Örneğin; bina 
maketi. 

Prototip: Herhangi bir ürünün üretim aşamasından önce üretilmiş olan ilk örneğidir. Örneğin; 
protez bir kol prototipi.

Tasarım sürecinde bilinmesi gereken bazı kavramlar:



Tasarım Odaklı Süreç

Tasarımın modeli veya maketi yapılması düşünülüyorsa 
kullanımı tamamlanmış malzemeler yani atık 
malzemelerden (yandaki model evin yapımında 
dondurma çubukları kullanılmış) yararlanılabilir.



Tasarım Odaklı Süreç

Tenis raketinden güzel bir aynaya Otomobil lastiğinden güzel bir saksıya

Günlük hayatta kullanımı tamamlanmış atık 
malzemelerden neler yapılabilir?



Tasarım Odaklı Süreç

Otomobil lastiğinden güzel bir sehpaya Konserve kutuları ve askıdan hoş bir 
aydınlatma tasarımına



Tasarım Odaklı Süreç

Tasarımımız ihtiyacı yeterince karşılıyorsa, aşağıdaki kriterler açısından değerlendirilmelidir.

• Estetik mi?

• Özgün mü?

• İşlevsel mi?

• Yapılabilir ve 
sürdürülebilir mi?

Göze hoş ve çekici geliyor mu?

Benzerlerinden farklı mı? Üstün yönleri var mı?

Kullanılan duruma göre işe yararlığı ne durumda yani fonksiyonel mi? 

Sanayide seri üretime uygun mu?



7.B.1-TASARIM ODAKLI SÜREÇ

TT.7. B. 1. 13. Tasarımı değerlendirdikten sonra elde ettiği verilerden 
hareketle tasarımını yeniden yapılandırabileceğini değerlendirir.
TT.7. B. 1. 14. Tasarımını kullanıcıya ulaştırmak üzere tanıtım ve 
pazarlama imkânlarını değerlendirir. Görsel ve sözel sunum tekniklerinin 
araştırılması sağlanır.



Tasarım Odaklı Süreç

Tasarımızı değerlendirdikten sonra elde ettiğimiz verilerden hareketle tasarımımızı yeniden 
yapılandırabiliriz. 

Yani tasarımımızı değerlendirme sonucunda gördüğümüz eksikleri tamamlama yoluna 
gidebilir, olması gereken yeni özellikleri de üzerine ekleyebiliriz.



Tasarım Odaklı Süreç

Artık tasarımızı kullanıcıya ulaştırmak üzere tanıtım ve pazarlama işine geçebiliriz.

Tanıtım ve pazarlama için 
görsel ve sözel sunum 
tekniklerinin bilinmesi 
gereklidir. Araştırınız.



7.B.BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM

Bu ünitede öğrencilerin bilgisayar destekli tasarım bilgisini ve 
süreçlerini öğrenmeleri amaçlanmıştır.



7.B.BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM

TT. 7. B. 2. 1. Tasarımı için taslak çizimler yapar.
Gerçek hayatta karşılaşılan probleme ilişkin düşünülen çözüm önerisi kâğıt
üzerinde iki boyutlu olarak gösterilir.
TT. 7. B. 2. 2. Taslak çizimlerini bilgisayar yardımıyla iki boyutlu
görsellere dönüştürür.
Resim ve grafik işleme yazılımları açıklanır ve en az bir tanesi kullanılarak
görsel oluşturulur.
TT. 7. B. 2. 3. Tasarım fikrini açıklamak için çoklu ortam sunusu
hazırlar.
Çoklu ortam yazılımları ile sesli ve hareketli sunular hazırlayarak sınıf
ortamında sunulması üzerinde durulur. Bu kazanım, 5 ve 6. sınıflardaki
zorunlu Bilişim Teknolojileri dersi ile 7 ve 8. sınıflardaki seçmeli Bilişim
Teknolojileri dersinin “Ürün Oluşturma” ünitesi ile ilişkilendirilmelidir.

photoshop proshow autocad



Bilgisayar Destekli Tasarım

• Bu ünitede bilgisayar destekli tasarım bilgisi ve süreçlerini öğrenme amaçlanmaktadır.



Bilgisayar Destekli Tasarım

• Gerçek hayatta karşılaşılan bir probleme ilişkin düşünülen örnek çözüm önerisinin kağıt üzerine 
tasarımı:



Bilgisayar Destekli Tasarım

Probleme ilişkin düşünülen çözüm önerisinin 

tasarıma dönüştürülmesi  için artık 

günümüzde çok çeşitli bilgisayar yazılımları 

kullanılmaktadır. Böylece bilgisayar ve yazılım 

sayesinde daha pratik bir şekilde gerçeğe 

yakın tasarımlar yapılabilmektedir. 



Bilgisayar Destekli Tasarım

Bilgisayar Destekli Tasarım:  İmalatının  yapılması düşünülen  bir parçanın  veya bir ürünün 

ortaya çıkarılmasında yardımcı olmak için bilgisayar sistemlerinin kullanılmasıdır.



Bilgisayar Destekli Tasarım

Bilgisayar Destekli Tasarım sayesinde tasarımcılar 

ve mühendisler tasarımlarını elektronik 

ortamlarda gerçekleştirebilirler. Bu sayede;

• Yaptıkları tasarımlar üzerinde çok daha hızlı 

şekilde değişiklikler yapabilmekte ve istedikleri 

zaman yazıcıdan bu elektronik bilgileri kâğıda 

dökebilmektedirler. 

• Tamamladıkları parçaları montaj edebilmekte 

ve böylece yaptıkları tasarımın bütün halinde 

düzgün çalışıp çalışamayacağını rahatlıkla 

kontrol edebilmektedirler.



Bilgisayar Destekli Tasarım

Günümüzde bilgisayarda tasarım yapmak için kullanılan  bir çok 

yazılım vardır. Bunlardan bazıları 2 boyutlu çizim ve resim işleme 

yapmak için tasarlanmışken; bazıları da daha gerçekçi tasarımlar 

üretmek adına 3 boyutlu çizim yapmak için tasarlanmıştır.

• 2 Boyutlu Tasarım ve Resim, Grafik İşleme Yazılımları:

Autocad, Solid Edge 2D, Photoshop, Corel Draw, Paint ….vb.

• 3 Boyutlu  Tasarım Yazılımları:

Autocad, SketchUp, 3Ds Max ….vb.



Bilgisayar Destekli Tasarım

Boyut: Doğruların, yüzeylerin veya cisimlerin ölçülmesinde ele alınan üç doğrultudan 
uzunluk, genişlik ve derinlikten her biri.

1 Boyutlu : Sadece uzunluk içeren doğruyu ifade eder.

2 Boyutlu : Eni ve boyu olan şekillerdir. 

• Örneğin; geometrik şekillerden örnek verecek 
olursak kare, dikdörtgen, üçgen gibi şekiller 2 
boyutludur, yani  sadece eni ve boyu vardır.

• Şekillerde Alan vardır.

3 Boyutlu : Eni, boyu ve yüksekliği olan şekillerdir. 

• Örneğin; geometrik şekillerden örnek verecek olursak küp, dikdörtgenler prizması, 
üçgen piramit gibi şekiller 3 Boyutludur, yani  eni ve boyu ve yüksekliği vardır.

• Şekillerde Hacim vardır.



Bilgisayar Destekli Tasarım

2 Boyutlu Araba Resmi 3 Boyutlu Araba Resmi



Bilgisayar Destekli Tasarım

2 Boyutlu Helikopter Resmi 3 Boyutlu Helikopter Resmi



Bilgisayar Destekli Tasarım

3 Görünüşlü  Çizimler:

Soldan Arkadan Üstten

3 Görünüşlü Koltuk Çizimi 3 Görünüşlü Araba Çizimi



7.C-YAPILI 
ÇEVRE VE 

ÜRÜN

7.C.1-
MİMARİ 
TASARIM

7.A.2-ÜRÜN 
GELİŞTİRME



7.C.1- MİMARİ TASARIM

Öğrencilerin, mimari tasarım eyleminin barınma ihtiyacıyla başlayan mekân 
yaratma süreci olduğunu öğrenmesi ve çevresindeki farklı işlevsel yapılar 
konusunda bilinçlendirilmesi amaçlanır.



7.C.1- MİMARİ TASARIM

TT. 7. C. 1. 1. İşlevsel farklılıkların mimari tasarımda yapısal
farklılıklara yol açtığını söyler.
Farklı bina tasarımları için (sinema salonu, konferans salonu, mahkeme salonu,
müze, tiyatro, spor salonu, cami vb.) farklı mekân tasarımları üzerinde durulur.
TT. 7. C. 1. 2. Yakın çevresindeki mimari yapıları işlevsel farklılıklarına
göre karşılaştırır.
Yakın çevresindeki farklı işlevdeki iki binanın karşılaştırması yapılabilir. Okul,
hastane, müze, konut, kervansaray, kümbet, saray vb. mekânlar fiziksel
özellikleri (aydınlatma, renk, doku, fiziksel ölçüler vb.) açısından analiz edilir.



Mimari Tasarım

Mimari Tasarım Nedir?

Mimari Tasarım eylemi, barınma ihtiyacı ile başlayan mekan yaratma sürecidir.



Mimari Tasarım

İşlevsel farklılıklar  mimari tasarımda yapısal farklılıklara yol açmaktadır. Yani mimari 
tasarımımızı görülecek işe uygun olarak tasarlarız.

Örneğin; 
• Sinema salonu,
• Konferans salonu,
• Mahkeme salonu,
• Müze,
• Tiyatro,
• Spor salonu,
• Cami vb. 

yapıların her birinin işlevsel (gördüğü iş) 
farklılıklarından dolayı mimari tasarımlarında 
yapısal farklılıklar vardır. Mesela; tiyatro’da
sahne ve izleyiciler için koltuklar vardır.



Mimari Tasarım

Yada kapalı spor salonlarının tavan yüksekliği evimizin tavan yüksekliği ile aynı mıdır?

 Hayır

Peki Neden?

 Gerçekleştirilecek spor faaliyetine göre tavan 

yüksekliği farklılık gösterebilir.                                         

Örneğin; basketbol için kapalı spor salonlarının 

zeminden tavana kadar olan yüksekliğin en az 7 

metre olması gerekir.



Mimari Tasarım

Okul ve hastane gibi farklı işlevi olan iki binayı karşılaştıracak olursak, yapıların 
işlevlerinin tasarımı nedenli etkilediğini daha net görebiliriz.

• Eğitimlerin verildiği derslikler vardır.
• Spor salonları, bahçe, sahalar vb. vardır.
• Eğitici laboratuvarlar vardır.
• Ortak kullanım tuvaletler vardır.
• Öğrenci ve öğretmen girişi vardır. Girişler öğrencilerin 

rahatlıkla girip çıkabileceği şekilde tasarlanmıştır.

• Hasta odaları,  ameliyathane vb. vardır.
• Bekleme mekanları, bahçe, otopark .(Bazı 

hastanelerde helikopter pisti) vb. vardır.
• Tahlil laboratuvarları vardır.
• Ortak kullanım ve hasta tuvaletleri vardır.
• Hasta, ziyaretçi ve Acil girişler vardır. Girişler hastaların 

rahatlıkla girip çıkabileceği şekilde tasarlanmıştır.



7.C.1- MİMARİ TASARIM

TT. 7. C. 1. 3. Mimari yapılarla hayat biçimi arasındaki ilişkiyi açıklar.
Kırsal ve kentsel mimari örnekler üzerinde durulur. Farklı coğrafi şartlardaki hayat
biçimleri ile kullanılan mimari tasarımlar için Safranbolu evleri, Kapadokya evleri,
Beypazarı evleri, Harran evleri, Eğin mimarisi, iglular gibi yapılar üzerinde durulur.
TT. 7. C. 1. 4. Yaşamak istediği konutu farklı coğrafi alan ve şartlara uygun
olarak tasarlar.
Ormanlık bölge, dağlık bölge, çöl gibi farklı coğrafi/iklim koşullarına ve kişisel ihtiyaçlara
uygun bir konut tasarlanarak, çizim veya maket ile gösterilebilir.



Mimari Tasarım

Mimari yapılarla hayat biçimi arasında nasıl bir ilişki vardır?

İnsanlığın ilk oluşumundan bu yana insanlar,  iklim şartları ve doğadaki pek çok tehlikeden korunmak için 

kendilerine kapalı mekan aramışlardır.

Örneğin,  Kapadokya’nın ilk sakinleri buldukları ilk kapalı 

mekan olan mağara ve kaya altı sığınaklara yerleşerek 

göçebe hayatını terk etmişlerdir. Tüfün yumuşak  kaya 

yapısı insanların barınmalarına olanak sağlamış. 

Sığındıkları barınakların çok kolay kazılabilmesi, 

gereksinimlerine göre genişletmeye, yeni koridorlar ve 

merdivenlerle birbirine bağlanmasını kolaylaştırmıştır.



Mimari Tasarım

Eskimolar yani inuitlerde yaşamlarını sürdürmek 

adına barınma ihtiyacını iglolar (Sıkıştırılmış kardan 

evler) yaparak  karşılamışlardır.

Uzak doğuda genellikle Çin, Japonya ve Vietnamda kule biçimli, her 

katının kendisine ait bir çatısı bulunan yapılara Pagoda denir. 

Pagodalar dini tapınaklardır. Kat sayısı 5-13 kat arasında 

değişmektedir. Bu katların, Tanrıların gök katlarını temsil ettiğine 

inanılmaktadır.



Mimari Tasarım

Safranbolu evlerinin Osmanlı döneminde yumurta 

akından yapıldığı ve çok uzun süre depreme dayandığı 

söylenmektedir.

Safranbolu evleri, ahşap çatılı, duvarları ise taş ve 

kerpiç örgülüdür.

Harran  (kubbeli) evleri,  bölgenin çöl olmasından  

ve ağaç malzemenin olmayışından ötürü tuğla 

kubbe ile örtülmüştür. Bu evlerin en büyük özelliği 

yazın serin, kışın ise sıcak olmasıdır.



Mimari Tasarım

Özetle Mimari yapılar farklı coğrafi, iklim koşullarına ve kişisel ihtiyaçlara  göre  farklı tasarımlarda 

inşa edilmiştir.

Günümüz mimari tasarımları teknolojinin de etkisiyle  insanların 

ihtiyaçları ve şehirleşme göz önüne alınarak farklı tasarımlarla 

kendini göstermektedir.



Mimari Tasarım

Şimdi sizde ormanlık bölge, dağlık bölge, çöl, 

kutup gibi farklı coğrafi/iklim koşullarına ve kişisel 

ihtiyaçlara uygun bir konut tasarlayınız. Tasarımlar 

çizim veya maket olabilir.



7.C.2- ÜRÜN GELİŞTİRME

Bu ünitede öğrencilerin ürün geliştirme sürecinin kullanıcı odaklı olduğunu,
mekanik ve yapısal tasarım özelliklerini içerdiğini, ürün geliştirmenin mevcut
veya gelecekteki bir soruna çözüm bulma amacıyla yürütülen analitik bir
düşünme süreci olduğunu öğrenmesi amaçlanmıştır.



7.C.2- ÜRÜN GELİŞTİRME

TT.7. C. 2. 1. Tasarımın kullanıcının ihtiyacına ve beğenisine göre 
şekillendirildiğini ifade eder. 
TT. 7. C. 2. 2. Tasarımda ergonominin önemini örnekler üzerinden 
açıklar.
TT. 7. C. 2. 3. Ergonomik bir ürün tasarlar.
Ergonomi kavramının kullanıcının özelliklerine göre tasarımı 
şekillendirdiğinden bahsedilir.
Ergonomi, antropometri bilim dalı ile ilişkilendirilir. Tasarımlar çizim yoluyla 
gösterilir.
TT. 7. C. 2. 4. Tasarladığı eşyayı ergonomi kriterlerine göre 
değerlendirir.



TT. 7. C. 2. 5. Bir ürünün işlevinin gerektirdiği mekanik özellikleri 
sınıflandırır.
Tasarımın mekanik özellikleri açıklanarak dayanıklılık, aşınma ve denge gibi 
unsurların nesne (sıra, sandalye, koltuk, tabure vb.) üzerindeki etkisi analiz 
edilir. Depreme karşı dayanıklılık da göz önünde bulundurulur.
TT. 7. C. 2. 6. Günlük hayatta kullanılan bir ürünü mekanik tasarım 
özelliklerini dikkate alarak yeniden tasarlar.

7.C.2- ÜRÜN GELİŞTİRME



7.C.2- ÜRÜN GELİŞTİRME

TT. 7. C. 2. 7. Bir tasarım için gerekli yapısal özellikleri açıklar.
Gerilme, esneme ve basınç faktörlerinin yapıların dayanıklılığını ne şekilde etkilediği 
vurgulanır.
Depreme karşı dayanıklılık da göz önünde bulundurulur.
TT. 7. C. 2. 8. Yapısal özellikleri dikkate alarak bir tasarım yapar.
Basit bir nesne kullanılarak yapısal bir tasarım (kule, köprü vb.) oluşturulur.



7.Ç-İHTİYAÇLAR 
VE YENİLİKÇİLİK

7.Ç.1-ENERJİNİN 
DÖNÜŞÜMÜ VE 

TASARIM

7.Ç.2-ENGELSİZ 
HAYAT 

TEKNOLOJİLERİ



7.Ç.1- ENERJİNİN DÖNÜŞÜMÜ VE TASARIM

Bu ünitede öğrencilerin; su, rüzgâr ve güneş gibi doğal kaynakları      
kullanarak temiz ve sürdürülebilir enerji elde etme teknolojilerini öğrenmeleri 
ve bir ürün tasarlamaları amaçlanmaktadır.



7.Ç.1- ENERJİNİN DÖNÜŞÜMÜ VE TASARIM

TT. 7. Ç. 1. 1. Su, rüzgâr ve güneş gibi doğal kaynakları kullanarak 
temiz ve sürdürülebilir enerji elde etme teknolojilerini açıklar.



Enerjinin Dönüşümü ve Tasarım

Enerji Nedir?

Herhangi bir hareketi yapan veya yapmaya hazır olan kabiliyete enerji denir. 

Enerji kısaca iş yapabilme yeteneğidir.

Bu ünitede su, rüzgar ve güneş gibi doğal 

kaynakları kullanarak temiz ve sürdürülebilir 

enerji elde etme teknolojilerini öğrenme ve 

bir ürün tasarlama amaçlanmaktadır.



Enerjinin Dönüşümü ve Tasarım

Enerji Kaynakları:

Enerji kaynakları, herhangi bir yolla enerji 

üretilmesini sağlayan kaynaklardır.

Günlük yaşantımızın her anında ihtiyacımız 

olan enerjiyi bize enerji kaynakları sağlar.

Enerji kaynaklarımızı yenilenebilir ve 

yenilenemez enerji kaynakları olarak ikiye 

ayırabiliriz.



Enerjinin Dönüşümü ve Tasarım

2016 yılında elektrik 
üretimimizin; 
%32,1'i doğal gazdan, 
%33,8‘i kömürden, 
%24,6'si hidrolikten, 
%5,7'si rüzgârdan, 
%1,7'i jeotermalden,
%0,4’ü güneşten ve 
%1,7’si diğer kaynaklardan elde 
edilmiştir.



Enerjinin Dönüşümü ve Tasarım

Enerji Kaynakları ve Çeşitleri:



Enerjinin Dönüşümü ve Tasarım

A. Yenilenemez Enerji Kaynakları:

• Yenilenemez enerji kısaca tükenebilir enerji demektir.

• Yani bu enerji kaynağını elde etmek için tükenebilir 

yakıt kullanmak gerekmektedir.

• Genelde yenilenemez enerji kaynakları kullanımı 

zararlıdır. Çünkü bu kaynaklar kullanıldığı zaman 

doğaya zararlı atıklar ve gazlar salınmaktadır.

• Bu kaynaklar arasında kömür, petrol, doğalgaz, nükleer 

enerji gösterilebilir.

Termik santral



Enerjinin Dönüşümü ve Tasarım

a) Kömür:

• En eski enerji kaynaklarındandır.

• Kömürden elektrik elde etmek için termik 
santraller kullanılmaktadır.

• Yenilenemez enerji kaynakları arasında olan 
kömür fosil yakıtlar arasındadır.

b) Petrol:
• Petrolün yakılması ile elektrik üretilir.

• Petrolde fosil yakıtlar arasındadır.

• Ayrıca tükenebilir enerji kaynakları arasında 
olan petrolün 50 yıllık rezervi kaldığı da 
bilinmektedir.

Fosil Yakıt: Ölen canlı organizmaların oksijensiz 
ortamda milyonlarca yıl boyunca, çözülmesi ile oluşur. 
Kömür, petrol, doğalgaz gibi doğal enerji kaynaklarıdır.



Enerjinin Dönüşümü ve Tasarım

c) Doğalgaz:
• Yenilenemez enerji kaynakları içerisinde çok önemli bir 

kaynaktır, zira ülkemizde elektrik üretiminin %32,1’i 
doğalgazdan sağlanmaktadır.(2016 yılı içerisinde)

• Doğalgaz da fosil yakıtlar arasındadır.

• Dünyada 120 yıllık doğalgaz rezervi kaldığı söylenmektedir.

d) Nükleer:

• Nükleer enerji santrallerinin ham maddesi uranyum, plütonyum gibi radyoaktif elementlerdir. 
Olası bir kazada çevreye çok ciddi kalıcı hasarlar verebilir.

• Nükleer enerji santralleri oldukça yüksek verime sahiptir. Örneğin, 1 ton uranyum ile elde edilen 
enerji miktarı, 20.000 ton kömür ile elde edilen enerji miktarına eşittir.

• Nükleer enerji fosil yakıt değildir.

Nükleer santral



Enerjinin Dönüşümü ve Tasarım

B. Yenilenebilir Enerji Kaynakları:

• Yenilenebilir enerji kaynakları, kendisini doğada 

sürekli yenileyebilen enerji kaynaklarıdır. 

Tükenmeyen enerji olarak da adlandırılır. 

• Fosil yakıtlar ve yenilenemez enerji kaynaklarına 

göre daha az zararlı veya zararı olmayan enerji 

kaynaklarıdır.

• Güneş, Rüzgar, Jeotermal, Hidroelektrik, 

Biyokütle, Hidrojen, Dalga  enerjisi yenilenebilir 

enerji kaynaklarındandır.



Enerjinin Dönüşümü ve Tasarım

a) Güneş Enerjisi:

• Yenilenebilir enerji kaynaklarından olan güneş enerjisi 

temiz bir enerji kaynağı olup, doğaya ve çevreye hiçbir 

zararı yoktur.

• Tüm yenilenebilir enerji türlerinin(Gel-git ve Jeotermal 

enerji hariç) ve fosil yakıtların kaynağı güneştir.

• Güneşten gelen enerjinin 3 te 1’i dünyamızın atmosferi 

tarafından uzaya geri gönderilmektedir. Geriye kalan 

enerji miktarı da, dünyada üretilen enerji miktarından 

binlerce kat daha fazladır. 



Enerjinin Dönüşümü ve Tasarım

• Öyle ki, güneşin sadece bir saatte dünyamıza 

gönderdiği enerji miktarı, yaklaşık olarak 1 yılda 

tüm dünyada kullanılan  enerji miktarından 

fazladır. 

• Güneş enerjisi güneş pilinin yapısına bağlı olarak 

%5 ile %20 arasında bir verimle elektrik 

enerjisine çevrilebilir.



Enerjinin Dönüşümü ve Tasarım

Güneş Enerjisi Elektrik Enerjisine Nasıl Dönüşür?

Güneş enerjisini doğrudan elektriğe dönüştüren 

aygıtlara güneş pili (fotovoltaik pil) denir. Güneş pili 

yüzeyine ışık düştüğü zaman uçlarında elektrik gerilimi 

oluşur. Pilin verdiği elektrik enerjisinin kaynağı, 

yüzeyine gelen güneş enerjisidir.



Enerjinin Dönüşümü ve Tasarım

Güneş Paneli:

5V Güneş Paneli5V DC Motor

Basit bir Güneş Panelinin normal bir pil gibi 2 adet 

kutbu (+ ve -) vardır. İçerisinde yüzlerce güneş 

pilinin seri ve paralel bağlanması ile meydana 

gelmektedir.

Güneş panelinin kutuplarını (yandaki küçük güneş 

arabası şeklinde olduğu gibi) motorun uçlarına 

bağladığımızda, panelin üzerine güneş ışığı 

düştüğünde araba hareket edecektir.

Not: Güneş panelleri  üzerlerine ışık düştüğünde doğru akım (DC) üretirler.



Enerjinin Dönüşümü ve Tasarım

Güneş Enerjisinin Elektrik Enerjisi olarak Evlerde Kullanımı:

Güneş enerjisinden elde edilen elektrik enerjisinin evlerde kullanılabilmesi için öncelikle şarj 

kontrol cihazına ve invertör’a (çevirici) ihtiyaç vardır.

Paralel bağlanmış paneller

İnvertör(Çevirici): Doğru akımı(DC), Alternatif                 
akıma(AC) çevirir.

Şarj kontrol cihazı: Akülerin sağlıklı şarj 
olmasını sağlar.



Enerjinin Dönüşümü ve Tasarım

Günümüzde güneş enerjisinden elektrik üretim 

alanı oldukça genişlemiştir. Güneş panelleri ile;

• Evlerin ve binaların çatılarında,

• Verimsiz ve tarım alanı olmayan alanlarda,

• Çöllerde,

• Denizlerde vb. yerlerde güneş enerjisi ile 

elektrik üretilmektedir ve yakın gelecekte 

çok daha fazla yaygınlaşacaktır.



Enerjinin Dönüşümü ve Tasarım

b) Rüzgar Enerjisi:

Rüzgâr, alçak basınçla yüksek basınç 

bölgesi arasında yer değiştiren hava 

akımıdır, daima yüksek basınç 

alanından alçak basınç alanına doğru 

hareket eder. İki bölge arasındaki 

basınç farkı ne kadar büyük olursa, 

hava akım hızı o kadar fazla olur.

Rüzgâr enerjisi sıcak hava ile soğuk havanın yer değiştirmesi ile oluşan  

hava akımının sahip olduğu hareket(kinetik) enerjisine denir. 



Enerjinin Dönüşümü ve Tasarım

Rüzgâr Enerjisi Elektrik Enerjisine Nasıl Dönüşür?

Rüzgar enerjisinden elektrik enerjisi elde etmek için 
Rüzgar Türbinleri kullanılmaktadır.

Rüzgar Türbinleri genel itibarı ile pervaneler, kule, 
jeneratör, dişli kutusu ve elektrik-elektronik 
elemanlarından oluşmaktadır.

3 kanatlıdırlar. 3’ten fazla kanat olduğu zaman her bir 
kanat kendinden sonraki kanadın rüzgar alımını 
düşüreceği için dönüş hızı düşecektir ve bu nedenle en 
ideal kanat sayısı 3’tür.



Enerjinin Dönüşümü ve Tasarım

Rüzgarda bulunan hareket (kinetik) enerjisi 
pervaneler vasıtasıyla makinelerin dönen 
birimlerinde (rotorda) mekanik enerjiye çevrilir.

Daha sonra yapılan devir hareketi hızlandırılarak 
bu enerji jeneratörlere aktarılır. 

Jeneratörden elektrik enerjisi elde edilir ve elde 
edilen bu elektrik enerjisi akülere aktarılır veya 
aküye depolanmadan doğrudan alıcılara aktırılır.



Enerjinin Dönüşümü ve Tasarım

Tipik büyük bir rüzgar türbini yıllık yaklaşık 
olarak 600 evin elektrik ihtiyacını 
karşılamaktadır. 

Pervanenin yarıçapına göre üretilen 
elektriğin çıkış gücü değişiklik 
göstermektedir. 

Büyüklüklerine göre 10 m pervane çapına 
sahip bir rüzgar türbini 25 kW elektrik 
enerjisi üretirken, 80 m pervane çapına 
sahip bir rüzgar türbini ise 2500 kW elektrik 
enerjisi üretmektedir.



Enerjinin Dönüşümü ve Tasarım

Rüzgâr Enerjisinin Avantajları:

• Rüzgâr enerjisi ile elektrik üretirken doğaya hiçbir sera 
gazı veya bunun gibi zararlı gazlar salınmaz. Temiz bir 
enerji kaynağıdır.

• Tükenmeyen ve yenilenebilir(sürdürülebilir) bir enerjidir.

• Rüzgâr enerjisinin yakıtı rüzgârdır ve bedava bir yakıt 
olup, hiçbir ücret ödenmez.

• Rüzgâr enerji santralleri, güneş enerjisi gibi çok fazla arazi alanı kaplamaz. Yani 1 MW büyüklüğünde 
bir güneş santrali 20.000 metre kare alan kaplarken, bir adet rüzgâr türbini tek başına 1 MW enerji 
üretebilir.

• Günün her saati elektrik üretilebilir.



Enerjinin Dönüşümü ve Tasarım

Rüzgâr Enerjisinin Dezavantajları:

• Rüzgâr değişkenlik gösterdiği için her zaman aynı 
verim alınamayabilir.

• Rüzgar santrali kurmak için çok ciddi ölçümlerin 
yapılması gerekir. Lisanssız güneş santralleri kadar 
kolay kurulumları yoktur.

• Rüzgar enerji santrallerinin yatırım maliyetleri çok 
yüksektir.

• Rüzgar türbinleri, göç eden kuşlar için ciddi sorunlara yol açmaktadır.



Enerjinin Dönüşümü ve Tasarım

• Rüzgar santralleri eğer çok fazla miktarda bir 
bölgede ise, o bölgenin cep telefonu ve tv sinyallerini 
bozabilmektedir.

• Rüzgar enerji santralleri çok 
fazla gürültü yapmaktadır. Tıpkı uçak motorlarına 
benzer bir gürültüleri bulunmaktadır. O nedenle 
yerleşim yerlerinden uzağa kurulmaları 
gerekmektedir.

Rüzgar ile elde edilen enerjinin hem bedava olması, hem de temiz olması ülkelerin enerji üretim 
kaynaklarını bu alana çevirmektedir.



Enerjinin Dönüşümü ve Tasarım

Dünyada ve Ülkemizde 
Rüzgâr Enerjisinden Elektrik Üretimi:

Enerji üretiminde yaygın olarak kullanılan fosil yakıt 
rezervlerinin (kömür, petrol ve doğalgaz) azalması, 
ülkeleri yenilenebilir enerji kaynaklarına 
yönlendirmektedir.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının önemli bir kolunu 
oluşturan rüzgâr enerjisinin ülkeler bazında kurulu 
güç kapasitesi 2014 yılı temmuz ayı itibariyle 
yandaki tabloda verilmiştir.

Türkiye 3424,4 MW kurulu güç kapasitesiyle 16. 
sıradadır.



Enerjinin Dönüşümü ve Tasarım

2015 yılı sonu itibariyle 4718 MW 
kurulu güç kapasitesiyle Türkiye 
15.sıraya yükselmiştir.

Ülkemizde kara rüzgar potansiyeli 

48000 MW olarak belirlenmiştir.

Ayrıca deniz rüzgar potansiyelimiz de 

17393,20 MW olarak tespit 

edilmiştir.



Enerjinin Dönüşümü ve Tasarım
Ülke Toplam Kurulu Güç (2016)

1 Çin 168732 MW

2 ABD 82184 MW

3 Almanya 50018 MW

4 Hindistan 28700 MW

5 İspanya 23074 MW

6 Birleşik Krallık 14543 MW

7 Fransa 12065 MW

8 Kanada 11900 MW

9 Brezilya 10740 MW

10 İtalya 9257 MW

11 Türkiye 7081 (Yeni ihale dahil)

12 İsveç 6520 MW

13 Polonya 5782 MW

14 Portekiz 5316 MW

15 Danimarka 5228 MW

2016 yılı sonu itibariyle(yeni ihale dahil)  7081 MW 
kurulu güç kapasitesiyle Türkiye 11.sırada 
olmaktadır. 

2023 yılında yenilenebilir enerjiye dayalı olarak 
üretilen elektriğin tüm üretim portföyündeki 
ağırlığının yüzde 30 düzeyine gelmesi ve rüzgâr 
enerjisine dayalı kurulu gücün en az 20.000 MW 
olması hedeflenmiştir. Bu hedef gerçekleştiğinde 
Türkiye ilk 6 ülke içerisinde yer alacaktır.



Enerjinin Dönüşümü ve Tasarım

c) Hidroelektrik (Su) Enerji:

Su enerjisi, akmakta olan bir su kütlesinin, bir çark 
ya da benzeri bir aygıtı döndürmesi yoluyla elde 
edilen enerjidir.



Enerjinin Dönüşümü ve Tasarım

Barajda biriken suyun yüksekten borular 
vasıtası ile düşerken sahip olduğu kinetik 
enerji; aşağıda bir su tribünü (pervanesi) 
çevirmesi ve onunda bir elektrik 
jeneratörünü çevirmesi ile elde edilen 
elektriğe "HİDROLİK"  bu sisteme de HES 
(Hidro Elektrik Santral) adı verilir. 

HES’ler kısaca su enerjisinin elektrik 
enerjisine dönüştüğü dev beton yapılardır. 
Doğal olarak baraj duvar yüksekliği ile gölde 
biriken su ve debisi barajın gücünü belirler.



Enerjinin Dönüşümü ve Tasarım

d) Jeotermal Enerji:

Yeraltından çıkan sıcak sudan ve onun buharından 
sağlanan enerjidir.



Enerjinin Dönüşümü ve Tasarım

Kar ve yağmur şeklinde yeryüzüne ulaşan sular, 
yer kabuğundaki çatlaklardan sızarak magmanın 
ısıttığı kayalara ulaşır. Kızgın kayalara ulaşan su ise 
ısınır.

Isınan su ise dünyanın değişik bölgelerindeki 
volkanlar ve gayzerler biçiminde yeryüzünde 
ortaya çıkar. Yeryüzüne çıkan bu suyun sıcaklığı 
ise genelde 150 santigrat derecedir.

Yeraltından çıkan bu sıcak su ise bazı buhar 
türbinleri vasıtası ile elektrik enerjisine 
dönüştürülmektedir. Bu duruma jeotermal enerji 
denilmektedir.



Enerjinin Dönüşümü ve Tasarım

e) Biyokütle Enerji:

Her türlü bitkiden, organik atıklardan, 
alglerden ve yosunlardan elde edilebilen 
bir enerji türüdür. 

Hayvan atıklarının enerji amacıyla 
kullanılması ya da bitkilerin yakılması, 
biyokütle enerjinin en bilinen örnekleridir.



Enerjinin Dönüşümü ve Tasarım

f) Dalga Enerjisi:

Denizde oluşan dalgalanma hareketlerinden 
ve dalgaların meydana getirdiği basınçtan 
elde edilen bir enerjidir. 

Dalga jeneratörleri sayesinde sürdürülebilir ve 
doğal enerji üretimi sağlar.



Enerjinin Dönüşümü ve Tasarım

• Şimdi sizde su, rüzgar, veya güneş gibi doğal 
kaynaklardan yararlanarak üç boyutlu model 
veya maket tasarımı gerçekleştiriniz.



7.Ç.1- ENERJİNİN DÖNÜŞÜMÜ VE TASARIM

TT. 7. Ç. 1. 2. Doğal kaynaklar yoluyla enerji elde edilebilen bir ürün 
tasarlar.
Enerji dönüşümü ile ilgili olarak imkânlar çerçevesinde su, rüzgâr veya güneş 
gibi doğal kaynaklardan yararlanılarak üç boyutlu model veya maket tasarımı 
gerçekleştirilir.
TT.7. Ç. 1. 3. Tasarladığı enerji dönüşümü ürününü sunar.



7.Ç.2- ENGELSİZ HAYAT TEKNOLOJİLERİ 

Bu ünitede öğrencilerin özel gereksinimli bireylere yaşama kolaylığı sağlayan
teknolojiler hakkında bilgilendirilmesi ve bu konuda öğrencilerde farkındalık
oluşturulması amaçlanmaktadır. Yardımseverlik, duyarlılık, iyilikseverlik ve
sorumluluk gibi değerler üzerinde durulur.



7.Ç.2- ENGELSİZ HAYAT TEKNOLOJİLERİ 

TT. 7. Ç. 2. 1. Özel gereksinimli bireylerin yaşama zorluklarını ifade 
eder.
Bu konuyla ilgili daha önceden yayımlanmış kamu spotları izlenir, görsel-yazılı 
basındaki haber ve araştırma sonuçları incelenir.
TT.7. Ç. 2. 2. Özel gereksinimli bireylerin yaşama kolaylığı için 
geliştirilen ürünlerin tasarım özelliklerini araştırır.



Engelsiz Hayat Teknolojileri

Bu ünitede özel gereksinimli bireylere yaşama kolaylığı 

sağlayan teknolojiler hakkında bilgilendirme bu konuda 

farkındalık oluşturma amaçlanmaktadır.



Engelsiz Hayat Teknolojileri



Engelsiz Hayat Teknolojileri

Özel gereksinimli bireyler yaşamlarında bir çok engel ile karşı 
karşıya geliyorlar. Bunlardan bazıları;

• Eğitim
• Ulaşım
• Kişisel ihtiyaçlarını giderme
• Bakım
• Güvenlik
• Sağlık vb. engellerdir.

Özel gereksinimli bireyler karşılarına çıkan bu engelleri 
aşmak için çok çaba sarf etmektedirler. 

Duyarlı insanlar olarak bizim görevimiz onları anlamak ve 
engellerini ortadan kaldırmaya çalışarak onlara yardımcı 
olmaktır. Bu sorumluluk bilincinde olmamız gerekmektedir. 



Engelsiz Hayat Teknolojileri

Özel gereksinimli bireylerin yaşama kolaylığı için 
tasarlanmış bazı ürünler:

Yürüme Engelliler İçin Araba Tasarımı

Tekerlekli sandalye kullanıcıları için imal edilmiş araç elektrik 
motoru ile çalışıyor. Engelliler için İngiliz firmaları tarafından 
tasarlanmıştır. Arka kapısı sayesinde tekerlekli sandalye ile 
rahatlıkla araç içine konumlanabiliyor. Özel aparatları 
sayesinde ise tekerlekli sandalye araç içerisinde sabitlenme 
imkanı sunuyor. Şimdilik sadece İngiltere üzerinden satışı 
yapılan  aracın zamanla dünya piyasasına açılması 
gündemde.



Engelsiz Hayat Teknolojileri

Engelliler İçin Yatak Merdiveni:

Tek başına yatakta doğrulamayan  hastalara yardımcı 
olmak için tasarlanmış ergonomik bir merdivendir.



Engelsiz Hayat Teknolojileri

Engelliler İçin Şişe Açacağı:

Şişe açarken zorlananlar ve kapağı kavrayamayanlar 
için tasarlanmış mini bir aparattır. Şişe açacağı 
sayesinde kapağı kavramadan şişeleri açmak 
mümkündür.



Engelsiz Hayat Teknolojileri

• Özel gereksinimli bireylerin yaşama kolaylığı için geliştirilmiş ürünlerin tasarım özelliklerini araştırınız.

• Özel gereksinimli bireyler için yaşama kolaylığı sağlayacak bir ürün çizerek tasarlayınız. 



7.Ç.2- ENGELSİZ HAYAT TEKNOLOJİLERİ 

TT. 7. Ç. 2. 3. Özel gereksinimli 
bireyler için yaşama kolaylığı 
sağlayacak bir ürün çizerek 
tasarlar.
Tasarım oluşturulurken özel 
gereksinimli bireylere yönelik 
kullanılabilecek olumsuz ve rencide 
edici ifadelerden kaçınılmalıdır.



7.D-TASARIM VE 
TEKNOLOJİK 

ÇÖZÜM

7.D.1-ÖZGÜN 
ÜRÜNÜMÜ 

TASARLIYORUM
7.D.2-BUNU 
BEN YAPTIM



7.D.1- ÖZGÜN ÜRÜNÜMÜ TASARLIYORUM

Bu ünitede öğrencilerin kendi belirleyeceği bir konuda özgün bir ürün veya 
eser tasarlamaları ve bu eseri sergilemeleri amaçlanmaktadır.



7.D.1- ÖZGÜN ÜRÜNÜMÜ TASARLIYORUM

TT. 7. D. 1. 1. Tasarım problemini söyler.
TT. 7. D. 1. 2. Tasarım probleminin çözümüne yönelik araştırma
basamaklarını uygular.
Doğru veri kaynaklarını kullanması, benzer örnekleri araştırarak problemin
çözümüne yönelik mevcut çözümleri tartışması ve özgün tasarım fikrini
geliştirmesi vurgulanır.



Özgün Ürünümü Tasarlıyorum

Bu ünitede öğrencilerin kendi belirleyeceği bir konuda özgün bir ürün veya eser tasarlamaları 
ve bu eseri sergilemeleri amaçlanmaktadır.



Özgün Ürünümü Tasarlıyorum

Özgün bir ürün veya eser tasarlamak için öncelikle tasarım sürecinin ilk 
basamağı olan problemin ne olduğuna karar vermeliyiz. 

Günlük hayatta karşılaştığımız sorunlardan 
yada bir başkasının karşılaştığı sorunlardan 
yola çıkabiliriz.

Problem
Tanımlama

Araştırma

Planlama

Oluşturma

Değerlendirme
Yeniden
Yapılandırma

Tanıtım ve 
Pazarlama

Tasarım Süreci ve 
Tanıtım

Çevre kirliliği, elektrik israfı, trafik sorunu, 
annemin perde asma sorunu  vb.

Aslında her gün bir çok sorunla karşılaşırız. 
Bir ürün tasarlamak için atmamız gereken 
ilk adım, dikkatli olmak ve karşılaştığımız 
yada bir başkasının karşılaştığı sorunları 
listelemektir.



Özgün Ürünümü Tasarlıyorum

Ayrıca günlük hayatta değiştirmek yada 
geliştirmek istediğimiz tasarımları da ele 
alabiliriz.

Örneğin; gemi yada yatları inceleyerek, 
değiştirip, geliştirerek çok farklı deniz üstü 
yaşam mekanları tasarlayabiliriz. 

Bir problemin (sorunun) birden fazla çözümü 
vardır. Önemli olan hangi çözüm önerisinin 
bizi kolayca çözüme ulaştıracağıdır.



Özgün Ürünümü Tasarlıyorum



Özgün Ürünümü Tasarlıyorum

İşimize yaramayan kullanımı tamamlanmış 
ürünleri başka tasarımlarda hayata 
döndürerek, müthiş tasarımlar yapabiliriz.



Özgün Ürünümü Tasarlıyorum

Araştırma sırasında;

• Doğru veri kaynakları 
kullanılmalı,

• Benzer örnekler araştırılarak  
problemin çözümüne yönelik 
mevcut çözümler tartışılmalı,

• Bu araştırmalar neticesinde 
özgün bir tasarım fikri 
geliştirilmelidir.

Tasarım probleminin çözümüne yönelik araştırma:

Tasarlanacak ürün ile ilgili daha önceden yapılmış ve 
kullanılan  benzer ürünler var mı, araştırmalıyız. 
Tasarlanacak ürün açısından benzer ürünleri;

• Hangi kısmı benzerlik gösteriyor?
• Nasıl çalışıyor?
• Nasıl üretilmiş?
• Üretiminde hangi malzemeler kullanılmış?
• Boyutları kullanıma uygun mu?
• Taşınıyor mu? vb. soruları cevaplayarak analiz 

edip incelemeliyiz.



7.D.1- ÖZGÜN ÜRÜNÜMÜ TASARLIYORUM

TT. 7. D. 1. 3. Tasarım planı hazırlar.
Kullanıcı, malzeme, uygulama ve çevresel faktörlerin dikkate alınması,
problemin çözümüne yönelik metod ve tekniklerin araştırılması, çözüm
önerilerinin geliştirilmesi, öneriler arasından öğretmen rehberliğinde
belirlenenlerden birinin taslak öneriye dönüştürülmesi, tasarıma uygun araç-
gereç ve malzemelere karar verilmesi üzerinde durulur.



Özgün Ürünümü Tasarlıyorum

Tasarım planı hazırlama:

Kullanıcı, malzeme, uygulama ve çevresel faktörler dikkate 

alınarak ;

• Problemin çözümüne yönelik çözüm önerilerinin 

arasından öğretmen rehberliğinde belirlenenlerden 

birinin taslak öneriye dönüştürülmesi,

• Tasarıma uygun araç-gereç ve malzemelere karar 

verilmelidir.



7.D.1- ÖZGÜN ÜRÜNÜMÜ TASARLIYORUM

TT. 7. D. 1. 4. Tasarımın modelini veya prototipini oluşturur.
Örnek ürünlerin üretim süreçleri ve gerekli kaynakların incelenmesi; uygulama
aşamasında güvenlik önlemlerinin alınması; tasarımın çözümüne yönelik
maket veya çizim yapılarak görselleştirilmesi; uygun araç-gereç ve
malzemelerin temin edilerek tasarımın modeli yahut prototipinin oluşturulması
üzerinde durulur.



Özgün Ürünümü Tasarlıyorum

Tasarım modelini veya prototipini oluşturma:

Model: Aslını temsilen yapılan, bazı özelliklerini anlatan, üç 
boyutlu tipik ve küçük mamul parçalarına verilen isim. Model 
aslıyla aynı boyutta olabileceği gibi, aslının küçültülmüşü ya da 
büyütülmüşü de olabilir. Örneğin; model uçak.

Prototip: Herhangi bir ürünün üretim aşamasından önce 
üretilmiş olan ilk örneğidir. Örneğin; ilk yerli otomobil prototipi.

Uygulama aşamasında gerekli güvenlik önlemleri 
alınarak; tasarımın çözümüne yönelik maket veya 
çizim yapılarak  görselleştirilmelidir. Daha sonra da 
uygun araç-gereç ve malzemeler temin edilerek 
tasarımın modeli yahut prototipi oluşturulmalıdır.



7.D.1- ÖZGÜN ÜRÜNÜMÜ TASARLIYORUM

TT. 7. D. 1. 5. Tasarımını belirlenen kriterlere göre değerlendirir.
Tasarım özgün, estetik, işlevsel, ergonomik, yapılabilir ve sürdürülebilir olması 
bakımından, sunu yapılarak iş birliği içerisinde değerlendirilir. Değerlendirme 
sürecinde öz değerlendirme ve akran değerlendirmesinden yararlanılır.
TT. 7. D. 1. 6. Tasarladığı ürünü değerlendirme sonuçlarına göre 
yeniden yapılandırır. 



Özgün Ürünümü Tasarlıyorum

Tasarımı belirlenen kriterlere göre değerlendirme:

Ürün tasarımı tamamlandıktan sonra sınıf ortamında 
sunumu yapılarak sergilenecek ve iş birliği içerisinde 
değerlendirilecektir. Değerlendirme sürecinde;

Özgün mü?
Estetik mi?
İşlevsel mi?
Ergonomik mi?
Yapılabilir ve sürdürülebilir mi? …gibi kriterler kullanılır.

Ayrıca değerlendirme sürecinde öz değerlendirme ve 
akran değerlendirmesinden yararlanılır.

Not: Bu aşamada beyin fırtınası gibi 
teknikler kullanılarak ürünün yeniden 
yapılandırılmasına sınıfça katkı sağlanabilir.



Özgün Ürünümü Tasarlıyorum

• Estetik mi?

• Özgün mü?

• İşlevsel mi?

• Yapılabilir ve 
sürdürülebilir mi?

Göze hoş ve çekici geliyor mu?

Benzerlerinden farklı mı? Üstün yönleri var mı?

Kullanılan duruma göre işe yararlığı ne durumda yani fonksiyonel mi? 

Sanayide seri üretime uygun mu?

• Ergonomik mi? Kullanımı kolay olacak şekilde mi tasarlanmış? 

Tasarımı belirlenen kriterlere göre değerlendirme:



Özgün Ürünümü Tasarlıyorum

Yeniden Yapılandırma:

Ürünümüzü sınıf ortamında sergileyip tanıtımını 
yaptıktan sonra, değerlendirme sonuçlarına göre; 
ürünümüz üzerinde yeni özellikler ekleme, bazı 
özellikleri çıkarma, rengini değiştirme, şeklini 
değiştirme vb. yeniden yapılandırma işlemini 
gerçekleştirebiliriz. 



7.D.2- BUNU BEN YAPTIM

Bu ünitede öğrencilerin ders içinde yaptıkları bütün ürünleri veya seçtikleri 
ürünleri, öğretim yılı sonunda okul yönetimi, ders öğretmenleri ve velilerin 
de katılımlarıyla “Bunu Ben Yaptım” etkinliğinde görsel, sözel ve çoklu ortam 
sunularıyla birlikte sergilemeleri hedeflenmektedir. Öğrenciler sunumlarında 
ürünlerini sözel olarak anlatabilecekleri gibi tanıtım kartı, afiş, el broşürü 
gibi materyaller hazırlayarak da sergileyebilirler.

TT. 7. D. 2. 1. Sergileyeceği ürün veya ürünlerini sunar.
Sergilenecek ürün veya ürünler için tanıtım materyalleri (kısa film, 

bilgisayar destekli sunum, tanıtım kartı, afiş, el broşürü vb.) hazırlanır.
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