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ÜRÜNE YÖNELĠK TASARIM  SÜRECĠNĠ 

YAġARKEN 

 
1- SORUNU ARAġTIRIN, TANIMLAYIN, ÇÖZÜM 

ÖNERĠN  VE  TARTIġIN !... 

Etkinliğinize  baĢlarken bireysel olarak yada  grubunuzun  

içinde,  sizin,  ailenizin  ya da arkadaĢlarınızın  yaĢamlarını 

düĢünün !… DeğiĢtirmeyi,  geliĢtirmeyi, farklılaĢtırmayı 

düĢündükleriniz ve çözüm bekleyen sorunlarınız nelerdir? 

             Sorunlarınızı belirlerken aĢağıdaki sorulara cevap 

arayabilirsiniz…                                                                

* Nasıl ?         * Niçin ?     * Nerede ?        * Neden ?       * Ne 

zaman ?       * Kim (için) ?  
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   -Sorununuzu tanımlayın, 

   -Olası çözüm önerilerinizi belirleyin, 

   -Çözümünüzü geliĢtirin… 

 

2- TASARIMINIZIN  GENEL  ÖZELLĠKLERĠNĠ 

BELĠRLEYĠN !... 

Tasarımınızda olması gereken genel özellikleri belirlerken Ģu 

sorulara cevap arayın. 

-Kim için kullanılacak? 

-Nasıl kullanılacak? 

-Nerede kullanılacak? 

-Neden kullanılacak? 

-Biçimi nasıl olacak? … 

Tasarımınızın; Amacı, ölçüleri,  boyutu,  ağırlığı,  rengi,  biçimi, 

estetik özellikleri,  kimin için tasarlandığı,  nerede kullanılacağı,  

hangi  iĢe yarayacağı  gibi bilgileri  yazınız. 

 

3- TASLAK  TASARIM  ÖNERĠSĠ  GELĠġTĠRĠN !... 

Genel özelliklerini belirlediğiniz,  tasarım önerinizin taslak 

çizimini yapınız, taslağınızı anlatınız. Birden fazla öneriniz varsa 

araĢtırmak ve geliĢtirmek üzere birini seçiniz. 

 

4- TASARIMI  GELĠġTĠRMEYE  YÖNELĠK  ARAġTIRMA 

YAPIN !... 

Daha önceden yapılmıĢ  olan ve  benzer amaçlar için  kullanılan,  

ürünleri  ve  sistemleri araĢtırın. Benzer tasarımları,  gerçek  

ürünleri  inceleyin. AraĢtırmalarınızın sonucundaki bilgileri  ve  

resimleri  toplayın,  yorumlayın. 
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Benzer  tasarımları  veya  ürünleri  araĢtırırken,  Ģu 

sorulara cevap arayın… 

-Boyutları  nasıl ?  Boyutları  kullanıcı  için  uygun mu ? 

-Güvenli  mi ? 

-Rengi, dokusu,  biçimi  nasıl ?       

-TaĢınabiliyor mu ? 

-Nasıl  üretilmiĢ ? 

-Üretimde  hangi  malzemeler  kullanılmıĢ ? 

 ( Bu malzemeler geri dönüĢümlü mü? ) 

 

5- TASARIMI  GERÇEKLEġTĠRMEYE  YÖNELĠK 

ARAġTIRMALAR  YAPIN !... 

Daha  önce tasarımınız  için  belirlediğiniz  genel  özellikleri  

taĢıyan   ürününüzü ; nasıl gerçekleĢtireceğinizi,  kullanacağınız  

araç - gereç  ve  malzemeleri, kullanacağınız  yöntem teknikleri  

ve  iĢ  güvenliği  kurallarını  araĢtırın , sonucu belirleyin ,  basit  

denemeler  yapın,  tecrübe  edinin ... 

 

6- TASARIM  ÖNERĠSĠ  GELĠġTĠRĠN !... 

AraĢtırma sonuçlarınızı dikkate alarak tasarımınızın yapım 

resmini çizin. ( Ġsterseniz yapım resminizi bilgisayarda 

çizebilirsiniz. ) 

Boyutları - BirleĢtirme yerlerini – Rengini - Uygulayacağınız 

Yöntem ve Teknikleri belirtin. Yapım resminizi iki boyutlu, üç 

boyutlu veya açınım olarak çizebilirsiniz… 

YAPIM  RESMĠNĠZDE  TÜM  AYRINTILARI  GÖSTERĠN ..... 

 

7- YAPIM AġAMALARIN  ÇOK  ÖNEMLĠ !…  

Tasarımınızı gerçekleĢtirmeye yönelik, iĢlem basamaklarınızı - 

yapım sürecinizi planlayın… LĠSTELEYĠN… Tasarımınızı 
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gerçekleĢtirmek için kullanacağınız araç - gereçlerin kullanılma 

yöntemlerini öğrenin… 

GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠNE MUTLAKA UYUN… 
 

KarĢılaĢtığınız sorunları ve sorunlarınızı nasıl çözdüğünüzü NOT  

ETMEYĠ  UNUTMAYIN.  

 

8- DEĞERLENDĠRĠN  VE  TEST  EDĠN !... 

Daha önce belirlediğin  genel özellikleri tasarımında görebiliyor 

musun ? 

ArkadaĢlarının ve çevrendekilerin görüĢlerini alarak aĢağıdaki 

soruları cevaplandırıp – tasarımını test et ve sonuca göre 

istersen eğer; KENDĠNDEN VE TASARIMINDAN  ÖVGÜ 

ĠLE  BAHSEDEBĠLĠRSĠN…     

-Sorun  çözümlendi  mi ?  

-Ġhtiyacı  karĢılıyor  mu ? 

-BirleĢtirme ve Ģekillendirme tekniğin uygun mu? 

-Kullandığın araç ve gereçlerin avantaj ve  dezavantajları 

nelerdir? 

-Benzer ürünlere göre zayıf ve  üstün  yanları  var mı? Bunlar 

nelerdir? 
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-Hangi özelliklerin değiĢtirilmeye ihtiyacı var? 

-Daha fazla geliĢtirebilir misin? 

9- DEĞĠġĠKLĠK ÖNER !... 

Değerlendirme ve test sonuçlarını dikkate alarak değiĢikliğe 

gerek olup olmadığına karar ver. Gerekçesi ile yapmak istediğin 

değiĢikleri yazarak, çizerek ifade edebilirsin. 
ĠSTERSEN, BU DEĞĠġĠKLĠKLERĠ UYGULAMAN DA MÜMKÜN !!!! 

 

ETKĠNLĠĞĠNĠ  YAPARKEN ; 
TASARIM  SÜRECĠNDE  YAġADIKLARINI, 

DUYGU   VE  DÜġÜNCELERĠNĠ   KAYDETMEYĠ 
(GÜNLÜK) VE   SON  OLARAK DA   ÖZ 

DEĞERLENDĠRME FORMUNU  DOLDURMAYI   

UNUTMA   !!!!! 
 

TASARIMINIZIN 

- Ġlgi çekici - 

- Özgün  -  farklı  - 

- Geri dönüĢümlü  -  atık malzeme   – 

-  Ergonomik  ( kullanımı kolay… )  - 

-  Estetik  ( güzel görünümlü… )  olması  - 

SiZiN  SIRADAN  BĠRĠ OLMADIĞINIZIN DA  BĠR 

GÖSTERGESĠDĠR… 

BAŞARILAR DİLERİZ 
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ATATÜRK ‘ ün   Bursa'da  kendisini  
karĢılayan çocuklara  söylediği  bir  söz  :   

 ‘  Küçük  hanımlar ,  küçük beyler !...  Sizler 
hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir 
mutluluk parıltısısınız! Memleketi asıl 

aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne 
kadar mühim, kıymetli olduğunuzu 

düĢünerek ona göre çalıĢınız.  Sizlerden  
çok   Ģeyler  bekliyoruz ;  kızlar , çocuklar 

!!!... 
 
 

TEKNOLOJĠ: Ġnsan hayatını kolaylaĢtırmak amacıyla yaratıcılık 

ve zekanın; bilim, sanat, mühendislik, ekonomi ve sosyal 

çalıĢmayla oluĢturulan bir bireĢimidir. 

Herhangi bir Ģeyi daha iyi, daha kolay, daha hızlı, daha 

ekonomik ve daha verimli yapma giriĢimidir. 

 

TASARIM: Zihinde canlandırılan biçimdir,  çeĢitli sorunların 

çözümlerinin geliĢtirildiği bir süreçtir. 

 


