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1.1.TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ 
GEREKÇESİ

Günümüzdeki rekabetçi dünyada bir toplumun gelişmesi ancak 
kendine özgü değerler, ürünler yaratması ve geliştirmesi ile mümkündür. 
Gelişmiş bir toplum ancak özgün düşünebilen, yaratıcı ve sorgulayan 
bireyler tarafından oluşturulabilir. Dünyamızda özgün fikirlerin ön planda 
olacağı ve başkalarının ürettikleri fikirler ve ürünleri kopyalamanın başarı 
getiremeyeceği herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir. 

TEKNOLOJİ VE TASARIM alanlarında gelişmek ancak eleştirel, yaratıcı 
ve yenilikçi düşünebilen, soru sormaya çekinmeyen, gözlem ve araştırmaya 
hevesli bireyler tarafından gerçekleşebilecektir. Bu nedenle, yeni nesillerin 
çok genç yaşlardan başlayarak böyle düşünebilen bireyler olarak yetişmeleri 
dünyamızın ve toplumumuzun gelişmesi için büyük önem taşımaktadır. Bu 
programın amacı, öğrencilerde bu düşünce biçimini geliştirme, ihtiyaçlar 
ortaya çıkmadan öngörme ve farklı sorunları yakalama, bunlara yaratıcı 
çözümler geliştirme, tasarım hâline getirme, tasarımın üretim aşamalarını 
görme ve üretme becerilerini kazandırmaktır. Ayrıca, bu süreçte öğrencilerin 
kendi çevre problemlerini ve olanaklarını tanımasını sağlamak ve evrensel 
çevre sorunları konusunda farkındalık yaratması amaçlanmaktadır. 21. 
yüzyılda yaşamalarını sürdürecek bireylerde aşağıda şematik olarak 
gösterilen bilgi, beceri ve tutumlara sahip olmaları beklenmektedir.

İletişim
ve

İşbirliği

Meslek
Bilgisi

Alan
Bilgisi

Teknoloji 
ve

Medya

21.
Yüzyıl
Bireyi

Şekil 1: Yüzyıl bireylerinde bulunması gereken bilgi, beceri ve tutum alanları

Geleceğin bireyleri, temel eğitim süreçlerinde hayata hazırlanırken 
yaşamları boyunca ihtiyaç duyacakları alan bilgisi yanında bu bilgiyi 
gerçek hayat problemlerinin çözümünde nasıl kullanacakları bilgisine 
de sahip olmaları gerekecektir (bir başka deyişle meslek bilgisi). Bu iki 
temel yaklaşımın yanında, çağın bireylerine güçlü bir iletişim ve işbirliği 
becerileri mutlaka kazandırılmalıdır. Buraya kadar saydığımız becerilere 
ek olarak sayısal vatandaşlar olacak bireylerin mutlaka teknoloji okur-
yazarı olması yanında, algoritmik, bilgisayarca (computational) düşünme 
becerilerine de sahip olması ve bu becerileri kullanarak üretici bireyler 
olarak yetiştirilmeleri gerekmektedir.
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1.2.TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ PROGRAMININ YAPISI

Günümüzde teknoloji, temel ve uygulamalı bilimlerin verilerinin yaratıcı 
süreçler içerisinde üretime dönüştürülmesini, kullanımını ve toplumsal 
etkilerinin çözümlenmesini kapsayan bir süreç olarak tanımlanmaktadır. 
Bu yaklaşım, teknolojinin toplumsal her türlü etkinliğin içinde bir süreç 
olarak yer aldığı gerçeğini vurgular. 

Teknoloji, insan hayatının kalitesini artırmak amacıyla yaratıcılık 
ve zekânın; bilim, sanat, mühendislik, ekonomi ve sosyal çalışmalarıyla 
oluşturulan bir biçimdir. Herhangi bir şeyi daha iyi, daha hızlı, daha kolay, 
daha ekonomik ve daha verimli yapma girişimidir.

 Tasarım, dünyadaki yaşamla ilgili her alanda problemleri tanımlamak, 
onları çözmek ve biçimlendirmektir. Bu tanımlamada zihinsel süreçlerin 
kullanımı ön plana çıkmaktadır. Farklılıkları bulma, hayal kurma, sorgulama, 
yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, akıl yürütme gibi üst düzey zihinsel 
süreçlerin tasarım yapmada önemli bir yeri vardır. 

Teknoloji ve tasarım ürün geliştirme sürecine yönelik olduğundan ve 
insan hayatını doğrudan etkilediğinden birlikte ele alınmalıdır.

Teknoloji ve tasarım birbirini doğrudan etkileyen kavramlardır. Bu 
ilişkide öncelikli zihinsel süreç olarak yaratıcılık karşımıza çıkmaktadır. 
Teknoloji ve tasarım ilişkisinin bireyin yaratıcılık düzeyinin geliştirilmesiyle 
mümkün olabilir. Yaratıcılığın geliştirilebilmesi dış uyarılara açık ve alıcı 
olmakla birlikte duygu, istek, hayal gücü ve iç tepkilerinin de bilincinde 
olması gerekmektedir.

Teknoloji ve Tasarım dersinin verileceği yaş grubunun en önemli özelliği 
gruba ait olma ve üyeleri içinde olma isteğidir. Bu durum, yaratıcılığı 
engelleyen bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak uygun şekilde 
motivasyonun sağlanması, grup dinamiğinin, hayal gücünün ve iş birliğinin 
gelişmesi ve bunu sağlayacak öğretim süreçlerinin kullanılması bu durumu 
olumlu hale dönüştürür.

Teknoloji ve Tasarım dersi programı yukarıdaki gerekçenin 
ışığında öğrenme çıktılarına dayalı bir programdır. Program genel 
amaç, program çıktıları, öğrenme çıktıları ve bunlara bağlı öğrenme 
alanları, beceriler ve ara disiplinlerden oluşmaktadır.

1.2.1. TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ ÖĞRETİM 
PROGRAMININ AMACI

TEKNOLOJİ ve TASARIM Dersi Öğretim Programı’nın amacı; teknoloji 
ve tasarım bilgilerine sahip, özgün tasarımlar yapabilen, içinde yaşadığı 
toplumun ve dünyanın sorunlarının farkında olan, daha iyi ve yaşanabilen 
bir gelecek için çözümler üretebilen, yaratıcı, düşünme becerilerine sahip,  
değişime gelişime ve işbirliğine açık bireyler yetiştirmektir.
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1.2.2. TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ PROGRAM 
ÇIKTILARI

Teknoloji ve Tasarım dersi öğretim programını tamamlayan 
öğrenciler;

1. Teknoloji ve tasarımın yaşamın her alanında yer aldığının bilincindedir.

2. Teknoloji, tasarım ve insanlar arasındaki ilişkinin farkındadır.

3. Gelecek ile ilgili kurgular yapar.

4. Tasarımın temellerini açıklar.

5. Tasarımın süreç ve yöntemlerine ilişkin ilkeleri kavrar.

6. Bilimsel düşünme sürecini uygular.

7. Çevrelerindeki olay ve sorunlara ilişkin özgün, sınırlı çözümler üretir.

8. Yaratıcı düşünceler üretir.

9. Özgün tasarımlar ortaya koyar. 

10. Olaylara eleştirel bakar.

11. Aldığı kararların sorumluluğunu taşır.

12. Bilgi, duygu ve düşüncelerin paylaşıldığı grup çalışmalarına katılır.

13. Duygu ve düşüncelerini farklı yollarla ifade eder.

14. Fikirlere saygı duymayı, özgün düşüncelerin ve tasarımların korunması 
gerektiğini kavrar.

15. Fikirlerin, özgün düşüncelerin ve tasarımların korunmasına ilişkin 
yöntemleri kullanır. 
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ÖĞRETİM PROGRAMININ AMACI İLE PROGRAMI 
TAMAMLAYAN ÖĞRENCİLERDEN BEKLENTİLER İLİŞKİSİ

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERS 
ÖĞRETİM PROGRAMININ 

AMACI

ÖĞRENCİLERDEN 
BEKLENTİLER

Teknoloji ve tasarım bilgilerine sahip • Yenilenen ve gelişen teknoloji 
karşısında güncel olarak teknolojik 
bilgilerini yeniler.

• Teknoloji ve tasarımın yaşamın her 
alanında yer aldığının bilincindedir.

• Tasarım süreci ve yöntemleri 
hakkında bilgi sahibidir.

• Teknoloji, tasarım ve insanlar 
arasındaki ilişkinin farkındadır.

Özgün tasarımlar yapabilen • Gelecek ile ilgili kurgular yapar, 
hayal etmenin tasarımın ilk adımı 
olduğunun farkındadır. 

• Özgün tasarımlar ortaya koyar.
İçinde yaşadığı toplumun ve dünyanın 
sorunlarının farkında olan

• Çevrelerindeki olay ve sorunları fark 
eder.

• Çözüm üretir ve bu çözümlerin 
evrene etkilerinin farkındadır.

Daha iyi ve yaşanabilen bir gelecek 
için çözümler üretebilen

• Merak eder, soru sorar, gözlem ve 
araştırma yapmaya heveslidir.

Yaratıcı • Hayal etmenin tasarımın ilk adımı 
olduğunun farkındadır 

• Olaylara farklı bakış açıları ile bakar.
Düşünme becerilerine (problem 
çözme, öğrenmeyi öğrenme, yaratıcı, 
eleştirel düşünme) sahip

• Duygu ve düşüncelerini farklı yollarla 
ifade eder.

• Yaratıcı düşünceler üretir.
• Özgün düşüncelerin ve tasarımların 
korunması gerektiğinin bilincindedir.

• Yeniliklere ve değişen olgulara 
eleştirel bakar.

Değişim ve işbirliğine açık bireyler 
yetiştirmektir

• Bilgi, duygu ve düşüncelerini paylaşır, 
grup çalışmasının ve iş birliğinin 
öneminin farkındadır.

• Fikirlere saygı duyar
• Alınan kararların sorumluluğunu taşır.
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1.2.3. TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİNDE ÖĞRENME 
ALANLARI

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı, genel olarak aşağıda 
verilen iki öğrenme alanını içerecek şekilde oluşturulmuştur:

• Temel İşlem ve Kavramlar

• Tasarım ve Yapım (ürün oluşturma)

Bu iki ana öğrenme alanının yanı sıra öğrencilerin Teknoloji ve Tasarım 
konusundaki bilimsel gelişmelerine yardımcı olması ve Teknoloji ve Tasarım 
kullanımı sırasında uymaları gereken sosyal değerleri göz önüne alan 
aşağıdaki iki öğrenme alanına ait kazanımlar bütün programa dağıtılmıştır.

• Teknoloji ve Tasarım dersinde Bilimsel Süreç (TTBS)

• Teknoloji ve Tasarım Etiği ve Sosyal Değerler(TTESD)

TEMEL İŞLEM 
VE KAVRAMLAR

TASARIM VE 
YAPIM

ETİK VE SOSYAL
DEĞERLER

BİLİMSEL
SÜREÇ

ETİK VE SOSYAL
DEĞERLER

BİLİMSEL
SÜREÇ

TEKNOLOJİ VE
TASARIM

Şekil 2: Teknoloji ve Tasarım dersinde öğrenme alanları
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1. Temel İşlem ve Kavramlar

Bu öğrenme alanı, Teknoloji ve Tasarım’ın günlük hayattaki kullanımı için 
gerekli olan temel kavramların öğretilmesini kapsamaktadır. Alt öğrenme 
alanları olarak Teknoloji ve Tasarım’ın temel kavramları, teknolojinin doğası 
ve rolü, sağlık ve güvenlik, bilgisayar okuryazarlığı, medya okuryazarlığı, 
bilgi ve bilişim güvenliği yer almaktadır.

2. Tasarım ve Yapım

Bu öğrenme alanında ise, temel kavramları kullanarak öğrencilerin 
bireysel olarak ya da guruplar halinde günlük hayat problemlerini 
çözebilecekleri çözümleri tasarlamaları ve bu tasarımları hayata geçirmek 
amacıyla çözüm üretmeleri beklenmektedir.

Yukarıdaki iki ana öğrenme alanına ek olarak programın uygulanması 
sırasında öğrencilere aynı zamanda kazandırılması düşünülen diğer iki 
öğrenme alanına baktığımızda:

Teknoloji ve Tasarım’da Bilimsel Süreç (TTBS)

Bu öğrenme alanında Teknoloji ve Tasarım konusunda temel bilgi ve 
becerileri kazanmış olan bireylerin bu teknolojileri kullanarak diğer alanlarda 
nasıl çözüm üretebilecekleri konusunda gerekli becerilerin kazandırılması 
hedeflenmiştir. 

Teknoloji ve Tasarım, doğası itibariyle daha çok yaparak yaşayarak 
öğrenilen ve kullanılan bir alan olduğu için temel işlemler ve kavramlardan 
başlayarak öğrencilerin gruplar hâlinde gerçek hayatla ilgili problemlere 
proje tabanlı çözüm üretmeleri amaçlanmıştır.

Teknoloji ve Tasarım’da Bilimsel Süreç (TTBS) öğrenme çıktıları:

1. Karşılaştığı bir problemi bileşenlerine ayırır.

2. Problem çözme sürecinin aşamalarını kullanarak tasarımında 
düzenlemeler yapar.

3. Problemi çözerken ana kavramlarla bağlantısı olan farklı soru 
tiplerini kullanır.

4. Tanımlanmış bir probleme teknolojilerin çözümlerini uygular.

5. Problemin doğasına uygun beklenen çıktıların açık tanımlarını 
gösteren raporlar üretir.

6. Problem çözme durumunda veriyi organize etmek ve göstermek için 
teknolojiden faydalanır.

7. Sonuçları sunmak ve desteklemek için teknolojiyi kullanır.

8. Problemi çözerken nasıl bir tasarım kullanacağını açıkça ifade eder.

9. Tasarımını başarmak için uygun materyalleri ve araçları kullanır.

10. Sonuçları ve olasılıkları test etmek için teknolojiyi kullanarak 
verilerini düzenler.
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Teknoloji ve Tasarım Etiği ve Sosyal Değerler (TTESD)

Teknoloji ve Tasarım’ın temel kullanım alanı olarak bilgiye erişim ve 
iletişim konusunda öğrencilerin uyması gereken etik ve sosyal değerlere 
yönelik temel beceriler kazandırılmaya çalışılmıştır.

Teknoloji ve Tasarım Etiği ve Sosyal Değerler (TTESD)öğrenme 
çıktıları:

1. Teknoloji kullanarak, tasarımını üretirken işbirliği yapar.

2. Teknoloji kullanarak, tasarımını üretirken akranlarına saygı gösterir.

3. Tasarım yaparken sınıf içindeki süreçleri takip eder.

4. Teknolojik araçları kullanırken özen gösterir.

5. Bilginin bütünlüğüne ve sahipliğine saygı duyar.

6. Teknoloji ve Tasarım ürünlerinin sahipliğini tanır. 

7. Teknoloji ve Tasarım ürünlerinin sahipliğini benimser.

8. Kısıtlı kaynakları tasarruflu kullanır.

9. Tasarım süreçlerinde uygun iletişim dilini kullanır.

10. Telif hakkı olan ve/veya herkese açık materyalleri kullanırken alıntı 
yaptığı yeri bildirir.

11. Yazılım lisans sözleşmesi, ağ ve internet konularında okul yönetiminin 
kullanım politikasına uyar.

12. Kaynağın bir telif hakkının ve sahipliğinin olduğunun farkındadır.

13. Kaynağın telif hakkına ve sahibine saygı duyar.
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1.2.4  SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENME ÇIKTILARI
TEMEL İŞLEM VE KAVRAMLAR TASARIM VE YAPIM

1. Çevresinde çözüme ulaştırılması 
beklenilen sorunlar olduğunun 
farkına varır. 

2. Tasarımı hakkında farklı görüş 
almanın önemini fark eder. 

3. Özgün tasarımları ile ilgili eleştirilere 
açık olur. 

4. Tasarımı süresince yaşadıklarını 
kayıt altına alma yöntemlerini kavrar.

5. Oluşturduğu tasarımda ortaya çıkan 
estetik, görsel ve teknolojik değerleri 
açıklar. 

6. Teknolojiyi kullanarak, tasarımını 
üretirken işbirliği yapar. 

7. Teknolojiyi kullanarak, tasarımını 
üretirken akranlarına saygı 
gösterir(TTESD). 

8. Bilginin bütünlüğüne ve sahipliğine 
saygı duyar. (TTESD). 

9. Teknoloji ve Tasarım ürünlerinin 
sahipliğini tanır  (TTESD). 

10. Teknoloji ve Tasarım ürünlerinin 
sahipliğini benimser. (TTESD) 

11. Tasarım süresince uygun iletişim 
dilini kullanır.(TTESD) 

12. Çözüm önerilerinin ve tasarımının 
yasal koruma altına alma yollarını ve 
sürecini ifade eder. 

13. Telif hakkı olan ve/veya herkese 
açık materyalleri kullanırken alıntı 
yaptığı yeri bildirir. (TTESD) 

14. Kaynağın bir telif hakkının ve 
sahipliğinin olduğunun farkındadır. 
(TTESD) 

15. Kaynağın telif hakkına ve sahibine 
saygı duyar. (TTESD). 

16. Ürünü pazarlanabilir hâle getirme 
sürecini açıklar.

17. Marka çeşitleri nelerdir açıklar.
18. Slogan kavramını açıklar. 
19. Logo ve amblem kavramlarını 

açıklar. 
20. Afiş, broşür, el ilanı kavramlarını 

açıklar. 
21. Tasarımda ambalaj kullanımının 

önemini kavrar. 

1. Çevresinde fark ettiği, çözüme ulaştırılması beklenilen 
sorunları ortaya koyar. 

2. Sorun olduğunu fark ettiği düşüncelerinden birini 
çözüme ulaştırmak için seçer.

3. Karşılaştığı bir problemi bileşenlerine ayırır. (TTBS) 
4. Seçtiği sorunun çözümüne yönelik öneriler getirir. 
5. Problemi çözerken ana kavramlarla bağlantısı olan 

farklı soru tiplerini kullanır.(TTBS) 
6. Çözüm önerilerini geliştirmeye yönelik araştırma 

yapar.
7. Araştırmalardan elde ettiği sonuçları analiz ederek 

sorunu tanımlar
8. Tasarımın taşıması gereken genel özellikleri ve 

yapısını belirler.
9. Problem çözme durumunda veriyi organize etmek ve 

göstermek için teknolojiden faydalanır.(TTBS) 
10. Problemin doğasına uygun beklenen çıktıların açık 

tanımlarını gösteren raporlar üretir.(TTBS) 
11. Taslak tasarım önerisini geliştirmeye yönelik 

araştırma yapar. 
12. Çözüme yönelik taslak tasarım önerisi geliştirir. 
13. Tasarımına yönelik fikirleri, başkaları tarafından 

anlaşılabilecek nitelikte yazarak ve çizerek paylaşır. 
14. Tasarımını başarmak için uygun materyalleri ve 

araçları kullanır.(TTBS) 
15. Tasarımında kullanacağı yöntem ve teknikleri 

deneyerek belirler. 
16. Tasarımın yapım resmini çizer. 
17. Tasarımın yapım aşamalarını planlar. 
18. Tasarımı, belirlediği planlamaya bağlı kalarak 

gerçekleştirir. 
19. Tasarımını sunmak ve desteklemek için teknolojiyi 

kullanır.(TTBS) 
20. Tasarım yaparken sınıf içindeki süreçleri takip eder. 

(TTESD) 
21. Teknolojik araçları kullanırken özen gösterir. (TTESD) 
22. Tasarımını değerlendirmeye yönelik ölçütler belirler. 
23. Tasarımı, belirlediği genel özelliklere göre 

değerlendirir. 
24. Sonuçları ve olasılıkları test etmek için teknolojiyi 

kullanarak verilerini düzenler.  (TTBS) 
25. Özgün ürünler tasarlar. 
26. Tasarımı değiştirmeye ve geliştirmeye yönelik 

önerileri gerekçeleriyle sunar. 
27. Tasarım süresince yaşadıklarını paylaşır. 
28. Düşüncelerini, duygularını ve hayallerini başkalarıyla 

paylaşırken özgün davranır. 
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TEMEL İŞLEM VE KAVRAMLAR TASARIM VE YAPIM
22. Girişimcilikle ilgili temel kavramları 

açıklar. 
23. Girişimciliğin sosyal ve ekonomik 

hayattaki önemini kavrar. 
24. Girişimcinin kim olduğunu ve hangi 

özelliklere sahip olduğunu ifade eder. 
25. Girişimciliğin türlerini açıklar. 
26. Girişimcilikle ilgili ekonomik, 

psikolojik ve sosyo-kültürel 
yaklaşımları tanımlar. 

27. İş fikri kavramını açıklar. 
28. Yapılabilirlik (Fizibilite) çalışmasını, 

alt bileşenlerini de içerecek şekilde 
açıklar. 

29. Yaratıcılık, tasarım ve inovasyon 
kavramlarının farklarını açıklar. 

30. İnovatif düşünce ve fikir üretme 
kavramlarını açıklar. 

.
 

29. Ürünün pazarlanabilir hâle gelmesi için ek çalışma 
gerekip gerekmediğini belirler. 

30. Ürünün pazarlanabilir hâle gelmesi için çevresindeki 
kişilerin fikirlerini listeler. 

31. Pazarlanabilirlik açısından uygun gördüğü fikirleri 
dikkate alarak ürününde değişiklik (inovasyon) yapar. 

32. Çevresindeki kişilerin fikrini alarak ürününe özgün ve 
akılda kalıcı bir marka bulur. 

33. Ürünün üzerinde kullanabilmek için logo ve amblem 
tasarlar. 

34. Tasarladığı logolar ve amblemlerden en uygun 
olanını seçer. 

35. Ürün için bir slogan geliştirir. 
36. Ürünün özelliğine uygun ambalaj tasarlar. 
37. Ambalajın taşıması gereken özellikleri belirler. 
38. Ambalajı, belirlediği özelliklerde üretir. 
39. Tasarımını tanıtmak için afiş tasarımı yapar. 
40. Yazılı veya görsel basında ürünü pazarlamak için 

reklam senaryosu hazırlar. 
41. Reklam senaryosunu kullanarak basit çizimlerle 

reklam öykü panoları veya reklam filmi hazırlar. 
42. Tasarımının maliyet hesaplamasını yapar. 
43. Kısıtlı kaynakları tasarruflu kullanır. (TTESD)
44. Yazılım lisans sözleşmesi, ağ ve internet konularında 

okul yönetiminin kullanım politikasına uyar. (TTESD) 
45. Ürününe patent almak için Türk Patent Enstitüsü’ne, 

KKTC’de ise Resmi Kabz Dairesi’ne başvuru yapar.
46. Girişimcilik süreçlerini uygular.
47. İş modeli inovasyonu kavramını örneklerle uygular. 
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1.2.5.TEMEL BECERİLER ve ARA DİSİPLİNLER

1.2.5.1 TEMEL BECERİLER

Programda ele alınan temel beceriler aşağıda verilmiştir.

1. Okur Yazarlık

2. İletişim ve Bilgi Teknolojileri Yeterliği 

3. Girişimcilik 

4. Problem Çözme

5. Kişisel ve Sosyal Yetkinlik

6. Eleştirel ve Yaratıcı Düşünme

7. İşbirliği 

1.2.5.2. ARA DİSİPLİNLER

Programda belirtilen ara disiplinler, öğrencinin hayatında, gelişiminde, 
eğitim durumunda kendisine katkı koyacağı ara disiplinlerdir. 

TEP’te “Duyarlı ve Etkin Vatandaşlık”,  “Ekonomik Katılım” ile “Trafik ve 
Güvenlik”in ara disiplinler olarak ele alınması benimsenmiştir.
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1.3. DİĞER DERSLER VE BİRBİRLERİ ARASINDAKİ 
İLİŞKİLERİN MANTIĞI

Matematik, Teknoloji ve Tasarım dersinin odak buluşma yaşadığı derstir. 
Ölçme, toplama, çıkarma, çarpma, bölme gibi basit işlemleri, geometri 
konularını (hacim, alan, geometrik şekiller…) uygulayarak, bunların 
hayatımızdaki yeri ve kullanım alanları yaşayıp, uygulayarak öğretilir.

Türkçe, yaratıcılıklarını ve özgünlüklerini doğru ifadeler kullanarak 
anlatırken, kurgu yaparken, değerlendirme amaçlı uygulanabilecek 
sözlü veya yazılı sunumlarında Türkçe dersinden faydalanacaklardır.

Sosyal Bilgiler, tasarım yapması gereken konularında özellikle mimari 
tasarımlarda ve kültürel farkındalıkların artırılmasında, sosyal bilgiler 
dersindeki yapısal faktörler ele alınarak, tarihteki tüm buluş, icat ve 
tasarımlar, bunların gelişimleri bizlere ışık tutmaktadır.

Müzik, ritim ve tekrarın ortak paylaşıldığı derstir.  

Beden Eğitimi, Spor ve Sağlık Dersi, psikomotor hazır bulunuşluk 
düzeyleri, el becerileri, kas gelişimleri, hızlı, çevik, pratik ve problem 
çözüme odaklı stratejik düşünebilme kabiliyetlerini bu dersten 
öğrendikleri ile getirir.

Fen ve Teknoloji Bilgisi, Teknoloji ve Tasarım dersinin odak buluşma 
yaşadığı bir başka derstir. Fen ve Teknoloji bilgisi dersinde öğrendiği 
konuları günlük hayata uygulayarak, araştırma, geliştirme, tasarlama 
boyutuna taşıyabilir, geliştirip projelendirebilir.

Görsel Sanatlar (Resim), görsel uyumluluk, renkler, malzeme ve araç- 
gereç kullanımı vb. konuları, estetik ve görsel tasarı becerisini bu derste 
öğrendiği bilgileri uygulayarak pekiştirebilir.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri, öğrencilerimizin ödevlerini araştırırken 
veya hazırlarken teknolojik aletlerden faydalanması, Bilgi ve İletişim 
Teknolojisi dersinde öğrenmiş olduğu bilgilerle üst düzeye taşınacaktır.
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1.4. TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ PROGRAMININ 
ÖĞRENME-ÖĞRETME YAKLAŞIMLARI

Teknoloji ve Tasarım dersi öğrenci merkezli öğretimi temele alan bir 
derstir. Bu nedenle, öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştiren öğretim strateji 
ve yöntemlerinin kullanılması esastır. Öğrencinin öğrenme sürecinde aktif 
olduğu, problem çözmeye dayalı, kendi ürün veya performansını ortaya 
koyduğu öğretim yöntem,  teknik ve stratejilerinin uygulanması öğrencinin 
gelişimi açısından önemlidir. Öğrenme ve öğretme sürecinde, araştırma, 
tartışma, soru-cevap, beyin fırtınası, gösterip-yaptırma vb. öğretim 
yöntemlerinin sıklıkla kullanılması önerilmektedir.     

Hedefimiz öğrencinin okulda eğitimini aldığı diğer derslerinde edindiği 
bilgileri, gördüklerini, duyduklarını, yaşantılarını, yaratıcılıklarını birleştirerek 
günlük hayatta kullanabileceği, problem çözmeye yönelik çıktıları ortaya 
koymasını sağlamaktır. Bunun için de, diğer dersleriyle iletişim ve etkileşim 
önemlidir. Bu süreçte öğrenciler, bireysel çalışabilecekleri gibi grup 
çalışması da yapabilirler. İşbirliğine dayalı çalışma, öğrencilere paylaşma, 
başkalarının fikirlerine saygı duyma ve yardımlaşmayı öğretecektir. 
Öğretimde öğrenci aktif, öğretmen rehber olmalıdır. Öğrenci, öğretmen 
rehberliğinde, yaparak, yaşayarak, doğayı koruyarak ortaya bir ürün 
çıkartmayı hedeflemeli; öğretmen ise bunun için gereken eğitim ortamını 
düzenlemeli ve öğrenim için rehber olmalıdır.
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1.5. TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİNİN ÖLÇME VE 
DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMLARI

Ölçme ve değerlendirme, öğrenme-öğretme sürecinde öğrencilerin 
başarılarını saptamak, eksikliklerini belirlemek, öğrencinin süreç 
içerisindeki gelişimine ilişkin geri bildirim sağlamak amacıyla yapılır. Bu 
programda değerlendirme, öğrenme sürecine önem verir ve öğrencinin 
gelişimini izlemeyi amaçlar. Değerlendirme yapılırken öğrencilerin:

• Problem çözme yeteneklerinin ne kadar geliştiği,

• Üst düzey düşünme becerilerinin ne kadar geliştiği,

• Üretim sürecinde ne kadar öz güvene sahip olduğu,

• Estetik görüşlerinin ne kadar geliştiği,

• Sosyal becerilerinin ne kadar geliştiği

• Ekip  (grup) çalışmalarına ne kadar katkı koyduğu göz önünde 
bulundurulur.

Programda Kullanılacak Ölçme ve Değerlendirme Araç ve 
Yöntemleri

1. Gözlem: Teknoloji ve Tasarım dersinde öğretmen öğrencilerin:

• Soru ve önerilere verdikleri cevapları,

• Grup çalışmalarına ve tartışmalarına katılımlarını,

• Öğretim sürecinde yapılan görevlere gösterdikleri tepkiyi gözlemler.

Öğretmenler gözlem yaptıklarında:

• Ölçütleri koyarken bütün öğrenciler için aynı standartları kullanır.

• Her öğrenciyi birkaç kez gözlemler.

• Her öğrenciyi değişik durumlarda ve farklı günlerde gözlemler.

• Her öğrenciyi değişik özellikler, beceriler ve davranışlara göre değerlendirir.

• Yapılan gözlem için yaptığı değerlendirmeleri, mümkün olduğu kadar 
gözlem anında kaydeder.

Gözlemler, serbest biçimde yapılabileceği gibi yapılandırılmış gözlem 
formlarıyla da yapılabilir. Öğrenci gözlem formları, öğrencilerin sınıf içi 
etkinliklerinde ve üretime yönelik yapılan çalışmalarda sergiledikleri becerileri 
tutarlı, güvenilir, geçerli biçimde gözlemlemek için verilmiştir. Ayrıca, 
öğrencilerin sınıf içi etkinliklerdeki performansının değerlendirilmesinde 
de kullanılabilir.

Gözlem formları ile gözlem yapmak, öğretmenin öğrencilerin sergilediği 
davranışları gözden kaçırmasını, unutmasını engellemek bakımından 
gözlemin geçerliliğine ve güvenirliliğine katkı sağlar. 
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2. Görüşme: Teknoloji ve Tasarım dersinde öğretmen öğrencilerin anlama 
düzeylerini değerlendirmek ve çalışmalarına farklı açınımlar sağlamak 
amacıyla görüşme yapar. Öğrencilerle yapılan görüşmede aşağıda örnek 
olarak verilen sorulardan yararlanır.

• Bir olayı (konuyu, yöntemi, fikri) değişik yolla açıklayabilir misin?

• Bu etkinliği tekrar yapsaydın aynı sonuçları bulur muydun?

• Bu etkinliği daha kolay yapmanın başka bir yolu var mı?

• Bu konuyla ilgili “gerçek yaşamından” bir örnek verebilir misin?

3. Sözlü Sunum: Teknoloji ve Tasarım dersinde öğrencilerin yapacakları 
sözlü sunumların değerlendirilmesinde dereceli puanlama anahtarları ve 
öz değerlendirme ölçekleri kullanılır.

4.  Performans Değerlendirme: Yapılan etkinliği görsel ve teknik açıdan 
değerlendirilmesidir. Öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak 
onların bilgi ve becerilerini eyleme dönüştürmelerini, gerçek yaşama 
aktarmalarını sağlayacak durum ve ödevler aracılığıyla değerlendirme 
yapma biçimidir. Performans değerlendirme gözlenebilen bir performans 
veya somut bir ürünle sonuçlanmaktadır.

Öğretmenler performans değerlendirmede oluşturacakları durumlar/
verecekleri görevler ile öğrencilerin yaptıkları analizleri, problem 
çözmelerini, verdikleri kararları, arkadaşları ile iş birliği içinde çalışmalarını, 
sözel sunumlarını ve bir ürünü oluşturmalarını doğrudan gözlemleyebilir 
ve onlara not verebilirler.

5. Öz Değerlendirme: Belli bir konuda bireyin kendi kendisini değer-
lendirmesidir. Öz değerlendirme öğrencilerin kendilerini keşfetmelerine, 
güçlü ve zayıf yönlerini tanımalarına yardımcı olur. Ömür boyu kendi 
performans ve gelişimlerini bağımsız olarak ve gerçekçi şekilde 
değer lendirmeye yönlendirir. Öğrencilerin bir sonraki adımı tanım-
layabilmelerine, kendi le rine olan güvenlerini artırmalarına, öğren me ve 
değerlendirme sürecine aktif olarak katılmalarına olanak sağlar.

Ölçütleri belirlenmiş, yapılandırılmış öz değerlendirme formları ile öz 
değerlendirmeler yapılabileceği gibi, Teknoloji ve Tasarım dersinde proje 
geliştirme sürecinde kayıt altına alınan çalışmalar yardımı ile de öz 
değerlendirme yapılabilir. 

Öz değerlendirme formları, sınıf içinde yapılan etkinlikler sonrasında 
kullanılabileceği gibi, öğrencilerin ürüne yönelik yaptıkları çalışmalarda 
da kullanılabilir. Bu çalışmalar, karşılaştıkları güçlükleri, becerilerdeki 
üstün yönleri, planlı çalışmadaki eksik yönleri vb. açılardan öğrencinin 
kendisini değerlendirmesine fırsat verir. Öz değerlendirme formlarında 
amaç, öğrenciye not vermek değil, öğrenciye geri bildirim sağlamaktır. 
Grup değerlendirme formları etkinliğin niteliğine göre kullanılır.
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6. Öğrenci Ürün Dosyası (Portfolio): Öğrenci ürün dosyası, etkinlik 
süresince öğrencilerin çalışmalarını, harcadığı çabayı, ürünün tüm gelişim 
aşamalarını kanıtlarıyla gösteren bir dosyadır. Öğrencinin etkinlikler 
sırasında yaptığı her çalışma için hazırlayacağı öğrenci ürün dosyası, 
hem öğretmen hem de öğrenci için bir değerlendirme aracıdır.

Öğrenci ürün dosyasının amacı nedir?

Ürün dosyaları birçok amaç için kullanılabilir (Airasian, 1994). Bunlar:

• Öğrencilerin tipik performanslarının kaydedilmesi ile gelecek yıllarda 
öğretmenlere veri/ üretmelerini, gerçek yaşama aktarmalarını sağlayacak 
durum ve ödevler sağlamak

• Öğrencinin gelişimini kanıtlarla ve daha sağlıklı izlemek

• Ailelere öğrencinin performansını göstermek için örnekler sağlamak ve 
aileyi öğrencinin eğitimine katmak

• Öğrencinin öz disiplin ve sorumluluk bilincini geliştirmek ve kendi kendini 
değerlendirme becerisi kazandırmak

• Bir konu alanında iyi bir performans oluştuğunda, öğrencileri bu 
performans hakkındaki düşüncelerle teşvik etmek, güdülemek

• Öğretim programında gelişmeye ihtiyaç olan alanları belirlemek

• Öğrencileri değerlendirmek

Örnek bir ürün dosyasının içeriği:

Kapak, içindekiler, ürün hakkında bilgi, gezi-gözlem-araştırma-deneme-
görüşlerle ilgili belgeler, resimler (taslak çizimler, yapım çizimleri, ürün 
fotoğrafları…), kayıt için tutulan tüm belgeler (videolar, planlar, fotoğraflar, 
ses kayıtları…), formlar, yararlandığı kaynaklar (aile, internet, kitaplar…)

7. Dereceli Puanlama Anahtarı (Rubric): Öğrencinin gerçekleştirdiği 
bir çalışmaya ilişkin performansını, belirlenen ölçütler bakımından 
yetersizden yetkine doğru belirleyen puanlama anahtarıdır. Herhangi bir 
çalışmanın puanlanması için geliştirilmiş ölçütleri içeren bir araçtır.

Amaçlarına Göre Dereceli Puanlama Anahtarı

Dereceli puanlama anahtarı “Bütüncül” ve “Analitik” olarak iki grupta 
incelenebilir. 

Genel olarak belli bir yetenek, ögelerine ayrılmadan bir bütün olarak 
puanlanıyorsa bu holistik (bütüncül) puanlama olmaktadır (Haladyna, 1997). 
Bütüncül dereceli puanlama anahtarı, üründeki veya çalışmadaki nitelikler 
hakkında genişçe hükümlere dayanmaktadır. (Moskal, 2000; 2003).

Analitik puanlama anahtarı, belli bir yeteneği ögelere ayırıp her öge 
için ayrı bir bütüncül anahtar geliştirmekle oluşturulmaktadır. Analitik 
anahtarın öğrencilerin eksiklerini tanımaları ve düzeltmeleri açısından 
faydaları çoktur. Analitik puanlama anahtarları iyi tanımlanmış ve detaylı 
anahtarlardır.
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1.6.1.ÖĞRETMENİN ROLÜ

Bu programda öğretmenlerin temel rolü, öğrenme-öğretme ortamını 
düzenlemek, etkinlikler konusunda öğrencilere rehberlik yapmaktır. 
Öğretmenin diğer rolleri ise şöyle sıralanabilir:

1. Öğrencilerde var olduğu kabul edilen yaratıcılığı hayal gücünü estetik 
duyarlılığı geliştirmeyi amaçlar ve her öğrencinin yaptığı işe kıymet verir.

2. Atölyelerin (öğrenme ortamı) yaratıcı düşünceye teşvik edici uyarıcı ve 
yeni fikirler oluşturmaya yöneltecek özellikte düzenler.

3. Öğrencilerle olan iletişiminde olumlu ifadeler kullanır.

4. Öğrencilerin etkinlik sürecinde ortaya çıkardıkları ürünleri birbirleri ile 
kıyaslamaz ve her çalışmayı kendi şartları içinde kabul eder.

5. Öğrencilere soru sorma fırsatı verir ve onların sorulara çok yönlü cevaplar 
aramalarını sağlar.

6. Yeni ve orijinal çözümleri olumlu karşılar. 

7. Öğrencileri tek tip çözüm üretmek yerine daima alternatif çözümler 
bulabilmeleri için destekler.

8. Yaratıcılık ve karar verme becerisinin geliştirilmesi açısından etkinliklerin, 
öğrenciler tarafından başlatılmasını sağlar.

9. Öğrencilere yeni mekân ve materyalin özelliklerini, kullanılış şekillerini ve 
güvenlik kurallarını anlatır etkinliklerde değişik materyaller kullanmaya 
teşvik eder.

10. Etkinliğin nitelikleri, öğrenciler arasındaki bireysel farklılıkları ve sınıfın 
genel düzeyini dikkate alarak, zümre öğretmenleriyle birlikte, odak 
noktalarında gerçekleştirilecek etkinliklerin genel süre planlamasını yapar. 
Çalışmasını arkadaşlarından önce bitiren öğrencileri farklı çalışmalara 
yönlendirir.

11. Ezberlemeyi vurgulamak yerine öğrencinin gözlem yapmasına, sorunları 
incelemesine, araştırmaya yönelmesine, düşünmesine, eleştirmesine, 
kararlar vermesine ve yaratıcı çözümler üretmesine yardımcı olacak 
türde sorular kullanır.

12. Gereçlerinden (internet, görsel-işitsel araçlar, örnekler, modeller, 
filmler, videolar, projeksiyon, bilimsel dergiler, referans kitaplar, broşürler,  
uygun yazılımlar, bilgi ve işlem yaprakları, akıllı tahta, vb.) yararlanır.

13. Öğrenci cevaplarını olumlu bir tavırla karşılar ve onları dikkatli biçimde 
dinler. Öğrencilerin ortaya koyduğu öneri ve çizimler hakkında olumsuz 
eleştiride bulunmaz, bu tür eleştirilerin yapılmasına fırsat vermez. 
Gerektiğinde öğrencilere dönütler sağlar. Onları yönlendirici, onaylayıcı 
ve bilgilendirici dönütler verir.

1.6.TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 
UYGULANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ESASLAR
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14. Öğrenciler beklenen davranışları gösterdiğinde sözlü ve sözsüz ifadelerle 
pekiştirilir. Olumsuz davranışları ya da olumsuz tutumları yargılamaz.

15. Öğrencilerin diğer derslerde öğrendikleriyle bağlantı kurmalarına 
yardımcı olarak öğrendiklerini uygulama fırsatı tanır.

16. Her öğrencinin ayrı bir birey olduğunu kabul ederek, öğrencilerin her 
etkinlikte aynı başarıyı göstermesini beklemez.

17. Öğrencilere tasarım etkinliklerinde destek olur, cesaret verir.

18. Ders etkinliklerini atölyelerle sınırlandırmaz. Programda yer alan 
etkinliklerin çevreye açılım göstermesine dikkat eder.

19. Öğrencilerin çalışmalarını kendi seçtikleri yöntemlerle (günlük, fotoğraf, 
video… vb.)  kayıt altına almasını sağlar.

20. Ürüne yönelik tasarım etkinliğinde öğrencileri, olası kaynakları 
değerlendirebilme alışkanlığı kazanabilmeleri için artık malzemeler 
kullanmaya yönlendirir.

21. Öğrencilerin çalışmalarını değerlendirirken tek bir yönteme ya da 
araca bağlı kalmaz. Programın amacına uygun belirlediği değerlendirme 
formlar ile etkin bir şekilde öğrenciler değerlendirilir.

22. Öğrencilerin kendi kendilerini değerlendirmelerine (öz değerlendirme) 
fırsat verir.

23. Öğrencilerin etkinliklerini yıl sonu sergilemeleri için uygun ortam sağlar 
ve öğrencilerin katılımını destekler.
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1.6.2.VELİLERDEN BEKLENTİLER

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nın temel beklentisi, 
kendisinin ve toplumun yarınını daha yaşanabilir kılmak için görüş ve anlayış 
geliştirmiş bireyler yetiştirmektir. Bu anlamda, öğrenci velilerinden Teknoloji 
ve Tasarım dersine karşı olumlu tavır göstermeleri beklenmektedir. Bunun, 
öğrencilerin başarısına ve bireysel gelişimine önemli bir katkı sağlayacağı 
unutulmamalıdır. Veliler öğretmenden gelen bilgilendirme doğrultusunda 
hareket etmelidirler.

Bu amaçla veliler:

1. Programdaki etkinliklerin öğrencilerin bireysel yaratıcılığını geliştirmeyi 
amaçladığının farkında olmalıdır.

2. Öğrencilerin tasarım çalışmaları sırasında ortaya koyduğu düşüncelerini 
olumlu yönde desteklemeli ve onların düşüncelerini kısıtlayan tutum ve 
ifadelerden kaçınmalıdır.

3. Öğrencilerin tasarım etkinliklerine yönelik yaptıkları gözlem, inceleme, 
araştırma ve görüşmelerinin gerçekleştirilmesine yardımcı olmalıdır.

4. Öğrencinin performansının gelişebilmesi için kendi fikirleri doğrul tu-
sunda ona yardımcı olabilecek nitelikte açıklayıcı bilgi vermek ve yaptığı 
etkinliği gözlemleyerek öğrencinin serbest çalışma zamanına imkân 
tanınmasına izin verilerek gelişimi sağlanmalı. 

5. Öğretim yılı sonunda düzenlenecek etkinliklere katılarak öğrencilerin 
başarılarını paylaşmalıdır.
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1.6.3.PROGRAMIN UYGULAMA ESASLARI

• Teknoloji ve Tasarım dersi öğretim programının hedeflenen amaçlara 
ulaşması için dersteki öğrenci sayısı 16yı geçmemelidir. Geçmesi halinde 
sınıflar homojen olacak şekilde eşit olarak 2 ayrı gruba bölünür.

• Gruptaki kız ve erkek öğrenci sayısının eşit olmasına dikkat edilir. Her 
gruptan bir öğretmen yılsonuna kadar sorumlu olur.

• Her okul programında belirlenen ihtiyaç kadar mekânları “ Teknoloji ve 
Tasarım İşliği (ATÖLYE)” olarak düzenler.

• Atölye içerisinde yer alan araç ve donanımlar okul yönetimi tarafından ilgili 
kurumlardan istek yapılarak veya yerel olanaklar tarafından karşılanır.

• Öğrenciler bireysel olarak yaptıkları etkinliklerini, yaşadıkları süreci, 
araştırmalarını vb. çalışmalarını kayıt altına alır.

• Dönem içinde birden fazla etkinlik gerçekleştiren öğrenciler en iyi 
çalışmasını seçerek değerlendirmek üzere bir dosya hazırlar ve öğretmene 
teslim eder.

• Öğretmen, programın “ölçme ve değerlendirme” başlığı altında verilen 
açıklamaları dikkate alarak öğrencileri değerlendirir.

• Teknoloji ve Tasarım dersi öğretmenleri dersin işleyişinde okulun 
laboratuvar, kütüphane, bilgisayar laboratuvarı, görsel ve işitsel öğretim 
olanaklarından bölgenin ekonomik sosyal tarihi ve kültürel değerlerinden 
öğretim yılı başında okul yönetim ile yapılacak planlamalar doğrultusunda 
yararlanır.

• Zümre öğretmenleri okul dışında düzenlenecek gezi-gözlem ve 
araştırmaya dayalı etkinlikleri, her sınıf düzeyi için ayrı ayrı planlar.

• Zümre öğretmenleri, teknolojik gelişmelerle ilgili kurum ve kuruluşların 
temsilcilerini veya uzmanlarını okula davet edilmesi için gerekli 
planlamaları yapar.

• Teknoloji ve Tasarım dersi haftalık ders dağıtım çizelgesinde bölünmeden 
2 ders saati olarak yer alır.

• Öğrenciler yaptıkları çalışmalarıyla, öğretim yılı sonunda okul yönetimi, 
alan öğretmenleri ve veliler tarafından organize edilecek bir teknoloji 
şenliğine beğendiği çalışmalarıyla katılır.
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1.7. ÖĞRENME ORTAMININ (ATÖLYENİN) DÜZENLENMESİ
Etkili öğrenme ortamı, öğrencilerin dersi pasif bir şekilde izleyip dinlemek 

yerine sürece etkin olarak katıldıkları, gerektiğinde birer araştırmacı gibi 
hareket edebildikleri bir ortamdır.

Çevre, çocuklar için aşılması gereken engeller ve öğrenme fırsatlarıyla 
doludur. Çocuğun, bu fırsatlardan ne ölçüde yararlanacağı da kendisine 
bağlıdır. Çünkü öznel deneyimleri hiç kimse çocuk adına anlamlandıramaz 
ve yapılandıramaz. Bu süreçte öğretmen, çocuğa sadece yol gösterici 
olabilir.

Öğrenme ortamı her çocuk için hiçbir zaman mükemmel değildir. 
Mükemmele yakın bir öğrenme ortamı sağlanabilmesi için, öğrenme ortamı 
düzenlenirken öğrencilerin öğrenme biçimleri, farklı zekâ türlerine sahip 
oldukları ile öğrenme stratejileri göz önünde bulundurulmalıdır. Öğrenme 
ortamları öğrenme stiller göz önüne alınarak düzenlenmelidir. 

Teknoloji ve Tasarım dersi işliğinin düzeni öğrenci başarısını artırmada 
etkendir. Öğrenciler uygun düzenlenmiş bir öğrenme ortamında öğrenme 
ihtiyaçlarını daha kolay karşılarlar. 

Teknoloji veTasarım işliği düzenlenirken aşağıdaki hususlar 
dikkate alınmalıdır:

• İşliğin şekli ve boyutları içerisinde yer alacak donanımın nasıl 
düzenleneceğini etkiler.
Teknoloji ve Tasarım işliklerinin en ve boy oranı 1: 2 veya 1: 3 standart 
değerlerde olmalıdır. Bu oran donanımın etkin şekilde kullanımını ve 
öğrencilerin çalışma alanında rahat hareket etmelerini sağlar.

• Teknoloji ve Tasarım işlikleri 16 öğrenci temel alınacak şekilde planlanmalı 
ve her öğrenci için ayrılacak alan 4m² den az olmamalıdır. Buna göre, 
okullardaki Teknoloji ve Tasarım dersi işlikleri için ayrılacak alan 80–100 
m² olmalıdır.

• İşlik sınıf içi, grup ve bireysel etkinlikleri gerçekleştirmeyi sağlayacak 
taşınabilir mobilyalarla yarım ada şeklinde düzenlenmelidir. Taşınabilir 
mobilyalar yeniden düzenlemeye imkân sağlar.

• İşlikte var olan (kesme ve delme vb.) donanımlar ve sabit mobilyalar 
çevre duvarı boyunca yerleştirilmelidir. Yazı tahtası ve öğrenme araçları 
sabit mobilya ve donanımlardan uzakta, öğrencilerin tartışma ve sunum 
yapabilecekleri esnek bir alanda yer almalıdır.

• Bilgisayarlar sabit olmayan masalara yerleştirilmelidir. Bu esneklik, 
etkinliğe göre donanımı yeniden düzenlemeye imkân sağlar.

• Depolama alanları öğrenme alanlarından doğrudan ulaşılabilir konumda 
olmalıdır. İş masalarının alt bölümleri, işliğin daha etkin kullanımını 
sağlamak amacıyla depo dolapları olarak tasarlanarak kullanılabilir.
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• Mobilya düzeni öğrencilere tasarım ve yapımda rahat bir çalışma ortamı 
sağlamalıdır. İş yüzeyleri ve donanımlar arasındaki mesafeler güvenli bir 
şekilde dolaşmaya elverişli olmalı ve iş akışını kolaylaştıracak şekilde 
yerleştirilmelidir.

• İşlik ortamında sağlık ve güvenlik ilkelerine uygun düzenlemeler 
yapılmalıdır.

• Tekerlekli sandalye kullanan veya fiziksel engelli olan öğrenciler için 
her alana taşınabilecek hareketli ve yüksekliği ayarlanabilir bir çalışma 
masası işlikte yer almalıdır.

Bu amaçla, yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak öğrenme 
alanlarını ve özel alanları kapsayan bir işlik planı aşağıdaki şemada 
gösterilmiştir.

Verilen bu işlik standardı ideal durumu yansıtmaktadır. Teknoloji 
ve Tasarım işliği okulların ve çevrenin imkânları ölçüsünde planlanarak 
düzenlenir. Her okul en az bir alanı, Teknoloji ve Tasarım işliği olarak 
düzenlemelidir.

Merkezî Çalışma Alanı

Öğrencilerin sınıfça veya küçük gruplar hâlinde düzen çalışmaları, 
tartışma, çizim, tasarım, değerlendirme, yazma ve sunum gibi etkinlikleri 
yapabilecekleri, bireysel çalışmalarını düzenleyebilecekleri ortamdır.

Merkezî çalışma alanının amacı, birlikte çalışmayı cesaretlendirmek 
ve öğrenme gerçekleşirken etkileşimi ve tartışmayı desteklemektir. Bu 
nedenle merkezî çalışma alanı öğrencilerin birbirlerini, öğretmeni ve 
sunu ortamını görerek birlikte çalışmalarını desteklemeye, düşüncelerini 
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ve kaynakları paylaşarak etkileşimde bulunabilmelerine olanak verecek 
anlayışta düzenlenmelidir. Bunun için “U”, “V” veya yarım daire şeklinde 
düzenlenecek bir oturma çevresi daha uyarıcı olacaktır.

Bu alanda gruptaki azami öğrenci sayısı dikkate alınarak bu alanda 
öğrenci çalışma masası (yazı ve çizim amaçlı) ve tabureler bulundurulmalıdır.

Uygulama Alanı

Öğrencilerin çalışmalarının yapım aşamasında kullanacakları alanı ifade 
eder. Öğrenciler, tasarımlarının “yapım” aşamasında bu alanı kullanırlar. 
Kullanacakları malzemeyi işlemeye ve birleştirmeye yönelik işlemler 
burada gerçekleştirirler. İşlemleri gerçekleştirmeye yönelik uygun özellikte 
iş masaları bulundurulmalıdır.

Öğretmen Alanı

Öğretmen alanı, öğretmenin sınıfta ilgi ve merak uyandıran bir 
atmosfer yaratmasına, öğrenme için gerekli düzeni sağlamasına, öğrenme 
etkinliklerinin sunumuna ve organize edilmesine, öğrencilerin derse 
katılımında süreklilik oluşturmasına ve zamanı etkili kullanmasına olanak 
verecek anlayışta düzenlenmelidir. Öğretmen çalışma masasının, öğretmenin 
yüzünün öğrencilerin yüzlerine dönük olacak şekilde yerleştirilmesi gerekir. 
Sunu yapılırken bütün öğrenciler kolayca görülebilmeli ve onlarla göz 
teması kurulabilmelidir. Bu, öğrencilerin öğrenmeye yoğunlaşmasını ve 
öğretmenle etkileşimini artıracaktır.

Öğretmen alanında, öğretmenin sınıf yönetimine yönelik ihtiyaçlarını 
karşılayacak donanım bulunmalıdır. Öğrenciler buradaki bilgisayar 
aracılığı ile araştırma, yazma ve sunu programlarıyla çalışmasını tanıtma 
etkinliklerini gerçekleştirebilir.

Bu amaçları gerçekleştirmeye yönelik olarak bu alanda; bilgisayar 
(internet bağlantılı), yazıcı, dolaplar, çalışma masası, sandalye ve yazı 
tahtası bulundurulmalıdır.

Öğretim Araç ve Gereçleri Alanı

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nda yer alan etkinlikler 
planlanırken yazılı ve basılı materyallerden araştırma yapma, tanıtımı 
hazırlama, günlük yazma vb. gibi öğretme-öğrenme etkinliklerini 
destekleyici ve zenginleştirici çalışmalara yer verilmiştir. Bu etkinliklerin 
düzenlenmesinde öğretim araç ve gereçleri alanında bulunan ortamlardan 
yararlanılacaktır.

Bu alanda çizim araçları, kitap, dergi, ansiklopedi gibi başvuru 
kaynaklarına, poster, öğrenci çalışmaları ve üç boyutlu tasarım modellerine 
yer verilmelidir.

Depo Alanı

Yarı mamul gereçlerin depolandığı alanı kapsar. Gereçler özelliklerine 
göre dolap içerisinde ayrı bölmelerde depolanmalıdır. Bunun için dolap 
içerisine yerleştirilecek taşınır raflardan yararlanılabilir.
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Tasarımın yapım aşamasında öğrencilerin gereçleri işlemedeki 
ihtiyaçlarını karşılayan küçük el aletlerinin bulunduğu alandır. Bu alanda 
yer alan el aletleri duvara monte edilmiş ahşap veya çelik panolar 
üzerinde bulundurulmalıdır. Güvenlik önlemi olarak panolar kapaklı olarak 
düzenlenebilir.

Proje Depo Alanı

Öğrencilerin tasarım ve yapım etkinleri süresince oluşturdukları 
çizimler, fotoğraflar, bilgisayar çıktıları, inşa edilmiş ürünler gibi çalışmaların 
saklandığı alandır. Öğrenci ürünleri bu alanda sergi ve değerlendirme 
amaçlı olarak saklanabilir. Ayrıca çalışmalar imkânlar ölçüsünde daha 
sonraki etkinliklerde örnek olarak kullanılmak amacıyla fotoğraf veya 
video formatında kayıt altına alınabilir. İnşa edilen ürünler farklı boyutlarda 
olacağından depolama koşulları buna uygun olarak düzenlenmelidir. Dolap 
ve raflar öğrencilerin erişebileceği yükseklikte olmalıdır.

Sağlık ve Güvenlik

Teknoloji ve Tasarım işlikleri yapıma yönelik çeşitli alet ve makineleri 
içerdiğinden okullardaki diğer alanlardan farklı özel bir çevreye sahiptir. Bu 
nedenle Teknoloji ve Tasarım işliklerinin kendine özgü sağlık ve güvenlik 
kuralları vardır. Aşağıda Teknoloji ve Tasarım işliklerinin düzenlenmesinde 
uyulması gereken genel sağlık ve güvenlik ilkeleri verilmiştir.

İşlik çalışmalarında oluşabilecek kazalardan öğrencilerin korunması 
önemlidir. Öğrencileri kazalardan korumak teknoloji ve tasarım 
öğretmeninin görevidir. İş kazalarını önlemek için işlikte aşağıda belirtilen 
önlemler alınmalıdır:

• Öğrencilerin dikkatini çekmek amacıyla işlikte, iş güvenliği ile ilgili 
yasaklayıcı ve uyarıcı işaretler gerekli yerlere asılmalıdır.

• Öğrenciler çalışmasını bilmedikleri araçları kullanmamaları konusunda 
uyarılmalı ve emin olmadıkları konuları mutlaka öğretmenine sormalıdır.

• Öğrencilere var olan donanımları; işlem sırasına göre nasıl çalıştıracaklarını, 
çalışma sırasında uyacakları kuralları, kazaların nerelerde oluşabileceğini 
ve donanımı nasıl durduracaklarını gösterdikten sonra kullanmalarına 
izin verilmelidir.

• Var olan donanımların yanına öğrencilerin görebileceği şekilde bir 
kullanma yönergesi asılmalıdır.

• Var olan işleme araçlarının etrafında güvenli bir hareket alanı bırakılmalı, 
öğrenciler çalışan öğrencilerin hareketlerini engellemeyecek uzaklıkta 
bulunmalıdır.

• Teknoloji ve Tasarım işlikleri için ayrı bir elektrik panosu düzenlenmeli ve 
bu pano içerisinde, acil durumlarda işlikteki tüm akımı kesecek kırmızı 
renkli bir şalter bulunmalıdır.

• Tabureler takılarak düşme ve çarpmaya neden olacağından merkezî 
çalışma alanının dışına çıkarılmamalıdır.
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• Öğrencilere boya, toz vb. dış etkilerden korunmaları ve çalışırken rahat 
hareket edebilmeleri için koruyucu giysi giydirilebilir. Bu amaçla Teknoloji 
ve Tasarım işliklerinde koruyucu giysi olarak askılı önlük kullanılabilir.

İlk Yardım Donanımı

Teknoloji ve Tasarım öğretmeni, işlikte oluşabilecek kazalara yönelik ilk 
yardımı yapabilecek niteliklere sahip olmalıdır. Çünkü yaralanma sonrası 
yapılan ilk müdahale, kurtarıcı ve önleyici bir nitelik taşır. Teknoloji ve 
Tasarım işliğinde meydana gelebilecek iş kazalarında ilk müdahaleyi 
yapabilmek için ilk yardım dolabı bulundurulmalıdır. İlk yardım dolabı 
herkes tarafından kolayca görülebilecek ve ulaşılabilecek yerde olmalıdır. 
Teknoloji ve Tasarım işliklerinde ilk yardım dolabı öğretmen alanına yakın 
bir yere yerleştirilebilir. İlk yardım dolabı TS 12598 (okullarda kullanım 
için) standardında yer alan ilaç ve malzemeleri bulunduracak şekilde 
düzenlenmelidir. Ayrıca yangın söndürme cihazı bulundurulabilir.
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2. TEKNOLOJİ VE TASARIM ÖĞRETMEN KILAVUZUNUN 
KULLANIMI

Öğretim programındaki öğrenme çıktılarımız dersin akışına göre temel 
işlem ve kavramlar, tasarım ve yapım başlığı altında toplanarak 
belirtilmiştir. Öğrenme çıktılarımıza bilimsel süreç becerileri ve sosyal 
değerler öğrenme çıktıları da eklenmiştir. Etkinliklerdeki amacımız, bu 
dört hedefi birleştirerek hem kavramsal bilgiyi vermek hem de kavramı 
uygulayarak öğretmektir.

Etkinlikler:

1- Konuyu kavrama,

2- Konuya anlam kazandırma,

3- Yaratma (yapım, uygulama) olarak düzenlenmiştir.

Kitabımız, 3 etkinlik ve her etkinlik de 17 bölümden oluşmaktadır. Bu 
bölümleri nasıl uygulamanız gerektiği ile ilgili bilgi aşağıda verilmiştir.

Her etkinlikte dikkat etmeniz gereken noktalar sayfanın sağ kenarında 
bulunan uyarı şeridinde öğretmene uyarı başlığıyla verilmiştir. Ayrıca, 
sizlere fikir olması açısından etkinlik içinde gerçekleştirebileceğiniz bazı 
kaynaklar öğretmene öneri veya alternatif etkinlik önerisi başlığıyla 
verilmiştir.

Kitapta bulunan uygulamalar ve örnekler uygulanması zorunlu örnekler 
değillerdir. Örneğin, direnci artırmak için tekrar ve ritmin kullanılması 
hedeflenen etkinlikte sizlere terlik uygulaması örneği verilmiştir. Konuyu 
anlatabilmek ve uygulatabilmek için bu örneği kullanmak zorunda değilsiniz. 
Hedefimiz öğrenciye öğrenme çıktısını kazandırabilmektir. Terlik, çıktının 
öğretiminde kullanılan bir araçtır. Öğrenciye kazandırmak istediğimiz 
davranışı hangi araç ve yöntemle yapacağınızı kendiniz belirleyebilirsiniz.

Etkinliklerin uygulama süreçleri sizlere verilmiştir. Ancak, uygulama 
sırasında sınıfın ve öğrencilerin düzeyi doğrultusunda kendi plânlamanızı 
yapabilirsiniz.

Değerlendirme sırasında kullanabilmeniz için etkinliklerle uyumlu form-
la rı etkinliğin sonunda veya kitabın arka bölümündeki ekler kısmında bula-
bi lir isiniz.

Kullanımınızın daha rahat ve kolay olması açısından, kitabın her bölümü 
ve her etkinlik farklı renklerde tasarlanmıştır.
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2.1. ETKİNLİKLERİN İÇİNDEKİ BÖLÜMLERİN 
UYGULANMASI:

1. Öğrenme çıktıları: Öğrenme çıktıları, etkinlik bitiminde öğrencinin 
kazanmasını hedeflediğimiz öğrenimler ve davranışlardır. Buradaki 
hedeflenen öğrenme çıktıları hem temel işlem ve kavramlar hem de 
tasarım ve yapım bölümlerindeki hedef davranışları içermektedir.

2.Öğrenme çıktıları ile beceriler ve ara disiplinlerin ilişkisi: 
Öğrenciler, programın gerektirdiği öğrenme çıktılarını kazanırken ayrıca 
belirlenen becerileri ve ara disiplinleri kazanmaları da hedeflenmektedir. 
Bu bölümde öğrenme çıktıları, beceriler ve ara disiplinler arasındaki ilişki 
verilmektedir.

3. Öğretim strateji, yöntem ve teknikleri: Etkinlik uygulanırken 
kullanılan öğretim stratejileri, yöntemleri ve teknikleri verilmiştir. Verilen 
yöntem, teknik ve stratejiler kitapta belirlenen etkinliklere özeldir. 
Uygulamanın değişmesi durumunda kullanacağınız öğretim strateji, 
yöntem ve teknikleri de değişecektir.

4. Öğretim araç gereçleri: Etkinlik sırasında kullanılması hedeflenen 
araç, gereç ve malzemeleri içermektedir. Verilen araç gereçler kitaptaki 
uygulama esas alınarak belirlenmiştir. Uygulamayı düşündüğünüz 
etkinliğe uygun, araç, gereç ve malzemeleri kendinize, tasarımın içeriğine 
göre değiştirebilir veya farklılaştırabilirsiniz.

5. Etkinliğin öğretim süresi:  Etkinliğin bitmesi düşünülen süredir. Ancak, 
sınıfın hazır bulunuşu, konunun farklılığı öğretim süresini etkilemektedir. 
Bu süreç mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.

6. Ön bilgiler: Öğrencinin konuyu anlayabilmesi için önceden bilmesi 
gereken konu veya kavramlardır. Eğer belirlenen konu veya kavramları 
öğrenci daha önceden bilmiyorsa konu veya kavramlar hakkında ön 
bilgi verilmesi gereklidir. Aksi durumda öğrenci etkinliği anlamakta 
zorlanacaktır.

7. Kavram sözlüğü: Etkinlik sırasında öğrenciye verilmesi gereken 
kavramlardır. Ancak, bu kavramların kavram sözlüğünde bulunması 
sizlere yol göstermek amacıyladır. Kavramlar etkinlik içinde veya 
uygulama sırasında öğrenciye kavramsal boyutta verilmemelidir.

8. Dikkat çekme (Giriş):  Bu bölümde, amaç öğrencinin verilecek konuya 
dikkatini çekmek ve konuyla ilgili bilgisini önceden bilmektir. Sizlere 
verilen sorular sınıfın düzeyine göre değiştirilerek geliştirilebilir.

9. Biliyor musunuz? Konuya dikkat çekmek için kullanabileceğiniz ilginç 
bilgileri içerir. Yeni bilgilerle zenginleştirebileceğiniz bir bölümdür.

10. Karikatür: Dikkat çekme (giriş) bölümünde karikatür öğrencilere 
gösterilerek veya çoğaltılıp dağıtılarak kullanılabilir. Amaç öğrencinin 
konuyla ilgili ön bilgisini ölçmek ve öğrencinin ilgisini kazanmaktır.
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11. Geliştirme: Bu bölüm konunun geliştirildiği, kavramların öğretildiği, 
uygulamaların yapıldığı kısımdır. Etkinliğin ana kısmını meydana 
getirmektedir. Ara disiplinler ve diğer derslerle ilişkisi bu bölümde 
açıklanmıştır.

12. Öğrenilenlerin günlük hayatta kullanımı: Öğrenilen bilgilerin 
günlük hayatta nerede, nasıl, kimler tarafından kullanıldığına ilişkin 
öğrencilere verilen somut örnekleri içerir. Etkinlikler içinde örnekler 
verilmiştir.

13. Doğru bilinen yanlışların düzeltilmesi: Öğrenciler çoğu zaman 
konuyla ilgili doğru diye nitelendirdikleri ama yanlış olan bilgilere 
sahiptir. Etkinlik gerçekleştirildiği sırada fark edilen bu bilgiler hemen 
doğru bilgilerle desteklenmelidir. Etkinlikler içinde örnek olması amacıyla 
örnekler verilmiştir. Ancak, sınıf düzeyi ve öğrencilerin bilgi birikimine 
göre bu bilgiler herkes için değişiklikler gösterecektir.

14. Eğitimini aldığı diğer derslerle ilişkisi: Hedef, eğitimini aldığı diğer 
derslerinde öğrenmiş olduğu bilgileri Teknoloji ve Tasarım dersinde nasıl 
kullanabileceğini fark ettirmektir. Bu hedefimiz, etkinliklerin içindeki 
uygulamalarda belirtilmiştir.

15. Sıra sizde: Sıra sizde bölümünde, öğrencilere gelecek haftaki konu 
ile ilgili bir araştırma veya proje ödevi verilerek konuyla bağlantılı 
çalışmaları istenir. Çalışılan konu bir sonraki haftaya öğrencilerden ödev 
olarak istenir.

16. Değerlendirme soruları: Etkinlik sonunda öğrencinin öğrenme 
düzeyini kontrol edebilmek için kullanılabilecek sorulardır. Sorular örnek 
olarak, etkinliğe ait hedef öğrenme çıktılarıyla uyumlu olarak hazırlanmıştır. 
Geliştirilerek değiştirilebilir. Bazı etkinliklerde değerlendirme kısmında 
kullanabilmeniz amacıyla etkinliğin hedef öğrenme çıktılarına göre 
düzenlenmiş formlar verilmiştir.

17. Gelecek ders: Etkinlik bitiminde gelecek ders başlanacak etkinliğin 
konusu öğrenciye bildirilmelidir.
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2.2. ÖĞRENME ALANLARI VE SÜRELERİ

ÖĞRENME ALANI/
ÜNİTE/TEMA

ÖĞRENME 
ÇIKTISI SAYISI

SÜRE/DERS 
SAATİ

DERS 
SAATİ 
(%)

TASARIM SÜRECİ VE 
ÜRÜN OLUŞTURMA

46 11 HAFTA/22 D.S 40.74

TASARIMI 
PAZARLAMA SÜRECİ

20
10 HAFTA / 20 

D.S
37.04

GİRİŞİMCİLİK 11 6 HAFTA / 12 D.S 22.22

TOPLAM 77 27 H/ 54D.S. 100
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3.1. ETKİNLİK 1

TASARIM SÜRECİ VE ÜRÜN OLUŞTURMA

1.ÖĞRENME ÇIKTILARI

1.	Çevresinde	çözüme	ulaştırılması	beklenilen	sorunlar	olduğunun	farkına	
varır.	

2.	Tasarımı	hakkında	farklı	görüş	almanın	önemini	fark	eder.	
3.	Özgün	tasarımları	ile	ilgili	eleştirilere	açık	olur.	
4.	Tasarımı	süresince	yaşadıklarını	kayıt	altına	alma	yöntemlerini	kavrar.
5.	Oluşturduğu	tasarımda	ortaya	çıkan	estetik,	görsel	ve	teknolojik	değerleri	
açıklar.	

6.	Teknolojiyi	kullanarak,	tasarımını	üretirken	işbirliği	yapar.	
7.	Teknolojiyi	 kullanarak,	 tasarımını	 üretirken	 akranlarına	 saygı	
gösterir(TTESD).	

8.	Bilginin	bütünlüğüne	ve	sahipliğine	saygı	duyar.	(TTESD).	
9.	Teknoloji	ve	tasarım	ürünlerinin	sahipliğini	tanır		(TTESD).	
10.	Teknoloji	ve	tasarım	ürünlerinin	sahipliğini	benimser.	(TTESD)	
11.	Tasarım	süresince	uygun	iletişim	dilini	kullanır.(TTESD)	
12.	Çözüm	önerilerinin	ve	tasarımının	yasal	koruma	altına	alma	yollarını	ve	
sürecini	ifade	eder.	

13.	Telif	 hakkı	 olan	 ve/veya	 herkese	 açık	materyalleri	 kullanırken	 alıntı	
yaptığı	yeri	bildirir.	(TTESD)	

14.	Kaynağın	 bir	 telif	 hakkının	 ve	 sahipliğinin	 olduğunun	 farkındadır.	
(TTESD)	

15.	Kaynağın	telif	hakkına	ve	sahibine	saygı	duyar.	(TTESD).	
16.	Çevresinde	fark	ettiği,	çözüme	ulaştırılması	beklenilen	sorunları	ortaya	
koyar.	

17.	Sorun	olduğunu	fark	ettiği	düşüncelerinden	birini	çözüme	ulaştırmak	
için seçer.

18.	Karşılaştığı	bir	problemi	bileşenlerine	ayırır.	(TTBS)	
19.	Seçtiği	sorunun	çözümüne	yönelik	öneriler	getirir.	
20.	Problemi	çözerken	ana	kavramlarla	bağlantısı	olan	farklı	soru	tiplerini	
kullanır.(TTBS)	

21.	Çözüm	önerilerini	geliştirmeye	yönelik	araştırma	yapar.
22.	Araştırmalardan	elde	ettiği	sonuçları	analiz	ederek	sorunu	tanımlar
23.	Tasarımın	taşıması	gereken	genel	özellikleri	ve	yapısını	belirler.
24.	Problem	çözme	durumunda	veriyi	organize	etmek	ve	göstermek	için	
teknolojiden	faydalanır.(TTBS)	

25.	Problemin	doğasına	uygun	beklenen	çıktıların	açık	tanımlarını	gösteren	
raporlar	üretir.(TTBS)	

26.	Taslak	tasarım	önerisini	geliştirmeye	yönelik	araştırma	yapar.	
27.	Çözüme	yönelik	taslak	tasarım	önerisi	geliştirir.	
28.	Tasarımına	yönelik	fikirleri,	başkaları	tarafından	anlaşılabilecek	nitelikte	
yazarak	ve	çizerek	paylaşır.	



TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

42

ETKİNLİK 1

29.	Tasarımını	başarmak	için	uygun	materyalleri	ve	araçları	kullanır.(TTBS)	
30.	Tasarımında	kullanacağı	yöntem	ve	teknikleri	deneyerek	belirler.	
31.	Tasarımın	yapım	resmini	çizer.	
32.	Tasarımın	yapım	aşamalarını	planlar.	
33.	Tasarımı,	belirlediği	planlamaya	bağlı	kalarak	gerçekleştirir.	
34.	Tasarımını	sunmak	ve	desteklemek	için	teknolojiyi	kullanır.(TTBS)	
35.	Tasarım	yaparken	sınıf	içindeki	süreçleri	takip	eder.	(TTESD)	
36.	Teknolojik	araçları	kullanırken	özen	gösterir.	(TTESD)	
37.	Tasarımını	değerlendirmeye	yönelik	ölçütler	belirler.	
38.	Tasarımı,	belirlediği	genel	özelliklere	göre	değerlendirir.	
39.	Sonuçları	ve	olasılıkları	test	etmek	için	teknolojiyi	kullanarak	verilerini	
düzenler.		(TTBS)	

40.	Özgün	ürünler	tasarlar.	
41.	Tasarımı	değiştirmeye	ve	geliştirmeye	yönelik	önerileri	gerekçeleriyle	

sunar. 
42.	Tasarım	süresince	yaşadıklarını	paylaşır.	
43.	Düşüncelerini,	 duygularını	 ve	 hayallerini	 başkalarıyla	 paylaşırken	
özgün	davranır.

44.	Kısıtlı	kaynakları	tasarruflu	kullanır.	(TTESD)
45.	Yazılım	lisans	sözleşmesi,	ağ	ve	internet	konularında	okul	yönetiminin	
kullanım	politikasına	uyar.	(TTESD)	

46.	Ürününe	patent	almak	için	Türk	Patent	Enstitüsü’ne,	KKTC’de	ise	Resmi	
Kabz	Dairesi’ne	başvuru	yapar.
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8. 
SINIF

ETKİNLİK 1: TASARIM SÜRECİ VE ÜRÜN OLUŞTURMA
TEMEL İŞLEM VE KAVRAMLAR

ET
K

İN
Lİ

K
 1

ÖĞRENME 
ÇIKTILARI AÇIKLAMALAR TEMEL 

KAVRAMLAR BECERİLER ARA  
DİSİPLİNLER

8
. 

S
IN

IF
 T

EM
EL

 İ
Ş

LE
M

 V
E 

K
A

V
R

A
M

LA
R

1. Çevresinde çözü-
me	ulaştırılması	
beklenilen	sorun-
lar	olduğunun	
farkına	varır.

Çevresini 
gözlemleyerek	
yaşanan	prob-
lemleri	listele-
mesi	istenir.

Çözüm önerisi Araştırma	ve	
problem	çöz-
me,	eleştirel	
ve	yaratıcı	
düşünme

Duyarlı	ve	
etkin	vatan-
daşlık,	ekono-
mik	katılım

2.	Tasarımı	hakkında	
farklı	görüş	alma-
nın	önemini	fark	
eder. 

Çevresinden 
görüş	alması	
desteklenir.

Görüş	alma Eleştirel	
ve	yaratıcı	
düşünme,	
kişisel	ve	sos-
yal	yetkinlik

Duyarlı	ve	
etkin	vatan-
daşlık

3.	Özgün	tasarımları	
ile	ilgili	eleştirilere	
açık	olur.

Her	öğrencinin	
düşüncesi	ayrı	
bir	değer	ola-
rak	kabul	edilir.	
Olumlu	veya	
olumsuz	görüş	
bildirilmez.

Özgünlük,	
eleştirel	yak-
laşım

Kişisel	ve	sos-
yal	yetkinlik,	
işbirliği

Duyarlı	ve	
etkin	vatan-
daşlık

4.	Tasarımı	süre-
since	yaşadıkla-
rını	kayıt	altına	
alma	yöntemlerini	
açıklar.

Kayıt	altına	
alma	yöntemleri		
(sözlü,	yazılı,	
video,	çizim,	
fotoğraf…)	anla-
tılır.

Kayıt	altına	
alma	yöntem-
leri

Kişisel	ve	sos-
yal	yetkinlik,	
okuryazarlık

Ekonomik	
katılım

5.	Oluşturduğu	tasa-
rımda	ortaya	çıkan	
estetik,	görsel	ve	
teknolojik	değerle-
ri	açıklar.

Önceki	etkin-
liklerde	öğren-
diği	kavramları	
sentezleyerek	
tasarımlarını	
oluşturur.

Görsellik,	
estetik,	uyum	

Yaratıcılık	
ve	eleştirel	
düşünme,	
işbirliği

Duyarlı	ve	
etkin	vatan-
daşlık

6.	Teknolojiyi	kulla-
narak,	tasarımını	
üretirken	işbirliği	
yapar.(TTESD)

Akranlarıyla	
işbirliği	yapması	
desteklenir.

İşbirliği Kişisel	ve	sos-
yal	yetkinlik,	
işbirliği

Duyarlı	ve	
etkin	vatan-
daşlık

7.	Teknolojiyi	kulla-
narak,	tasarımını	
üretirken	akranla-
rına	saygı	gösterir.	
(TTESD)

Akranlarıyla	
işbirliği	içindey-
ken	birbirlerine	
saygı	göster-
meleri	gerektiği	
vurgulanır.

Saygı,	eleştiri Kişisel	ve	sos-
yal	yetkinlik,	
işbirliği

Duyarlı	ve	
etkin	vatan-
daşlık

8.	Bilginin	bütünlü-
ğüne	ve	sahipli-
ğine	saygı	duyar.	
(TTESD)

Diğer	derslerin-
de	öğrendiği	bil-
gileri	kullanması	
için	desteklenir.

Bilginin	
bütünlüğü,	
sahiplik

Kişisel	ve	sos-
yal	yetkinlik

Duyarlı	ve	
etkin	vatan-
daşlık
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9.	Teknoloji	ve	
Tasarım	ürünlerinin	
sahipliğini	tanır.
(TTESD)

Öğrenciler	çalış-
ma	ortamının	
düzenlenmesi 
ve	iş	güvenliği	
hakkında	bilgi-
lendirilir.

İş	güvenliği Kişisel	ve	sos-
yal	yetkinlik

Duyarlı	ve	
etkin	vatan-
daşlık

10.	Teknoloji	ve	
tasarım	ürünlerinin	
sahipliğini	benimser.	
(TTESD)

Kendisine 
emanet	edilen	
araç-gerecin	
sorumluluğunu	
benimsemesi	
istenir.

Sahiplik Kişisel	ve	sos-
yal	yetkinlik,	
işbirliği

Duyarlı	ve	
etkin	vatan-
daşlık,	

11.	Tasarım	süre-
since	uygun	ileti-
şim	dilini	kullanır.	
(TTESD)

Akranları	veya	
çevresindeki	
diğer	kişilerle,	
konu	hakkında,	
görgü	kuralları	
çerçevesinde 
iletişime	
geçmesi	
desteklenir.

İletişim Kişisel	ve	sos-
yal	yetkinlik	

Duyarlı	ve	
etkin	vatan-
daşlık

12. Çözüm önerile-
rinin	ve	tasarımının	
yasal	koruma	altına	
alma	sürecini	ifade	
eder.

Patentin	nasıl,	
neden,	niçin	
alındığı	anlatılır.

Patent Kişisel	ve	sos-
yal	yetkinlik,	
girişimcilik

Duyarlı	ve	
etkin	vatan-
daşlık	

13.	Telif	hakkı	olan	
ve/veya	herkese	
açık	materyalleri	
kullanırken	alıntı	
yaptığı	yeri	bildirir.	
(TTESD)

Emeğe	say-
gı	göstermek	
amacıyla	bilgi	
alıntısı	yaptığı	
yerleri	belirtmesi	
istenir.

Telif	hakkı Kişisel	ve	sos-
yal	yetkinlik,	
bilgi	ve	ileti-
şim	teknoloji-
leri	yeterliği

Duyarlı	ve	
etkin	vatan-
daşlık

14.	Kaynağın	bir	
telif	hakkının	ve	
sahipliğinin	oldu-
ğunun	farkındadır.	
(TTESD)

Her	kaynağın	bir	
emeğin	ürünü	
olduğu	açıklanır.

Telif	hakkı	 Kişisel	ve	
sosyal	yetkin-
lik,	iletişim	ve	
bilgi	teknoloji-
leri	yeterliği

Duyarlı	ve	
etkin	vatan-
daşlık

15.	Kaynağın	telif	
hakkına	ve	sahibine	
saygı	duyar.(TTESD)

Her	kaynağın	bir	
emeğin	ürünü	
olduğu	açıklanır	
ve	emeğe	saygı	
beklenir.

Telif	hakkı	 Kişisel	ve	
sosyal	yetkin-
lik,	iletişim	ve	
bilgi	teknoloji-
leri	yeterliği

Duyarlı	ve	
etkin	vatan-
daşlık
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16. Çevresinde 
fark	ettiği,	çözüme	
ulaştırılması	bek-
lenilen	sorunları	
ortaya	koyar.

Çevresini 
inceleyerek	fark	
ettiği	sorunları	
listelemesi	istenir.

Gözlem Problem	Çöz-
me

Duyarlı	ve	
Etkin	Vatan-
daşlık

17.	Sorun	oldu-
ğunu	fark	ettiği	
düşüncelerinden	
birini	çözüme	
ulaştırmak	için	
seçer. 

Düşündüklerinden	
en	iyi	çözüme	ula-
şabileceği	sorunu	
seçmesi	için	yön-
lendirilir.

Seçme	 Eleştirel	
ve	Yaratıcı	
Düşünme,	
Problem	Çöz-
me

Duyarlı	ve	
Etkin	Vatan-
daşlık

18.	Karşılaştığı	bir	
problemi	bileşen-
lerine	ayırır.(TTBS)	

Analiz	etme	
tanımlama	özellik-
lerini	kullanır.	

Analiz	etme,	
bileşenlerine	
ayırma

Kişisel	ve	
Sosyal	Yetkin-
lik,	Eleştirel	
ve	Yaratıcı	
Düşünme,	
Problem	Çöz-
me

Duyarlı	ve	
Etkin	Vatan-
daşlık

19.	Seçtiği	soru-
nun çözümüne 
yönelik	öneriler	
getirir.

Problemi	çöze-
bilecek	öneriler	
geliştirmesi	des-
teklenir.

Çözüm,	öneri Eleştirel	
ve	Yaratıcı	
Düşünme,	
Problem	Çöz-
me

Duyarlı	ve	
Etkin	Vatan-
daşlık

20.	Problemi	
çözerken	ana	kav-
ramlarla	bağlantısı	
olan	farklı	soru	
tiplerini	kullanır.
(TTBS)

Çeşitli	soruları	
kavramlarla	
birleştirerek	
problemi	çözmeye	
çalışır.

Kavram Problem	Çöz-
me

Duyarlı	ve	
Etkin	Vatan-
daşlık

21. Çözüm öneri-
lerini	geliştirmeye	
yönelik	araştırma	
yapar.

Öğrenciler	tasa-
rımlarını	geliştir-
mek	için	var	olan	
ürünler üzerin-
de	inceleme	ve	
detaylı	araştırma	
yapar.	Araştırma	
yöntemleri	anla-
tılır.

Araştırma	
yöntemleri

Kişisel	ve	
Sosyal	Yetkin-
lik,	Problem	
Çözme

Duyarlı	ve	
Etkin	Vatan-
daşlık

22.	Araştırma-
lardan	elde	ettiği	
sonuçları	analiz	
ederek	sorunu	
tanımlar.

Araştırmaları	
sonucunda	kendi	
sorununu	tanımla-
ması	beklenir.

Analiz	etme Kişisel	ve	
Sosyal	Yetkin-
lik,	Problem	
Çözme

Duyarlı	ve	
Etkin	Vatan-
daşlık

23.	Tasarımın	
taşıması	gereken	
genel	özellikleri	ve	
yapısını	belirler.

Tasarımının	özel-
liklerini	ve	yapısını	
yazarak	ve	çizerek	
anlatması	destek-
lenir.

Taslak	
tasarım,	
yapım

Problem	Çöz-
me,	Eleştirel	
ve	Yaratıcı	
Düşünme

Duyarlı	ve	
Etkin	Vatan-
daşlık,	Ekono-
mik	Katılım
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24.	Problem	çöz-
me durumunda 
veriyi	organize	
etmek	ve	göster-
mek	için	teknolo-
jiden	faydalanır.
(TTBS)

Araştırma	sonuç-
larını	kaydetmek	
veya	problemi	
çözmek	için	tek-
nolojik	araçlardan	
faydalanır.

Teknolojik	
araçlar,	orga-
nizasyon

Bilgi	ve	İle-
tişim	Tekno-
lojileri	Yeter-
liği,	Problem	
Çözme

Duyarlı	ve	
Etkin	Vatan-
daşlık

25.	Problemin	
doğasını	dikkate	
alır	ve	beklenen	
çıktıların	açık	
tanımlarını	göste-
ren	raporlar	üretir.
(TTBS)

Sınıf	içinde	veya	
evde	araştırma	
sonuçlarına	göre	
raporlarını	ürete-
bilir.	

Rapor	hazır-
lama

Kişisel	ve	Sos-
yal	Yetkinlik,	
Bilgi	ve	İleti-
şim	Teknoloji-
leri	Yeterliği

Duyarlı	ve	
Etkin	Vatan-
daşlık

26.	Taslak	tasarım	
önerisini	geliş-
tirmeye	yönelik	
araştırma	yapar.

Çözüm önerileri 
artık	bir	tasarıma	
dönüşeceği	için	
fikirlerinin	yapıla-
bilirliğini	araştırır.	
Araştırma	yöntem-
leri	anlatılır.

Taslak	tasa-
rım,	araştır-
ma	yöntem-
leri

Kişisel	ve	Sos-
yal	Yetkinlik,	
Girişimcilik,	
İletişim	ve	
Bilgi	Tekno-
lojileri	Yeter-
liği,	Problem	
Çözme

Duyarlı	ve	
Etkin	Vatan-
daşlık

27.	Çözüme	yöne-
lik	taslak	tasarım	
önerisi	geliştirir.

Araştırmalarından	
elde	ettiği	sonuç-
ları	ile	çözüm	öne-
rileri	geliştirir.

Taslak	tasa-
rım	önerisi

Eleştirel	
ve	Yaratıcı	
Düşünme,	
Problem	Çöz-
me,	Girişim-
cilik

Duyarlı	ve	
Etkin	Vatan-
daşlık

28.	Tasarımına	
yönelik	fikirleri,	
başkaları	tarafın-
dan	anlaşılabilecek	
nitelikte	yazarak	
ve	çizerek	payla-
şır.

Tasarıma	yönelik	
taslak	çizimler	
hazırlanır.

Taslak	resim	
çizimi

Kişisel	ve	Sos-
yal	Yetkinlik,	
Okuryazarlık

Duyarlı	ve	
Etkin	Vatan-
daşlık

29.	Tasarımını	
başarmak	için	
uygun	materyalleri	
ve	araçları	kullanır.
(TTBS)

Tasarımını	ger-
çekleştirmek	için	
kullanacağı	araç	
gereçler	tanıtılır.

Araç-gereç Okuryazarlık Duyarlı	ve	
Etkin	Vatan-
daşlık

30.	Tasarımında	
kullanacağı	yön-
tem	ve	teknikleri	
deneyerek	belirler.

Atölyelerin	yeter-
siz	kaldığı	durum-
larda	çevredeki	
olanaklardan	
faydalanılmasına	
fırsat	verilir.

Arama-dene-
me	çalışma-
ları,	yöntem,	
teknik

Araştırma	
Ve	Problem	
Çözme

Duyarlı	ve	
Etkin	Vatan-
daşlık
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31.	Tasarımın	
yapım	resmini	
çizer.

Taslak	çalışmalar	
içinden	fikri	en	iyi	
temsil	eden	çizim	
yapım	resmi	ola-
rak	seçilir.

Yapım	resmi Eleştirel	
ve	Yaratıcı	
Düşünme,	
Araştırma	
ve	Problem	
Çözme

Ekonomik	
Katılım

32.	Tasarımın	
yapım	aşamalarını	
planlar.

Tasarımı	gerçek-
leştirebilmek	için	
planlama	yapar.

Yapım	aşama-
ları,	planlama

Eleştirel	
ve	Yaratıcı	
Düşünme,	
Girişimcilik

Duyarlı	ve	
Etkin	Vatan-
daşlık,	Ekono-
mik	Katılım

33.	Tasarımı,	
belirlediği	planla-
maya	bağlı	kalarak	
gerçekleştirir.

Başkasından	kop-
ya	etmeden	kendi	
fikirleriyle	tasar-
ladığı	bir	ürün	
gerçekleştirilmesi	
özendirilir.

Tasarım,	ger-
çekleştirme

Kişisel	ve	
Sosyal	Yetkin-
lik,	İşbirliği,	
Girişimcilik

Ekonomik	
Katılım

34.	Tasarımını	
sunmak	ve	des-
teklemek	için	
teknolojiyi	kullanır.
(TTBS)

Tasarımın	yapım	
ve	sunum	aşa-
masında	eldeki	
teknolojik	araçlar-
dan	faydalanılması	
sağlanır.

İnternet,	tek-
nolojik	araçlar

İletişim	ve	
Bilgi	Teknolo-
jileri	Yeterliği,	
Okuryazarlık

Duyarlı	ve	
Etkin	Vatan-
daşlık

35.	Tasarım	yapar-
ken	sınıf	içindeki	
süreçleri	takip	
eder.	(TTESD)

Sınıf	içindeki	
paylaşım	ve	bilgi	
sürecinin	takibi	
sağlanır.

Süreç Kişisel	ve	Sos-
yal	Yetkinlik

Duyarlı	ve	
Etkin	Vatan-
daşlık

36.	Teknolojik	
araçları	kullanır-
ken	özen	gösterir.	
(TTESD)

Tasarım	sırasında	
kullanılan	tüm	
teknolojik	araçlara	
özen	gösterilmesi	
konusunda	uyarılır.

Teknolojik	
araçlar,	has-
sasiyet

Okuryazarlık,	
İletişim	ve	Bil-
gi	Teknolojileri	
Yeterliği

Duyarlı	ve	
Etkin	Vatan-
daşlık

37.	Tasarımını	
değerlendirmeye	
yönelik	ölçütler	
belirler.

Tasarımını	nasıl	
ve	hangi	ölçütlere	
göre	değerlendir-
mesi	gerektiğini	
belirler.

Değerlen-
dirme,	veri,	
olasılık

Kişisel	ve	
Sosyal	Yetkin-
lik,	Eleştirel	
ve	Yaratıcı	
Düşünme,	
Problem	Çöz-
me

Duyarlı	ve	
Etkin	Vatan-
daşlık

38.	Tasarımı,	
belirlediği	genel	
özelliklere	göre	
değerlendirir.

Tasarımının	hedefe	
uygunluğunu	test	
eder.

Değerlendir-
me

Kişisel	ve	
Sosyal	Yetkin-
lik,	Eleştirel	
ve	Yaratıcı	
Düşünme

Ekonomik	
Katılım

39.	Sonuçları	ve	
olasılıkları	test	
etmek	için	tekno-
lojiyi	kullanarak	
verilerini düzenler.  
(TTBS)

Değerlendirme	
sonuçlarını	tek-
nolojiyi	kullana-
rak	veri	halinde	
düzenler.

Olasılık,	veri İletişim	ve	
Bilgi	Teknolo-
jileri	Yeterliği,	
Girişimcilik

Duyarlı	ve	
Etkin	Vatan-
daşlık
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40.	Özgün	ürünler	
tasarlar.

Öğrenciler	özgün	
ve	işlevsel	tasa-
rımlar	geliştirme-
leri	konusunda	
cesaretlendirilir.

Özgünlük Eleştirel	
ve	Yaratıcı	
Düşünme

Ekonomik	
Katılım

41.	Tasarımı	
değiştirmeye	ve	
geliştirmeye	yöne-
lik	önerileri	gerek-
çeleriyle	sunar.

Değerlendirme	
sonucunda	çıkan	
olumsuzlukları	
gidermek	amacıyla	
tasarımın	değişti-
rilmesine	yönelik	
yeni	öneriler	geliş-
tirmesi	istenir.

Gerekçeli	
öneri

Problem	Çöz-
me,	Eleştirel	
ve	Yaratıcı	
Düşünme

Duyarlı	ve	
Etkin	Vatan-
daşlık

42.	Tasarım	süre-
since	yaşadıklarını	
paylaşır.

Yaşadıklarını	
paylaşması	için	
cesaretlendirilir,	
özendirilir.	(sözlü,	
yazılı	veya	görsel	
olarak	paylaşımda	
bulunabilir.)

Paylaşma Kişisel	ve	Sos-
yal	Yetkinlik	
Okuryazarlık

Duyarlı	ve	
Etkin	Vatan-
daşlık

43.	Düşünceleri-
ni,	duygularını	ve	
hayallerini	başka-
larıyla	paylaşırken	
özgün	davranır.

Her	öğrencinin	
düşüncesi	ayrı	bir	
değer	olarak	kabul	
edilir.	Olumlu	veya	
olumsuz	görüş	
bildirilmez.	Özgün	
sunumlar	hazırlan-
ması	için	destek-
lenir.

Özgünlük Kişisel	ve	
Sosyal	Yetkin-
lik,	Eleştirel	
ve	Yaratıcı	
Düşünme

Duyarlı	ve	
Etkin	Vatan-
daşlık

44.	Kısıtlı	kay-
nakları	tasarruflu	
kullanır.	(TTESD)

Elindeki	kaynakla-
rın	bir	gün	bite-
bileceğini	bilip,	
israf	etmeden	
kullanmaya	ve	
paylaşımcı	olmaya	
özendirilir.

Tasarruf Kişisel	ve	
Sosyal	Yet-
kinlik,	Yaratıcı	
Düşünme,	
Okuryazarlık

Duyarlı	ve	
Etkin	Vatan-
daşlık

45.	Yazım	lisans	
sözleşmesi,	ağ	ve	
internet	konula-
rında	okul	yöne-
timinin	kullanım	
politikasına	uyar.	
(TTESD)

Okulda	paylaşı-
lan	internet	ağı	
kullanım	kuralları	
açıklanır.

Kural Kişisel	ve	Sos-
yal	Yetkinlik,	
Bilgi	ve	İleti-
şim	Teknoloji-
leri	Yeterliği

Duyarlı	ve	
Etkin	Vatan-
daşlık

46. Ürününe 
patent	almak	için	
Türk	Patent	Ensti-
tüsü’ne,	KKTC’de	
ise	Resmi	Kabz	
Dairesi’ne	başvuru	
yapar.	

Tasarladığı	ürünü-
ne	patent	almak	
için	başvuru	
şekilleri	anlatıla-
rak	gerekli	yerlere	
başvuru	yapması	
desteklenir.

Patent Kişisel	ve	Sos-
yal	Yetkinlik,	
Bilgi	ve	İleti-
şim	Teknoloji-
leri	Yeterliği

Duyarlı	ve	
Etkin	Vatan-
daşlık
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3. ÖĞRETİM STRATEJİ, YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Strateji: Sunuş	 Yoluyla	 Öğretim,	 Buluş	 Yoluyla	 Öğretim,	
Araştırma	Yoluyla	Öğretim

Yöntem: Anlatım	Yöntemi,	Tartışma	Yöntemi,	Örnek	Olay	
Yöntemi,	 Gösterip	 Yaptırma	 Yöntemi,	 	 Problem	 Çözme	
Yöntemi,	 Grupla	 Öğretim	 Yöntemi,	 Bireysel	 Çalışma	
Yöntemi

Teknik: Soru-Cevap,	İkili	Ve	Grup	Çalışması,	Beyin	Fırtınası,	
Bireysel	Öğretim	Teknikleri,	Benzetim,	Grup	66,	Altı	Şapkalı	
Düşünme	Tekniği,	Programlı	Öğretim,	Bilgisayar	Destekli	
Öğretim	

4. ÖĞRETİM ARAÇ-GEREÇLERİ

İnternet,	 fon	 kartonu,	 makas,	 cetvel,	 tasarladığı	
ürüne	 yönelik	 çeşitli	 türlerde	 boyalar	 olabilecek	 metal,	
tahta,	mukavva,	 lamba,	pil,	motor,	elektrik	vb.	 tasarımda	
kullanılacak	tüm	araç	gereçler.

5. ÖĞRETİM SÜRESİ

11	hafta/22	ders	saati

6. ÖN BİLGİLERİ YOKLAMA

İnovasyon,	 özgünlük,	 yaratıcılık,	 denge,	 renkler	 ve	
etkileri,	tasarım,	teknoloji,	ürün,	doku,	patent	kavramları,	
araç-	gereç	bilgisi,	birleştirme	teknikleri,	malzeme	bilgisi...

Öğretmene uyarı
Belirlenen	strateji,	yöntem	
ve	teknikler	etkinliğe	uyumlu	
olanlardır.	Konunun	işlenişi	
sırasında	farklı	strateji,	yöntem	
ve	teknikler	belirlenebilir.

Öğretmene uyarı
Öğretim	araç-	gereçleri	etkinliğin	
içeriğine	göre	belirlenmiştir.

Uygulamada	yapacağınız	
değişikliklerle	birlikte	araç	gereci	
de	farklılaştırmanız	gerekebilir.	

Ayrıca,	öğrencinin	tasarımı	
özgün	olacağından,	kesin	olarak	
hangi	malzemeleri	kullanacağını	
söylememiz	mümkün	değildir.	
Sunulan	araç	gereç	etkinlik	
için	gerekli	ana	malzemelerdir.	
Tasarımın	içeriğine	göre	bunlar	da	
değişkenlik	gösterebilir.

Öğretmene uyarı
Öğretim	süresi,	sınıfın	durumu,	
çalışmanın	performans	düzeyi	
gözetilerek	azaltılıp	çoğaltılabilir.

Öğretmene uyarı
Ön	bilgilerin	yoklanması	
etkinliğin	kolaylıkla	anlaşılıp	
uygulanabilmesi	için	önemlidir.	
Bu	yüzden	ön	bilgileri	eksik	
olan	öğrencilerin,	öncelikle	
belirlenen	ön	bilgileri	edinmeleri	
hedeflenmelidir.	Aksi	durumda,	
öğrenciler	etkinlik	sırasında	
zorlanabilirler.
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7.KAVRAM SÖZLÜĞÜ

YASAL KORUMA ALTINA ALMA (Patent):	 Ürünü	 tescil	
ettirme	 veya	 faydalı	 model	 gibi	 yöntemler	 ile	 tasarlanan	
ürünün	korunmasıdır.

ÖLÇÜT:	Yargıya	varabilmek	ya	da	bir	değer	biçebilmek	için	
başvurulan	 ilke,	 ölçü.	 Değer	 vermek	 için	 başvurulan	 ilke,	
kıstas,	kriter

ANALİZ: Bir	konunun/olayın/tasarım	veya	buluşun	üzerinde	
yapılan	 incelemelerde	 bulunma	 ve	 ayrıştırmaya	 kısaca	
söylenen	ad.

ARAŞTIRMA:	 Herhangi	 bir	 konu	 üzerinde	 yapılan	 detaylı	
incelemelere	 verilen	 addır.	 Araştırma	 yapılırken	 doğru	
kaynaklara	 ulaşmak	 esastır.	 Doğru	 bilgilere	 bilimsel	
olarak	 araştırmaları	 yapılmış	 ve	 ulusal	 olarak	 yayınlanmış	
kaynaklardan,	 makalelerden,	 tezlerden,	 kütüphanelerden	
veya	üniversitelerden	ulaşılabilir.

VERİYİ ORGANİZE ETME: Yapılan	araştırmaların	sonucu	
olarak	 elde	 edilen	 bilgiyi	 toplayıp	 aşamaları	 ile	 birlikte	
düzenleme.

RAPORLAR: Araştırılması,	 incelenmesi	 gereken	 ya	 da	
istenilen	bir	konuda	yapılan	araştırma	ve	inceleme	sonucunu,	
konuyla	ilgili	düşünceleri	ya	da	saptamaları	bildiren	yazı.

TASLAK TASARIM: Tasarımı	yapılacak	herhangi	bir	şeyin	
zihinde	 başlamasıyla	 birlikte	 kâğıda	 ilk	 olarak	 çizilerek	
döküldüğü	halidir.	Herhangi	bir	ölçü	birimi	belirtilmez.

YAPIM RESMİ: Tasarımın	taslak	aşaması	çizildikten	sonra	
ölçülü	 bir	 biçimde	 çizilmesi	 ve	 bu	 çizimlerin	 parça	 parça	
çizilerek	her	bir	bölümün	ayrı	ayrı	çizim	ile	ifade	edilmesine	
yapım	resmi	denir.	Daha	çok	teknik	okullarda,	endüstriyel	
alanlarda	ve	tasarımların	çizim	aşamalarında	kullanılan	bir	
teknik	çizim	terimidir.

PLAN: Bir	 yapının,	 bir	 kentin,	 bir	 makinenin	 vb.	 çeşitli	
bölümlerini	 gösteren	 ölçekli	 çizim.	 Bir	 işin,	 bir	 yapıtın	
gerçekleştirilmesi,	 bir	 konunun	 yolunda	 yürümesi	 için	
uyulması	tasarlanan	düzen.

TEST ETME: Test	 yapmak,	 denemek,	 kontrol	 etmek,	
sınamak,	 analizini	 yapmak,	 yoklamak.	 Doğruluğunu	
araştırarak	ölçmek.

PROTATİP: Belirli	bir	kategoride	ele	alınabilecek	herhangi	
bir	somut	nesne,	varlık	veya	olgunun	geri	kalanlar	için	örnek	
teşkil	edebilme	özelliğine	sahip	ilk	ve	en	ilkel	örneğidir.

Öğretmene uyarı
Kavram	sözlüğü	etkinlik	sırasında	
bilinmesi	gereken	kavramları	
içerir.	Kavramlar	hakkındaki	bilgi,	
doğrudan	verilmemeli,	dikkat	
çekme	ve	geliştirme	bölümlerinde	
öğrenciye	keşfettirilerek	
öğretilmelidir.
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MAKET:	Bir	yapı	veya	eşyanın	çok	küçük	ölçüde	yapılmış	modeli.	Maket	
malzemesi	olarak	karton,	tahta	ve	selefon	gibi	hafif,	dayanıklı	ve	işçiliği	
kolay	 olanlar	 tercih	 edilir.	 Balmumu	 ve	 killi	 toprak	 gibi	malzemeler	 de	
heykelcilikte	 kullanılabilir.	 Araştırma	 safhasında	 olan	 önemli	 liman,	
gemi,	baraj,	 tren,	uçak	gibi	şeylerin	bütün	boyutlarının	belli	bir	oranda	
küçültülerek	yapılması	ile	onların	maketleri	ortaya	çıkar.	Matbaa	ve	basım	
tekniğinde,	dizicinin	sayfa	düzenini	sağlayan	çizime	de	maket	denir.	

BULUŞ (İCAT): Daha	 önce	 bulunmayan	 bir	 şeyin	 insan	 çabasıyla	
geliştirilmesidir.	 İcatların	 çoğu	 daha	 önce	 var	 olan	 teknolojilerin	 yeni	
ve	 benzersiz	 biçimde	 bir	 araya	 getirilmesinin	 sonucudur.	 Bu	 yeni	 ürün	
belirli	 bir	 insan	 gereksinimini	 karşılama	 çabası	 sonucunda,	mucidin	 bir	
işi	daha	çabuk	ya	da	daha	verimli	yapma	isteği	sonucunda,	hatta	bazen	
rastlantıyla	 ortaya	 çıkabilir.	 Bireysel	 çalışmanın	 sonucu	 olabileceği	 gibi,	
ekip	 çalışmasıyla	 da	 gerçekleştirilmiş	 olabilir.	 Zaman	 zaman	 icatların,	
dünyanın	farklı	kesimlerinde	aynı	sıralarda,	ama	birbirlerinden	bağımsız	
olarak	ortaya	çıktıkları	da	görülür.

İcat	 ve	 buluş	 benzer	 anlamlara	 sahip	 gibi	 görünmektedir,	 ancak	 öyle	
olmadığı	 için	 icat	 ile	 buluş	 arasındaki	 farkları	 bilmek	 önemlidir.	 Daha	
önce	bilinen	dünyada	hiç	var	olmayan	bir	şey	bulduğunuzda,	aslında	siz	
o	şeyi	icat	etmiş	olursunuz.	Var	olan	fakat	daha	önce	bulunmayan	veya	
o	zamana	kadar	bilinmeyen	bir	şey	bulduğunuzda	 ise,	o	şeyi	keşfetmiş	
olursunuz.	Bir	şey	 icat	ederken,	onu	düşünmeniz,	 tasarlamanız	ve	yeni	
bir	 forma	koymanız	gerekir.	Buluş	yaparken	ise,	zaten	var	olan	bir	şeyi	
keşfediyorsunuzdur,	yalnızca	onu	bulmaya	gelmişsinizdir.

Yeni	olan,	tekniğin	bilinen	durumunu	aşan	ve	sanayiye	uygulanabilen	icat	
ve	buluşlar	patent	tesciliyle	korunabilir.

TASARIM SÜRECİ:	Tasarım	süreci	problemin	ortaya	atılması,	çözülmesi	
ve	yapılmasıyla	gelişen	bir	süreçtir.

Pazarlanabilir 
Hale Getirme

Değişiklik Önerme

Değerlendirme ve 
Test Etme

Yapım
Tasarım Önerisini 

Geliştirme

Tasarım Önerisine 
Yönelik Araştırma

Taslak Tasarım 
Önerisi Geliştirme

Tasarımın Genel 
Özeliklerini Belirleme

Sorunu Araştırma, 
Tanımlama ve 

Çözümünü Tartışma

TASARIM 
SÜRECİ
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1.Sorunu Araştırma ve Tanımlama, Çözümü Tartışma

Öğrenciler,	çevrelerindeki	durumları	gözlemler.	Geliştirmeyi,	değiştir-
meyi	 gerçekleştirmek	 istedikleri	 durumları	 belirler,	 gözlemlerini	 dikkate	
alarak	 yaşamlarındaki	 sorunları	 listelerler.	 Listeledikleri	 sorunlardan	
birini	 kendi	 önceliklerini,	mevcut	 şartları	 ve	 gerçekleşebilirliğini	 dikkate	
alarak	seçer,	sorunu	araştırma,	tanımlama	çözümü	tartışmada	kendi	bilgi,	
deneyim,	gözlem	ve	araştırma	sonuçlarını	kullanırlar.	Öğrenciler	seçtikleri	
sorunu	 araştırır	 ve	 olası	 çözümleri	 bütün	 yönleriyle	 açıkça	 tartışarak	
tanımlarlar.

2.Tasarımın Genel Özelliklerini Belirleme

Öğrenciler	belirledikleri	sorunun	çözümünde	kullanacakları	tasarımların	
sahip	 olması	 gereken	 genel	 özellikleri	 belirlemelidir.	 Bunun	 için	 benzer	
sorulara	 (Nasıl?	 Kim	 için?	 Nerede	 kullanılacak?	 Boyutu	 nasıl	 olmalı?	
Biçimi	nasıl	olacak?	Fonksiyonları	ne?	vb.)	cevaplar	arar.		Bu	özelliklerin	
belirlenmesinde,	tanımlanan	sorunun	çözümlenmesi	için	gerekli	nitelikler	
ve	sınırlamalar,	dikkate	alınır.	Tasarımın	taşıması	gereken	genel	özellikleri	
listeler.

3. Taslak Tasarım Önerisi Geliştirme

Öğrencilere	taslak	çizim	öncesi	geliştirdikleri	tasarım	modelinin	estetik	
değer	 taşımasına,	 özgünlüğüne,	 işlevselliğine,	 yapılabilir	 olmasına	 ve	
çevreye	etkilerine	dikkat	etmeleri	gerektiği	açıklanır.	Öğrenciler	tasarım	için	
belirlenen	ortak	özellikleri	dikkate	alarak	tasarıma	yönelik	düşüncelerini	
yansıtan	 taslak	 çizimler	 yapar.	 Genel	 özellikleri	 ise	 yazılı	 olarak	 ifade	
ederler.	Bu	çizimlerde	ürünün	formu	ve	genel	özellikleri	gösterilir.	Çizimler	
detaylandırmaz.	Öğrenciler	birden	 fazla	 taslak	 çözüm	önerisi	getirebilir,	
taslak	tasarım	önerilerini	öğretmeniyle	paylaşırlar.	Belirledikleri	durumun	
niteliğine	 göre	 taslak	 çizimlerini	 benzer	 sorunların	 çözümlerine	 yönelik	
yaptığı	 araştırma	 ve	 inceleme	 sonuçlarını	 dikkate	 alarak	 çizebilirler.	
Öğrenciler	 geliştirmek	 istedikleri	 tasarım	 önerilerini	 belirler.	 Bunun	 için	
tasarım	özelliklerini	en	iyi	karşılama,	maliyet,	beceri,	zaman,	yetenek	vb.	
sınırlamalar	dikkate	alınır.

4. Tasarım Önerisine Yönelik Araştırma

Öğrenciler	önerdikleri	taslak	çizimi	geliştirmek	için	araştırma	yapar.	Bu	
amaçla	taslak	çizimlerinde	belirledikleri	özellikleri	gerçekleştirmeye	yönelik	
sorulara	cevap	ararlar.	Öğrenciler,	farklı	yer,	zaman	ve	kültürlerde,	benzer	
veya	 ilişkili	 sorunların	çözümünde	kullanılan	yöntemleri	 inceler,	bilimsel	
araştırma	 yöntemlerini	 kullanarak	 farklı	 kaynaklardan	 bilgi	 toplar,	 bu	
bilgileri,	tasarım	etkinliklerini	gerçekleştirmede	değerlendirirler.	Öğrenciler	
başkalarının	 sunduğu	 farklı	 çözüm	 önerilerini	 dinlemeye,	 bakış	 açılarını	
incelemeye	 teşvik	 edilir.	 Çözüme	 yönelik	 araştırma	 sonuçlarını	 ve	 elde	
ettikleri	 bilgileri	 analiz	 ederek	 bunları	 resim,	 grafik,	 istatistik	 veri	 veya	
yazılı	olarak	düzenlerler.

Öğrenciler,	 belirledikleri	 sorunların	 çözümüne	 yönelik	 tasarım	
önerilerini	 geliştirirken	 üretim	 olanaklarını	 ve	 tüketici	 tercihlerini	
ekonomik,	sosyal,	çevresel	etkilerini	 teknik	boyutlarıyla	değerlendirirler.	
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Tasarımları	 için	 belirledikleri	 genel	 özellikleri	 taşıyan	 bir	 ürünü	 nasıl	
gerçekleştirebileceklerini,	yapımında	kullanacakları	araç,	gereç,	teknik	ve	
yöntemleri	 araştırır,	denemeler	yapar	ve	sonuçlarını	 listeleyerek	yaptığı	
çalışmaları	kayıt	yöntemlerinden	birini	seçerek	kaydederler.

5. Tasarım Önerileri Geliştirme

Öğrencilerden,	 tanımladıkları	 ihtiyacı	 karşılamak	 veya	 belirledikleri	
sorunu	 çözmek	 için	 yaptıkları	 araştırmaları	 dikkate	 alarak	 belirledikleri	
nitelikleri	taşıyan	tasarıma	yönelik	düşünceler	üretmeleri	istenir.	Öğrencilere	
sorunun	çözümü	için	alternatif	düşünceler	sunmaları	için	fırsat	verilir.

Öğrenciler	 tasarım	 önerisiyle	 ilgili	 ayrıntıları,	 değişik	 kaynaklardan,	
kişi	ve	kuruluşlardan	araştırmaya	yönlendirilir.	Basit	akış	şemaları,	resim	
ve	 çizimler	 üzerinde	 tasarım	 önerilerini	 açıkça	 gösterirler.	 Tasarımını	
gerçekleştirmek	için	gerekli	ihtiyaçlarını	belirtir,	tasarım	önerilerini,	uygun	
çizim	ve	yazı	teknikleriyle,	elle	veya	çizim	araç	gereçlerini	kullanarak	kâğıt	
üzerinde	projelendirirler.	Öğrenciler	tasarım	önerilerini	açık	ve	anlaşılır	bir	
çizimle	göstermeleri	 için	 teşvik	edilir.	Tasarım	önerisinin	geliştirilmesine	
yönelik	yapılan	çalışmada,	tasarımın	yapım	resmi,	nasıl	çalıştığı,	kullanılacak	
gereçler	ve	yapım	aşamalarını	gösteren	planlamalar	yer	alır.

6. Yapım

Öğrencilerden	 tasarımın	 yapım	 aşamalarını	 ve	 çalışma	 ortamını	
planlaması	beklenir.	Öğrenciler	yapımda	kullanacağı	gereci,	işleme	aracını	
ve	bu	aracın	kullanımı	için	uygun	yöntemi	seçer.	İşlediği	gereçlerdeki	israfı	
azaltmayı	ve	maliyeti	düşürmeyi	önceden	düşünerek	önlem	alırlar.	Araç	
ve	gereçleri	 kullanmada	ve	yapımda	çıkan	 sorunları	 çözümlemede	yeni	
yöntem,	 işlem	 ve	 sistemler	 düşünür;	 uygulamada	 gerektiğinde	 yardım	
isterler.	Öğrenciler	yapım	sırasında	plan,	çizim,	grafik,	üç	boyutlu	modeller,	
semboller	 ve	 teknik	 bilgilerden	 yararlanmalıdır.	 Öğrenciler	 istenilen	
sonuca	ulaşmak	için	başkalarıyla	iş	bölümü	yapmaya,	iş	birliğine	gitmeye	
ve	 uygulama	 ortamının	 düzeniyle	 ilgili	 kurallara	 uymaya	 yönlendirilir.	
Tasarımlarını	 gerçekleştirmek	 amacıyla	 önerdikleri	 düşüncelere	 yönelik	
riskleri	göze	almaya	ve	denemeye	teşvik	edilir.	Öğrenciler	yapım	sürecinde	
karşılaştıkları	sorunları	nasıl	çözdüklerini,	uyguladıkları	yöntem	ve	teknikleri	
kaydederler.

7.Değerlendirme ve Test Etme

Öğrenciler	 tasarım	 etkinlikleri	 sonucunda	 yaptıkları	 tasarımlarının,	
belirlenen	sorunu	ne	oranda	çözdüğünü,	tasarımın	genel	özelliklerini	taşıyıp	
taşımadığını	değerlendirirler.	Bu	amaçla	arkadaşlarının	değerlendirmelerine	
fırsat	verirler.	Gerçekleştirdikleri	ürün	veya	modelin,	belirledikleri	sorunu	
çözmedeki	performansını	 test	eder,	 tasarım	etkinliğini	gerçekleştirmede	
izlenen	 aşamaları	 tekrar	 gözden	 geçirerek	 aldığı	 kararları	 ve	 uygulama	
sonuçlarını	 başlangıçtaki	 düşünceleriyle	 karşılaştırır	 ve	 değerlendirirler.	
Ayrıca	başka	zaman	ve	kültürlerdeki	benzer	tasarımların,	ayırt	edilebilen	
özellikleriyle	kendi	tasarımlarının	ortaya	koyduğu	farklılığı	ve	özgünlüğü	
karşılaştırır,	değerlendirme	ve	test	sonuçlarını	raporlaştırarak	kaydederler.
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8. Değişiklik Önerme

Öğrenciler	 değerlendirme	 sonuçlarını	 dikkate	 alarak	 tasarımları	 için	
yapılması	gerekli	değişiklikleri	belirler;	belirledikleri	değişiklik	önerilerini	
tasarımlarına	nasıl	aktaracaklarını	düşünürler.	Çözümü	yazarak	ve	çizerek	
ifade	eder,	tasarımlarına	yönelik	değişiklik	önerilerini	gerekçeleriyle	listeler	
ve	sonuçları	tasarım	günlüğüne	kaydederler.

Öğrenciler	bu	süreçte	yaşadıklarını,	araştırma	sonuçlarıyla	ilgili	kanıtları,	
karşılaştıkları	 sorunları	 ve	 yaptıkları	 çözümleri,	 tasarım	 önerilerini,	
seçtikleri	en	iyi	tasarım	önerisini,	gerekçesini,	yapım	aşamalarını	gösteren	
planlamalarını,	 değerlendirme	 sonuçlarını,	 değişiklik	 önerilerini	 vb.	
kaydederler.	Öğrenciler	öz	değerlendirme	formlarını	doldurur,	düzenledikleri	
günlükleri	ve	gerçekleştirdikleri	tasarım	modelini	değerlendirilmek	üzere	
öğretmene	teslim	ederler.

9. Pazarlanabilir Hale Getirme

Pazarlanabilir	hale	getirmek	için	neler	yapılması	gerektiğini	tartışarak	
listeler.	(ürün	inovasyonu,	marka,	logo,	amblem,	reklam	vb.)

Öğrenciler	 seçtikleri	 ürünlerin	 inovasyona	 ihtiyacı	 olup	 olmadığını	
düşünürler.	Bunun	 için	ürünün	dış	görünüşü,	kullanım	kolaylığı,	albenisi	
konusunda	ek	bir	 çalışma	gerekip	gerekmediğini	 belirlerler.	Bu	amaçla,	
arkadaşlarının	 ve	 çevrelerindeki	 diğer	 kişilerin	 fikirlerini	 de	 alırlar.	
Belirledikleri	hususları	listeleyip	tasarım	günlüklerine	not	ederler.	Bu	listeden	
yararlanarak	pazarlanabilirlik	açısından	önemli	gördükleri	unsurlara	göre	
ürünlerinde	değişiklik	yapabilirler.	

Öğrencilerden	ürünlerinin	çok	sayıda	üretileceğini	dikkate	alarak	benzer	
ürünlerden	ayıran	bir	marka	bulmaları	istenir.	Bulacakları	markanın	özgün	
ve	 akılda	 kalıcı	 olmasına	 dikkat	 etmeleri	 gerektiği	 belirtilir.	 Öğrenciler	
düşündükleri	markaları	yazılı	olarak	listeler,	arkadaşlarına	ve	çevrelerindeki	
diğer	 kişilere	 sunarak	 üzerlerinde	 bıraktıkları	 etkiyi	 anlamaya	 çalışırlar.	
Daha	sonra	en	uygun	gördükleri	markayı	seçerler.

Öğrencilerden,	belirledikleri	markayı	ürünün	üzerinde	kullanabilmeleri	
için	 bir	 logo	 tasarlamaları	 istenir.	 Öğrenciler	 logolarını	 geliştirirken	
markalarını	 da	 kullanarak	 dikkat	 çekici,	 etkileyici	 ve	 özgün	 bir	 tasarım	
yapmaları	yönünde	cesaretlendirilirler.	Düşündükleri	logoları	basit	olarak	
çizmeleri	ve	içlerinden	en	uygun	gördüklerini	seçmeleri	istenir.	Belirlenen	
logoların	arkadaşlarının	üzerinde	bıraktıkları	etki	göz	önüne	alınarak	seçim	
işlemini	yapmaları	önerilir.	Seçilen	logonun	ayrıntıları	üzerinde	çalışılarak	
son	hâlini	alması	ve	buna	göre	çiziminin	yapılması	istenir.	

Öğrenciler	 daha	 sonra	 ürünleri	 için	 slogan	 geliştirirler.	 Belirledikleri	
sloganın	ürünlerini	çağrıştırması,	özgün	ve	akılda	kalıcı	olması,	çok	kısa	
bir	cümle	veya	birkaç	kelimeden	oluşması	gerektiği	ifade	edilir.

Öğrenciler,	tasarladıkları	ürünün	özelliğine	göre	(	ihtiyaç	olması	halinde)	
bir	 ambalaj	 tasarlarlar.	 Bu	 amaçla	 benzer	 ürünlere	 yönelik	 ambalajları	
inceleyerek	ambalaj	üzerinde	olması	gereken	bilgileri	araştırarak	listeler,	
kullanacakları	bilgilere	karar	verirler.
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Ambalajların	şekil,	kullanılan	malzeme,	üzerlerindeki	renk	ve	desenler	
açısından	farklı,	yeni,	değişik	ve	çekici	olmasına	özen	gösterilir.	Ambalajlarda	
açma,	 kapama,	 taşıma	 kolaylığı	 gibi	 tüketici	 açısından	 önem	 taşıyan	
konuların	 göz	 önünde	bulundurulması	 istenir.	Öğrenciler,	 ambalajlarının	
özelliklerini	 listeleyip	 varsa,	 piyasadaki	 benzer	 ürünlerin	 ambalajlarıyla	
farklılık	 ve	 benzerliklerini	 karşılaştırır	 ve	 kendi	 ambalajlarına,	 var	 olan	
ambalajlardan	özellikler	eklemeye	çalışırlar.

Ambalaj	 özellikleri	 kesinleştikten	 sonra	 öğrenciler,	 ambalaj	 tasarım	
önerilerini,	 	 uygun	 çizim	 ve	 yazı	 teknikleriyle,	 elle	 veya	 çizim	 araç,	
gereçlerini	 kullanarak	 kâğıt	 üzerinde	 projelendirilirler.	 Ambalaj	 tasarım	
önerilerini,	 açık	 ve	 anlaşılır	 bir	 çizimle	 göstermeleri	 için	 teşvik	 edilirler.	
Ürünün	 markasının,	 logosunun	 ve	 sloganının	 ambalaj	 üzerinde	 uygun	
şekilde	 yer	 alması	 gerektiği	 öğrencilere	 hatırlatılır.	 Öğrenciler,	 işlikteki	
malzemelerden	yararlanarak	ambalajlarını	üretir,	ambalaj	ihtiyacı	olmayan	
ürünler	için	tanıtıcı	etiket	bilgilerini	düşünerek	tasarlarlar.

Öğrenciler,	 ambalajlarını	 da	 tamamlayarak	 pazarlamaya	 hazır	 hale	
getirdikleri	 ürünleri	 için	 bir	 televizyon	 reklamı	 senaryosu	 yazarlar.	
Senaryonun,	 tüketicilerin	 ilgisini	 çekecek,	 geliştirilen	 ürünün	 üstün	 ve	
farklı	 özelliklerini,	 kullanıcıya	 sağladığı	 yararları	 ve	 çözdüğü	 sorunları	
vurgulayacak	şekilde	hazırlanması	konusunda	yönlendirilirler.	Daha	sonra	
isteyen	 öğrencinin	 senaryosundan	 yola	 çıkarak	 reklam	 öykü	 panolarını	
hazırlaması	sağlanır.	Bu	panolar,	senaryonun	ayrı	kâğıtlarda	basit	çizimlerle	
anlatılmasıyla	oluşturulur.	Panolarda,	ürünün	tüketicinin	zihnine	yerleşmesi	
için	logo,	marka	ve	slogan	vurgulanır.
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8. DİKKAT ÇEKME (GİRİŞ)

1.	Araştırma	yapmaktan	hoşlanır	mısınız?	Neleri	
araştırırsınız.

2.	Nasıl	yapıldığını	merak	ettiğiniz	bir	ürün	oldu	mu?	
Açıklayınız.

3.	Bu	ürünün	yapım	aşamalarını	araştırdınız	mı?	
Araştırdıysanız	nelerle	karşılaştınız?	Açıklayınız.

4.	Karşılaştığınız	sorunları	hangi	aşamaları	kullanarak	
çözersiniz?

5.	Bugüne	kadar	problem	olarak	karşılaştığınız	ve	çözüm	
bulduğunuzu	düşündüğünüz	bir	olayı	anlatınız.

6.	Çevrenizde	fark	ettiğiniz,	değiştirmeyi,	geliştirmeyi	
düşündüğünüz	bir	şey	var	mı?	Nelerdir?	Anlatınız.

7.	Bir	ürünün	tasarım	süreci	sizce	hangi	aşamayla	başlar	ve	
süreç	nasıl	gelişir?

8.	Kararlarının	doğruluğuyla	ilgili	başkalarının	fikirlerini	
alır	mısın?	Onların	görüşleri	doğrultusunda	kararlarını	
gözden	geçirir	misin?

Öğretmene uyarı
Verilen	başlıkları	kullanarak	derse	
hazırlık	sorularını	çoğaltabilirsiniz.

9.BİLİYOR MUSUNUZ?

Einstein’ın	“görelilik	kuramına”	göre	ışık	hızından	yüksek	bir	hız	
yoktur.	Yani	ışık	hızı	limit	noktasıdır.	Fakat	o	zamanlar	bugün	bilinen	
bilgilerin	birçoğu	bilinmiyordu.	Örneğin	evrenin	sürekli	genişlediği.	
Bilim	adamları	tarafından	yapılan,	halen	devam	eden	İsviçre’deki	
CERN	deneyinde,	atomik	boyuttaki	parçacıklar	çarpıştırıldı.	Gerek	
evrenin	oluşumu,	gerek	ışık	hızı	hakkında	önemli	bilgiler	elde	edildi.	
Bazı	parçacıkların	az	da	olsa	ışık	hızını	geçtiği	saptandı.	Bilim	adamları	
sonuçların	yanlış	olma	ihtimaline	karşın,	bunu	15	bin	kez	tekrarladılar	
ve	sonuç	yine	aynı	çıktı.	Peki,	yanlış	değilse?	O	zaman	görelilik	kuramı	
tamamen	kalkmasa	bile	büyük	değişikliklere	uğrayacaktır.	İnsanlığın	
yüzyıllardır	hayalini	kurduğu	uzayda	yolculuğu	belkide	mümkün	
olabilecek	ve	insanlık	galaksinin	sınırlarını	zorlayabilecek.	Günümüzde	
bu	konuda	bazı	teoriler	var.	Böylece	yüzlerce	yıldır	insanlığın	en	büyük	
hayali	olan	evrende	yolculuk	mümkün	olabilecektir.	

http://www.bilgiustam.com/isiktan-daha-hizli-bir-sey-var-midir/
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10. KARİKATÜR

zihnisinir.com
http://teknolojivetasarim7g.blogcu.com/zihni-sinir-icatlari-tum-siniflar/6526387
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11.GELİŞTİRME

15.SIRA SİZDE

•	 Tümden	 gelim	 yöntemiyle,	 tasarımı	 yapılmış	 bir	 ürünü	
analiz	ederek	soruna	ulaşınız.

TASARIM SÜRECİ UYGULAMASINA ÖRNEK

ELEKTRİKLİ	KAHVE	CEZVESİ

1.SORUN ARAŞTIRMA, TANIMLAMA VE ÇÖZÜMÜ 
TARTIŞMA

Sorunlar:

*Kahve	yapmak	çok	zahmetli	bir	iştir.

*Cezveyle	ocakta	kahve	yapmak	uzun	zaman	alır.

*Ocakta	 kahve	 yaparken	 cezvenin	 sapı	 ısındığı	 için	 elimiz	
yanar.

Sorunun tanımı:

Kahve	yapmayı	 kolaylaştıracak,	yapım	süresini	 kısaltacak,	
elimizin	yanmasını	önleyen	bir	cezvenin	olmaması.

Çözüm önerileri:

*Elektrikli	cezve	yapmak,

*Cezvenin	sapını	yanmaz	yapmak…

2.TASARIMIN GENEL ÖZELLİKLERİNİ BELİRLEME

Çözüm	 önerileri	 arasından	 bize	 en	 mantıklı	 gelen,	
yapılabileceğine	ve	sorunu	çözebileceğine	inandığımız	çözüm	
önerisi seçilir. 

Seçilen	çözüm	önerisi:	Elektrikli	kahve	cezvesi	tasarlamak	

Çözüm	 seçildikten	 sonra,	 tasarımda	 bulunması	 gereken	
özellikler	 sorun	 veya	 sorunların	 çözümüne	 yönelik	 olarak	
listelenir.

Tasarımda bulunması gereken özellikler:

*	Evlerde	kullanılmaya	uygun,	

*	4	fincan	kahve	kapasiteli	olması,

*	Plastikten	üretilmesi,

*	 İçeride	 kullanılacak	 rezistans,	 anahtar	 ve	 konektör	 gibi	
teknik	parçaların	gizli	olması

Öğretmene uyarı
Sıra	sizde	bölümü	ile	araştırma,	
tartışma	verilerek	okuryazarlık,	
sosyal	yetkinlik,	iletişim,	araç	
gereç	ve	medya	becerilerini	
etkili	bir	biçimde	kullanma	
hedeflenmiştir.

15.	sırada	olmasına	rağmen	sıra	
sizde	bölümünün	etkinliğe	hazırlık	
olması	amacıyla	geliştirme	
bölümünün	içinde	uygulanması	
uygun	görülmüştür.

Öğretmene Uyarı

Tasarım	süreci	ve	ürün	
oluşturma	etkinliğinde	
öğrencinin	ilgi	duyduğu	konuları	
veya	çevresindeki	sorunları	
özgünlüğünü	ve	yaratıcılığını	
tasarım	sürecine	uyarlanarak	
yapması	istenir.

Ancak	öğrenciler	sorunu	
araştırma,	tanımlama	sürecinde	
zorlanabilirler.	Olumlu	
motivasyonlarla	öğrencinin	
çalışmasına	destek	verilmeli	
gerekli	durumlarda	çeşitli	
örnekler	sunulmalıdır.

Bazen	öğrencinin	çalışma	
alanının	kısıtlanması,	daha	
rahat	çalışmasını	sağlayabilir.	
8.	sınıf	öğretmen	kılavuzunun	
yardımcı	kaynaklar	bölümünde	
sizlere	çeşitli	konular	verilmiştir.	
Ayrıca	6.	Sınıf	(sayfa	163)	ve	
7.	Sınıf	(sayfa	175)	öğretmen	
kılavuzlarımızın	yardımcı	
kaynaklar	bölümlerinde	de	çeşitli	
örnekler	mevcuttur.	Konularla	
ilgili	bilgiler	verilmesi,	araştırma	
yapılması,	konuyla	ilgili	beyin	
fırtınası	yapılması	öğrencinin	
ufkunu	genişletecek	sorun	
bulmasını	destekleyecektir.

Öğrenciler	genelde	ben	bu	
tasarımı	yapacağım	diyerek	direkt	
sonuç	odaklı	çalışmaktadırlar.	
Burada	öğrenciye	tasarım	süreci	
aşamaları	hatırlatılmalı	mutlaka	
sorundan	çözüme	gitmesi	için	
desteklenmelidir.
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3. TASLAK TASARIM ÖNERİSİ GELİŞTİRME

Araştırma	 ve	 gözlemlerden	 elde	 ettiğimiz	 bilgiler	 ve	
tespitler	 ışığında	 cezveye	 ait	 geleneksel	 biçimi	 çok	 fazla	
değiştirmeden,	ancak	bugüne	ait	detaylar	ve	malzemeler	ve	
üretim	yöntemleri	 ile	bir	cezve	tasarımı	yapılmasına	karar	
verdik.	Bu	aşamadan	sonra	çok	sayıda	taslak	çalışması	yaptık

4. TASARIM ÖNERİSİNE YÖNELİK ARAŞTIRMA

• İyi	bir	Türk	Kahvesi	cezvesinin	nasıl	olacağı	ile	ilgili	kahve	
ustaları	ile	sohbetler	yaptık.	

• Kahve	yaparken	gözlemledik.	
• Türk	kahvesi	cezvesi	ile	ilgili	bugüne	kadar	üretilmiş	klasik	
ve	yeni	cezve	örnekleri	araştırılır.

Tüm	 bu	 araştırma,	 gözlem	 ve	 sohbetler	 sonucunda	
geleneksel	kahve	cezvesi	ile	ilgili	bazı	saptamalar	yapıldı:

Boğaz kısmından sonraki 
geniş bölüm: kahvenin 
taşmasını kontrol 
edebilmek için

Boğaz kısmının 
dar olması: bol 
köpük için

Kahve cezvelerinde tabanın  
geniş olması: eskiden 
mangalda köz üzerinde kahve 
yaparken daha dengeli 
durması için

Gaga kısmı: kahvenin 
fincana akışı esnasında hem 
kontrollü dökülmesi, hem de 
köpüğü öldürmeden 
dökülmesi için

Alternatif Etkinlik Önerisi

Çevre	sorunu	veya	trafik/	ulaşım	
problemlerini	ele	alıp	bunlar	
üzerine	yaratıcı	tasarımlar	
yapılabilir.	Örnek	etkinliklerin	
sonunda	yaratıcı	düşünceyi	
uyaran	farklı	eğitim	metotlarını	
kullanarak	(6.	Sınıf	Teknoloji	ve	
Tasarım	Öğretmen	Kılavuzu	sayfa	
173)	değişik	etkinlik	alternatifleri	
yaratabilirsiniz.

Öğrenciler,	geliştirdikleri	
tasarım	modellerinin	estetik	
değer	taşıması,	özgün,	işlevsel,	
ekonomik	ve	yapılabilir	olmasına	
dikkat	etmeleri	için	yönlendirilir.	
Tasarımlarına	yenilik,	farklılık	
ve	ayırt	edilebilir	özellik	
kazandırmaları	konusunda	
cesaretlendirilirler.

Sizler	de	yanda	verilen	örnekteki	
gibi	öğrencilerinizden	sıra	dışı	
tasarımları	araştırmalarını	
isteyebilirsiniz.	Bunun	gibi	farklı	
örnekler	öğrencilerin	araştırma	
yapma	güdülerini	artıracak,	sınıf	
içerisindeki	özgün	paylaşımlarını	
da	çoğaltacaktır.	Böylece	kendini	
daha	rahat	ifade	eden	öğrenci	
tasarım	yapmaya	daha	hevesli	ve	
istekli	olacaktır.
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5.TASARIM ÖNERİSİ GELİŞTİRME

Belirlenen	tüm	özellikleri	kullanarak	yapım	resmi	ayrıntılı	
bir	şekilde	çizilir	ve	teknik	bilgiler	verilir.	Bilgisayar	ortamında	
parça	tasarımları	yapıldı.	

Parça	 tasarımlarının	 hemen	 ardından	 hızlı	 prototip	
yöntemleri	 kullanılarak	 cezvenin	 1/1	 çalışır	 prototipi	
hazırlandı.

6.YAPIM

•	 Ürünün	 parça	 tasarımı	 ve	 kalıp	 yapımı	 aşamalarında	
özellikle	detaylara	çok	önem	verildi.	

•	Yüzeylerin	kusursuzluğu,	dokusu,	birleşme	detaylarındaki	
hassasiyet,	 renkler	 ve	 malzemeler	 hem	 fonksiyon	 hem	
de	 estetik	 değerler	 göz	 önüne	 alınarak	 özenle	 seçildi	 ve	
uygulandı.

Öğretmene uyarı
Yandaki	tasarım	süreci	
aşamalarını	öğrencilerinize	
sırasıyla	kendi	hazırladığınız	
örnekle	tasarımların	farklılıklarını	
verebilir;	tasarımın	aşamalarının	
slaytlarını	izletebilir	veya	bir	
tasarımın	nasıl	yapıldığını	örnek	
videolar	ile	pekiştirebilirsiniz.	
Ya	da	yakınınızda	bulunan	
üniversitelerin	tasarım	
bölümleriyle	iş	birliği	yaparak	
(makine	mühendisliği,	
mimarlık,	mekatronik	gibi)	
farklı	alanlarda	süreci	ve	ürün	
oluşturma	aşamalarını	takip	edip	
öğretebilirsiniz.

Yapım	aşamasında	kullanılacak	
malzemelerin	listelenmesi	
yapımın	başarısı	açısından	
önemlidir.	Eksik	malzemeyle	
başlanan	tasarımın	yapım	
aşaması	da	uzun	sürecektir.

Ayrıca	tasarıma	uygun	
malzemenin seçimi de 
önemlidir.	Uygun	olmayan	
malzemeyle	tasarıma	başlanması	
değerlendirme	aşamasında	
sorunlarla	karşılaşılmasına	neden	
olabilir.	Bunun	için	öğrencilere	
malzemelerle,	araç-	gereçle,	
birleştirme	teknikleriyle	ilgili	
bilgiler	verilmeli,	araştırma	
yapması	desteklenmelidir.
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7. DEĞERLENDİRME VE TEST ETME

Yapımı	 gerçekleştirilen	 ürünü	 belirlediğimiz	 özelliklere	
göre	değerlendirip	test	ediyoruz.	Sonuç	olumluysa	üretime	
geçilebilir.	 Ancak	 sonuç	 olumsuzsa	 8.	 aşama	 olan	 öneri	
geliştirme	kısmına	geçilerek	olumsuzluk	giderilmeye	çalışılır.

8.ÖNERİ GELİŞTİRME 

Ürün,	 sınıfla	 paylaşıldıktan	 sonra	 yapılan	 eleştiriler	 ve	
verilen	öneriler	doğrultusunda	tasarıma	olumlu	değişiklikler	
yansıtılabilir.

9. PAZARLANABİLİR HALE GETİRME

8.	Sınıf	Teknoloji	Ve	Tasarım	Öğretmen	Kılavuzu’nun	2.	
etkinliğinde	ayrıntılı	bir	şekilde	anlatılmıştır.

Öğretmene uyarı
Tasarımı	değerlendirebilmek	
için	öncelikle	tasarıma	ait	
değerlendirme	kriterlerinin	
olması	gereklidir.	Bunun	için	
değerlendirmeye	geçmeden	önce	
tasarımda	bulunması	gereken	
özelliklere	göre	değerlendirme	
kriterleri	belirlenmeli,	
değerlendirme	bu	kriterlere	göre	
yapılmalıdır.

Tasarım	hakkında	başkalarının	
görüşlerini	almak	önemlidir.	
Herkesin	ilgi	alanlarının,	bilgi	
birikiminin	farklı	olması	bakış	
açısını	da	değiştirecektir.	Böylece	
tasarıma	farklı	bakış	açılarıyla	
değerlendirme	fırsatı	yakalamış	
olacaktır.
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12.VERİLEN BİLGİLERİN GÜNLÜK HAYATTA  
KULLANIM ALANLARI

Seçmeye	çalıştığınız	kıyafetten,	ders	çalışma	programı-
nıza,	ayakkabınızdan	işlerimizi	kolaylaştıran	tüm	makinelere	
kadar	 her	 şey	 tasarım	 süreci	 kullanılarak	 gerçekleştirilir.	
Ancak	bunlardan	bazıları	için	(kıyafet	seçme…)	ben	tasarım	
sürecini	kullanacağım	diye	yola	çıkılmaz.	Süreç	kendiliğinden	
gelişir	ama	yaptığınız	işlemler	(ne	giyeceğim	(sorun	bulma),	
nereye	 gidiyorum	 ortama	 uygun	 ne	 giymeliyim	 (sorunu	
tanımlama)	gibi	sıralanmaktadır.

13.DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLARIN DÜZELTİLMESİ

Bir	tasarım	yapılırken	çözümden	soruna	değil	sorundan	
çözüme	doğru	gidilir.	Tasarımın,	soruna	yönelik	ve	sorunu	
çözümleyecek	şekilde	tasarlanması	gereklidir.

14.EĞİTİMİNİ ALDIĞI DİĞER DERSLERLE İLİŞKİSİ

Eğitimini	aldığı	tüm	dersler

Öğretmene uyarı
Öğrenciler	çoğu	zaman	konuyla	
ilgili	doğru	diye	nitelendirdikleri	
ama	yanlış	olan	bilgilere	sahiptir.	
Etkinlik	gerçekleştirildiği	sırada	
fark	edilen	bu	bilgiler	hemen	
doğru	bilgilerle	desteklenmelidir.

Verilen	örnek,	etkinliğin	
düzenlemesine	göre	belirlenmiştir.	
Ancak	sınıf	düzeyi	ve	öğrencilerin	
bilgi	birikimine	göre	bu	bilgiler	
değişiklik	gösterecektir.

Öğretmene Uyarı

Eğitimini	aldığı	diğer	derslerinde	
öğrenmiş	olduğu	bilgileri	Teknoloji	
ve	Tasarım	dersinde	nasıl	
kullanabileceğinin	farkındalığı	
yaratılmalıdır.
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16.DEĞERLENDİRME SORULARI

1.	Tasarım	süreci	aşamaları	nelerdir?	Açıklayınız.

2.	Çevrenizde	fark	ettiğiniz,	çözüme	ulaştırılması	beklenilen	
sorunlardan	en	farklısı	hangisiydi?	Anlatınız.

3.	Taslak	tasarım	ne	demektir?	Nasıl	yapılır?

4.	Tasarım	sürecinde	araştırmanın	rolü	ve	önemi	nedir?	

5.	Tasarımınızı	 başarmak	 için	 kullandığınız	 materyalleri,	
araçları,	yöntem	ve	teknikleri	açıklayınız.	

6.	Tasarımınızın	yapım	resmini	çizerken	nelere	dikkat	ettiniz?

7.	Tasarımın	yapım	aşamalarını	açıklayınız.

8.	Tasarımını	 değerlendirmeye	 yönelik	 ne	 gibi	 ölçütler	
belirlediniz?	Tasarımınızı	nasıl	değerlendirdiniz?	

9.	Ürününüze	 patent	 almak	 için	 Türk	 Patent	 Enstitüsü’ne	
veya	 KKTC’de	 Resmi	 Kabz	 Dairesi’ne	 başvuru	 yapmayı	
düşünür	müsünüz?

10.	Tasarım	sürecini	kullanırken	en	çok	zorlandığınız	aşama	
hangisidir?

Öğretmene uyarı
Değerlendirme	soruları	etkinlikte	
olan	öğrenme	çıktılarına	ulaşılıp,	
ulaşılmadığını	kontrol	etmek	
içindir.	Farklı,	daha	fazla/
az	sorularla	veya	kendinizin	
belirleyeceği	farklı	bir	yöntemle	
de	değerlendirme	yapılabilir.

17.GELECEK DERS HAKKINDA BİLGİ VERMEK

TASARIMI	PAZARLAMA	SÜRECİ
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GRUP ÇALIŞMASINI DEĞERLENDİRME FORMU

ETKİNLİK:  TASARIM SÜRECİ ve ÜRÜN OLUŞTURMA
TARİH:

GRUBUN	ADI:

GRUP	ÜYELERİ:

1. Bu	etkinlikte	grup	üyelerinin	görevlerini	tanımlayınız.

2. Grubunuzun	güçlü	yanları	nelerdir?

3. Grubunuz	hangi	zorluklarla	karşılaştı?

4. Çalışmanızda	grubun	tüm	üyeleri	katkıda	bulundu	mu?

5. Birbirinizin	düşüncelerini	hoşgörüyle	dinlediniz	mi?

6. Grup	olarak	bir	sonraki	çalışmalarınızda	iyileştirmek	için	ne	önerirsin?

7. Grupta	bir	değişiklik	yapmak	isteseydin	neyi	değiştirirdin?
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ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU

ETKİNLİK: TASARIM SÜRECİ ve ÜRÜN OLUŞTURMA
Tarih:………/………/……………

ADI	SOYADI:………………………………………………………………………………………………………………

SINIFI:……………… NO:…………………………

1-	Bu	etkinlikte	ne	öğrendim?

2-	Bu	etkinlikte	neyi	iyi	yaptım?	Neden?

3-	Bu	etkinlikte	hangi	konuda	zorlandım?	Neden?

4-	Bu	etkinliği	yaparken	nerede	yardıma	ihtiyacım	oldu?

5-	Bu	etkinliği	yaparken	hangi	alanda	kendimi	daha	çok	geliştirmeliyim?

6-	Bu	etkinliği	yaparken	kuvvetli	ve	zayıf	yönlerim	nelerdi?

7-	Daha	sonraki	çalışmalarda	neleri	farklı	yapacağım?
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ETKİNLİĞİ ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU

ADI SOYADI:…………………………………………………….

SINIFI:………….. NO:………….
Açıklama:	Aşağıdaki	tabloda	proje	boyunca	çalışmalarınızı	en	iyi	şekilde	ifade	eden	seçeneğin	
altına	(X)	işareti	koyunuz.
Değerlendirilecek	Tutum	ve	Davranışlar DERECELER

Her  
zaman Bazen Hiç	bir	 

zaman
1 Planlı	çalışmaya	özen	gösterdim.

2 Çalışmalarım	sırasında	planıma	uygun	hareket	ettim.

3 Araştırmada	çeşitli	kaynaklardan	yararlandım.

4 Öğretmenimin	önerilerini	dinledim.

5 Çalışmalarım	sırasında	zamanı	akıllıca	kullandım.

6 Çalışmalarım	sırasında	değişik	kaynaklardan	faydalandım.

7 Sorumluluklarımı	tam	anlamıyla	yerine	getirdim.

8 Çalışmalarımda	yazılı,	sözlü	ve	görüntülü	her	türlü	belgeyi	
kullanmaya	çalıştım.

9 Bu	etkinlik	sırasında	en	iyi	yaptığım	şeyler	ve	diğer	yorumlarım:
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TASARIM SÜRECİ ve ÜRÜN OLUŞTURMA ETKİNLİĞİ

Tasarım	Süreci	ve	Ürün	Oluşturma	 Öğrenci	Gözlem	Formu
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Çevresinde	fark	ettiği,	çözüme	
ulaştırılması	beklenilen	sorunları	
ortaya	koyar	ve	düşüncelerinden	
birini	çözüme	ulaştırmak	için	seçer.

Çevresinde	çözüme	ulaştırılması	bek-
lenilen	sorunlar	olduğunun	farkına	
varır.	

Tasarımın	taşıması	gereken	genel	
özellikleri	ve	yapısını	belirler.

Tasarımı	hakkında	farklı	görüş	alma-
nın	önemini	fark	eder.

Seçtiği	sorunun	çözümüne	yönelik	
öneriler	getirir.	

Oluşturduğu	tasarımda	ortaya	çıkan	
estetik,	görsel	ve	teknolojik	değerleri	
açıklar.

Çözüm	önerilerini	geliştirmeye	yöne-
lik	araştırma	yapar.

Teknolojiyi	kullanarak,	tasarımını	
üretirken	işbirliği	yapar	ve	akranları-
na	saygı	gösterir.

Tasarımın	yapım	resmini	çizer	ve	
yapım	aşamalarını	planlar.

Tasarım	süresince	uygun	iletişim	
dilini	kullanır.

Uygun	materyalleri,	araçları,	yöntem	
ve	teknikleri	seçerek,	belirlediği	
planlamaya	bağlı	kalarak	tasarımını	
gerçekleştirir.

Teknolojik	araçları	kullanırken	özen	
gösterir.

Tasarımını	değerlendirmeye	yönelik	
ölçütler	belirler	ve	belirlediği	genel	
özelliklere	göre	tasarımı	değerlen-
dirir.

Özgün	tasarımları	ile	ilgili	eleştirilere	
açık	olur.

Tasarımı	değiştirmeye	ve	geliştirme-
ye	yönelik	önerileri	gerekçeleriyle	
sunar.

Tasarımı	süresince	yaşadıklarını	kayıt	
altına	alma	yöntemlerini	kavrar.

Tasarım	süresince	yaşadıklarını	sınıf-
ça	paylaşır.

Çözüm	önerilerinin	ve	tasarımının	
yasal	koruma	altına	alma	yollarını	ve	
sürecini	ifade	eder.

Ürününe	patent	almak	için	Türk	Pa-
tent	Enstitüsü’ne,	KKTC’de	ise	Resmi	
Kabz	Dairesi’ne	başvuru	yapar.

Telif	hakkı	olan	ve/veya	herkese	açık	
materyalleri	kullanırken	alıntı	yaptığı	
yeri	bildirir.

TOPLAM TASARIM SÜRECİ PUANI TOPLAM SINIF İÇİ PERFORMANS 
PUANI

ADI	SOYADI:……………………………………………….																							

SINIF/	NO:………………………………………………….																																	

ÖĞRETMEN:……………………………………………….

NOT:HER	ÖĞRETMEN	KENDİ	ÇİZELGESİNİ	OLUŞTURABİLİR.	Puanlama	yüzlük	sisteme	göre	düzenlenebilir.
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3. SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENME  

ÇIKTILARINA GÖRE ÖRNEK ETKİNLİKLER
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3.2. ETKİNLİK 2

TASARIMI PAZARLAMA SÜRECİ

1.ÖĞRENME ÇIKTILARI

1.	Ürünü	pazarlanabilir	hâle	getirme	sürecini	açıklar.
2.	Marka	çeşitleri	nelerdir	açıklar.
3.	Slogan	kavramını	açıklar.	
4.	Logo	ve	amblem	kavramlarını	açıklar.	
5.	Afiş,	broşür,	el	ilanı	kavramlarını	açıklar.	
6.	Tasarımda	ambalaj	kullanımının	önemini	kavrar.	
7.	Ürünün	pazarlanabilir	hâle	gelmesi	için	ek	çalışma	gerekip	gerekmediğini	

belirler. 
8.	Ürünün	pazarlanabilir	hâle	gelmesi	için	çevresindeki	kişilerin	fikirlerini	

listeler. 
9.	Pazarlanabilirlik	 açısından	 uygun	 gördüğü	 fikirleri	 dikkate	 alarak	
ürününde	değişiklik	(inovasyon)	yapar.	

10.	Çevresindeki	kişilerin	fikrini	alarak	ürününe	özgün	ve	akılda	kalıcı	bir	
marka	bulur.	

11.	Ürünün	üzerinde	kullanabilmek	için	logo	ve	amblem	tasarlar.	
12.	Tasarladığı	logolar	ve	amblemlerden	en	uygun	olanını	seçer.	
13.	Ürün	için	bir	slogan	geliştirir.	
14.	Ürünün	özelliğine	uygun	ambalaj	tasarlar.	
15.	Ambalajın	taşıması	gereken	özellikleri	belirler.	
16.	Ambalajı,	belirlediği	özelliklerde	üretir.	
17.	Tasarımını	tanıtmak	için	afiş	tasarımı	yapar.	
18.	Yazılı	 veya	 görsel	 basında	 ürünü	 pazarlamak	 için	 reklam	 senaryosu	
hazırlar.	

19.	Reklam	senaryosunu	kullanarak	basit	çizimlerle	reklam	öykü	panoları	
veya	reklam	filmi	hazırlar.	

20.	Tasarımının	maliyet	hesaplamasını	yapar.
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2. ÖĞRENME ÇIKTILARI, ELE ALINAN BECERİLER VE İLİŞKİ KURULAN 
ARA DİSİPLİNLER

8. 
SINIF

ETKİNLİK 2:  TASARIMI PAZARLAMA SÜRECİ
TEMEL İŞLEM VE KAVRAMLAR

ET
K

İN
Lİ

K
 2

ÖĞRENME 
ÇIKTILARI AÇIKLAMALAR TEMEL 

KAVRAMLAR BECERİLER ARA 
DİSİPLİNLER

8
. 
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EM
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 İ
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M

 V
E 

K
A

V
R

A
M
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R

1. Ürünü pazar-
lanabilir hâle 
getirme sürecini 
açıklar.	

Ürünü	pazarlaya-
bilmek	için	gereken	
süreç	anlatılır.

Pazarlanabilirlik Problem 
Çözme

Duyarlı	ve	
Etkin	Vatan-
daşlık

2.	Marka	çeşitleri	
nelerdir	açıklar.

Marka	ve	marka	
çeşitleri	hakkında	
örnekler	verilir.

Marka,	marka	
çeşitleri

Kişisel	ve	
Sosyal	Yet-
kinlik,	Okur-
yazarlık

Duyarlı	ve	
Etkin	Vatan-
daşlık

3.	Slogan	kavra-
mını	açıklar.

Slogan	hakkında	
genel	bilgi	verilir.

Slogan Kişisel	ve	
Sosyal	Yet-
kinlik,	Okur-
yazarlık

Duyarlı	ve	
Etkin	Vatan-
daşlık

4.	Logo	ve	amb-
lem	kavramlarını	
açıklar.

Logo	ve	amblem	
kavramları	örnek-
lerle	desteklenir	ve	
farkları	açıklanır.

Logo,	amblem Kişisel	ve	
Sosyal	Yet-
kinlik,	Okur-
yazarlık

Duyarlı	ve	
Etkin	Vatan-
daşlık

5.	Afiş,	broşür,	el	
ilanı	kavramlarını	
açıklar.

Afiş,	broşür,	el	ilanı	
örnekleri	göste-
rilerek	tanımlanır	
ve	birbirlerinden	
farkları	açıklanır.

Afiş,	broşür,	el	
ilanı

Kişisel	ve	
Sosyal	Yet-
kinlik,	Okur-
yazarlık

Duyarlı	ve	
Etkin	Vatan-
daşlık

6.	Tasarımda	
ambalaj	kulla-
nımının	önemini	
kavrar.

Ambalaj	tasarımı	
ile ilgili genel bilgi 
verilir.

Ambalaj Kişisel	ve	
Sosyal	Yet-
kinlik,	Okur-
yazarlık

Duyarlı	ve	
Etkin	Vatan-
daşlık
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8. 
SINIF

ETKİNLİK 2: TASARIMI PAZARLAMA SÜRECİ
TASARIM VE YAPIM

ET
K

İN
Lİ

K
 2

ÖĞRENME
ÇIKTILARI AÇIKLAMALAR TEMEL

KAVRAMLAR BECERİLER ARA
DİSİPLİNLER

8
. 

S
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A
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A
R
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E 
Y

A
P
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7. Ürünün pazar-
lanabilir hâle 
gelmesi	için	ek	
çalışma	gerekip	
gerekmediğini	
belirler.

Pazarlama süre-
cinde	ürünün	yeri	
araştırılıp,	gereken	
çalışmalar	yapılır.

Pazarlanabilirlik,	
ek	çalışma

Kişisel	ve	
Sosyal	
Yetkinlik,	
Eleştirel	
ve	Yaratıcı	
Düşünme,	
İşbirliği

Ekonomik	
Katılım

8. Ürünün pazar-
lanabilir hâle 
gelmesi	için	çev-
resindeki	kişilerin	
fikirlerini	listeler.

Ürünün	pazara	çık-
ması	için	çevresin-
dekilerin	fikirlerini	
listeler. 

Pazarlanabilirlik,	
fikre	saygı	

İşbirliği Ekonomik	
Katılım

9. Pazarlanabi-
lirlik	açısından	
uygun	gördüğü	
fikirleri	dikkate	
alarak	ürününde	
değişiklik	(ino-
vasyon)	yapar.	

Ürünün pazara 
çıkmasında	etkili	
olacağını	düşündü-
ğü	fikirleri	uygular.

İnovasyon Kişisel	ve	
Sosyal	Yet-
kinlik,	İşbir-
liği,	Eleştirel	
ve	Yaratıcı	
Düşünme

Ekonomik	
Katılım

10.	Çevresindeki	
kişilerin	fikrini	
alarak	ürününe	
özgün	ve	akılda	
kalıcı	bir	marka	
bulur.

Ürünün	pazarda	
yer	alabilmesi	için	
uygun	bir	marka	
belirler.

Özgünlük,	marka Eleştirel	
ve	Yaratıcı	
Düşünme,	
Girişimcilik,	
Bilgi	ve	İleti-
şim	Teknolo-
jileri	Yeterliği

Ekonomik	
Katılım

11. Ürünün üze-
rinde	kullanabil-
mek	için	logo	ve	
amblem tasarlar.

Ürünün	pazardaki	
yerini	güçlendirmek	
için	logo	ve	amb-
lem tasarlar.

Logo,	amblem Eleştirel	
ve	Yaratıcı	
Düşünme,	
Girişimcilik,	
Bilgi	ve	İleti-
şim	Teknolo-
jileri	Yeterliği

Ekonomik	
Katılım

12.	Tasarladığı	
logolar	ve	amb-
lemlerden	en	
uygun	olanını	
seçer.

Tasarladığı	birçok	
logo	ve	amblemden	
en	uygun	olanını	
seçer	ve	ürünün	
tanıtımında	kullanır.

Logo,	amblem Eleştirel	
ve	Yaratıcı	
Düşünme,	
Girişimcilik,	
Bilgi	ve	İleti-
şim	Teknolo-
jileri	Yeterliği

Ekonomik	
Katılım

13. Ürün için bir 
slogan	geliştirir.

Ürünün	akılda	
kalıcılığını	sağla-
mak	için	bir	slogan	
geliştirir.

Slogan Eleştirel	
ve	Yaratıcı	
Düşünme,	
Girişimcilik,	
Bilgi	ve	İleti-
şim	Teknolo-
jileri	Yeterliği

Ekonomik	
Katılım
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14. Ürünün 
özelliğine	uygun	
ambalaj	tasarlar.	

Ambalajın	ürünü	
temsil etmesine 
özen	gösterilir.

Ambalaj Eleştirel	
ve	Yaratıcı	
Düşünme,	
Girişimcilik,	
Bilgi	ve	İleti-
şim	Teknolo-
jileri	Yeterliği

Ekonomik	
Katılım

15.	Ambalajın	
taşıması	gereken	
özellikleri	belirler.

Ambalajın	hangi	
özelliklere	sahip	
olması	gerektiğini	
listeler.	Ambalajı	
çeşitli	teknikler	
deneyerek	taslağını	
hazırlar.

Ambalaj,	taslak	
çizim

Eleştirel	
ve	Yaratıcı	
Düşünme,	
Girişimcilik,	
Bilgi	ve	İleti-
şim	Teknolo-
jileri	Yeterliği

Ekonomik	
Katılım

16.	Ambalajı,	
belirlediği	özellik-
lerde	üretir.	

Ambalaj	tasarım	
önerisini	uygun	
yazı	tipleri,	renk-
leri	ve	süslemeler	
kullanarak	serbest	
elle	yapılan	çizimle	
ifade	eder.	Amba-
lajı	taslak	öneriler	
ve	çizimlerine	göre	
tasarlar.

Ambalaj Eleştirel	
ve	Yaratıcı	
Düşünme,	
Girişimcilik,	
Bilgi	ve	İleti-
şim	Teknolo-
jileri	Yeterliği

Ekonomik	
Katılım

17.	Tasarımını	
tanıtmak	için	afiş	
tasarım	yöntemi-
ni	kullanır.

Tasarımını	
tanıtması	için	
kurallarına	uygun	
afiş	tasarlaması	
istenir.

Afiş İletişim	ve	
Bilgi	Tekno-
lojileri	Yeter-
liği,	Kişisel	
ve	Sosyal	
Yetkinlik

Ekonomik	
Katılım

18.	Yazılı	veya	
görsel	basında	
ürünü pazarla-
mak	için	reklam	
senaryosu	hazır-
lar. 

Ürünü	temsil	eden,	
pazardaki	yerini	
artırabilecek	reklam	
senaryoları	hazır-
lanır.

Pazarlama,	reklam	
senaryosu

Eleştirel	
ve	Yaratıcı	
Düşünme,	
Girişimcilik,	
Bilgi	ve	İleti-
şim	Teknolo-
jileri	Yeterliği

Ekonomik	
Katılım

19.	Reklam	
senaryosunu	
kullanarak	basit	
çizimlerle	reklam	
öykü	panoları	
veya	reklam	filmi	
hazırlar.

Senaryosuna	bağlı	
kalarak	çeşitli	
filmler	veya	tanıtım	
panoları	hazırlanır

Reklam	filmi,	rek-
lam	panosu

Eleştirel	
ve	Yaratıcı	
Düşünme,	
Girişimcilik,	
Bilgi	ve	İleti-
şim	Teknolo-
jileri	Yeterliği

Ekonomik	
Katılım

20.	Tasarımının	
maliyet	hesapla-
masını	yapar.

Ürünün	tasarımı	
için	bir	maliyet	
çıkarılıp,	pazara	
sunulacağı	fiyat	
belirlenir.

Maliyet	hesapla-
ması

Eleştirel	
ve	Yaratıcı	
Düşünme,	
Girişimcilik

Ekonomik	
Katılım
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Öğretmene uyarı
Belirlenen	strateji,	yöntem	
ve	teknikler	etkinliğe	uyumlu	
olanlardır.	Konunun	işlenişi	
sırasında	farklı	strateji,	yöntem	
ve	teknikler	belirlenebilir.

Öğretmene uyarı
Öğretim	araç-	gereçleri	etkinliğin	
içeriğine	göre	belirlenmiştir.

Uygulamada	yapacağınız	
değişikliklerle	birlikte	araç	gereci	
de	farklılaştırmanız	gerekebilir.	

Ayrıca,	öğrencinin	tasarımı	
özgün	olacağından,	kesin	olarak	
hangi	malzemeleri	kullanacağını	
söylememiz	mümkün	değildir.	
Sunulan	araç	gereç	etkinlik	
için	gerekli	ana	malzemelerdir.	
Tasarımın	içeriğine	göre	bunlar	da	
değişkenlik	gösterebilir.

Öğretmene uyarı
Öğretim	süresi,	sınıfın	durumu,	
çalışmanın	performans	düzeyi	
gözetilerek	azaltılıp	çoğaltılabilir.

Öğretmene uyarı
Ön	bilgilerin	yoklanması	
etkinliğin	kolaylıkla	anlaşılıp	
uygulanabilmesi	için	önemlidir.	
Bu	yüzden	ön	bilgileri	eksik	
olan	öğrencilerin,	öncelikle	
belirlenen	ön	bilgileri	edinmeleri	
hedeflenmelidir.	Aksi	durumda,	
öğrenciler	etkinlik	sırasında	
zorlanabilirler. 

3. ÖĞRETİM STRATEJİ, YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Strateji:	 Sunuş	 Yoluyla	 Öğretim,	 Buluş	 Yoluyla	 Öğretim,	
Araştırma	Yoluyla	Öğretim

Yöntem:	Anlatım	Yöntemi,	Grupla	Öğretim	Yöntemi,	Örnek	
Olay	Yöntemi,	Gösterip	Yaptırma	Yöntemi,	Bireysel	Çalışma	
Yöntemi,	Drama	Ve	Rol	Yapma

Teknik:	Beyin	Fırtınası,	Soru-Cevap,	İkili	Ve	Grup	Çalışması,	
Benzetim	Tekniği,	Altı	Şapkalı	Düşünme,	Bireyselleştirilmiş	
Öğretim,	Bilgisayar	Destekli	Öğretim

4. ÖĞRETİM ARAÇ-GEREÇLERİ

Karton,	keçeli	kalem,	kalem	boya,	keçeli	boya,	kurşun	
kalem,	 silgi,	 mukavva,	 çeşitli	 video	 programları,	 cetvel,	
pergel,	çeşitli	şablonlar,	bilgisayar.

5. ÖĞRETİM SÜRESİ

10	hafta	(20	ders	saati)

6. ÖN BİLGİLERİ YOKLAMA

Cetvel	 kullanabilme	 becerisi,	 inovasyon,	 geometrik	
şekillerin	 açınımları,	 geometrik	 şekiller,	 örüntü,	 doku,	
özgünlük,	 yaratıcılık,	 çizim	 teknikleri,	 boyama	 teknikleri,	
birleştirme	teknikleri,	kolaj,	tasarım	süreci.	
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7.KAVRAM SÖZLÜĞÜ

PAZARLAMA:	 İşletmenin,	 belirli	 faaliyetlerini	maddi	 kâra	
dönüştürmesi	 için	 yürüttüğü	 sürece	pazarlama	 denir.	 Bu	
faaliyetler,	ürün	veya	hizmet	olabilir.	Yani,	bir	ürünün	üre-
timinden	dağıtımına;	dağıtımından	son	 tüketiciye	ulaştırıl-
masına	kadar	 izlenen	stratejiye	pazarlama	stratejisi	denir.	
Ürünün	üretiminden	son	tüketiciye	ulaşması	ve	sonrasındaki	
tüketici	destek	aşamalarının	tamamını	kapsar.

Pazarlama,	 bir	 işletmenin	 temel	 fonksiyonudur.	 İşletmeye	
bağlı	diğer	tüm	bölümler,	dolaylı	veya	doğrudan	pazarlama-
ya	hizmet	eder.

PAZARLAMA SÜRECİ:

Günümüzde	pazarlama	teknikleri	çok	çeşitlilik	gösterdiği	için	
bu	süreci	keskin	sınırlarla	kalıba	sokmak	doğru	değildir.

Pazarlama Süreci Temel Mantığı Şu Aşamalardan 
Oluşur:

1- Araştırma:	Bu	süreç	pazar	ile	ilgili	fırsat	ve	benzeri	araş-
tırmaların	yapıldığı	süreçtir.

2-Hedefleme:	Ürün	konumlandırma,	hedef	 kitle	 ve	hitap	
kesimlerinin	 belirlendiği/uygulandığı	 süreçtir.	 Bu	 süreçte	
konumlandırma	 çalışması,	 ürünün	avantajları	 ve	 farklarını	
tüketiciye	kabullendirilmesi	şeklinde	işler.

3-Taktik Pazarlama:	Ürün,	fiyat,	dağıtım	ve	tutundurma	
aşamalarının	bir	arada	değerlendirildiği	süreçtir.	Bu	süreçte	
ürünün	 yapısı,	modeli,	 rengi	 vs.	 belirlenir.	 Ardından	 hitap	
edilen	kesime	ve	piyasa	şartlarına	göre	fiyatı	biçilir.	(Fiya-
tı	 etkileyen	 çok	 fazla	 +faktör	 vardır)	 Sonrasında	 ise	 üre-
timden,	tüketime	kadar	ürün	akışı	(sevkiyat	vs.)	planlanır	
ve	reklam,	iletişim	gibi	yöntemler	kullanılarak	tutundurma	
çalışmaları	ile	son	bulur.

4-Kontrol:	 Bu	 aşamada	 ise	 geri	 bildirimler	 ve	 raporlar	
değerlendirilir.	Elde	edilen	kâr,	potansiyel	ve	değerlendirile-
bilen	potansiyel	gibi	unsurlar	irdelenerek	pazarlama	strate-
jileri	geliştirilir.	Sürdürülür.

Pazarlama ve Satış Arasındaki Fark Nedir?

Pazarlama:	Ürünün	üretiminden	son	tüketiciye	ulaşması	ve	
sonrasındaki	tüketici	destek	aşamalarının	tamamını	kapsar.

Satış:	Pazarlama	faaliyetlerine	anlam	kazandıran	hedef	aşa-
madır.

Bir	ürünün	üretimi,	reklam	edilmesi,	fiyatlandırılması,	paza-
ra	çıkartılması	ve	tüketiciye	sunulacak	aşamaya	getirilmesi-
ni	pazarlama	süreci	olarak	değerlendirirsek;	bu	aşamadan	

Öğretmene uyarı
Kavram	sözlüğü	etkinlik	sırasında	
bilinmesi	gereken	kavramları	
içerir.	Kavramlar	hakkındaki	bilgi,	
doğrudan	verilmemeli,	dikkat	
çekme	ve	geliştirme	bölümlerinde	
öğrenciye	keşfettirilerek	
öğretilmelidir.
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sonra	tüketiciye	sunulması,	sunum	yapılması	ve	kabul	edilebilir	bir	bedel	
karşılında	takasa	sokulması	işlemine	de	satış	diyebiliriz.	Satış	genel	olarak	
müşteriye	“evet”	dedirtme	aktivitesidir.	Pazarlama	bir	süreçtir.	Satış	 ise	
bu	sürecin	bir	parçasıdır.	Dolayısıyla	pazarlama,	satışı	kapsayan	kümedir.

Ürünün	satışı	için	sadece	ürünü	üretmek	ve	satışa	sunmak	yeterli	değildir.	
Ürünün	 tanıtımı	 için	 çeşitli	 çalışmalar	 yapmak	 gereklidir.	 Bu	 çalışmalar	
pazarlama	süreci	olarak	adlandırılır.	Bu	çalışmalar	aşağıda	açıklanmıştır:

1.	Marka	bulmak

2.	Slogan	üretmek

3.	Logo	ve	amblem	belirlemek

4.	Afiş,	broşür,	el	ilanı	hazırlamak

5.	Ambalaj	tasarlamak

6.	Reklam	filmi	çekmek
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MARKA NEDİR? 

Marka,	bir	ürünün	veya	hizmetin	diğer	ürün	ve	hizmetlerden	ayrılmasını	
sağlayan	sözcük,	ad,	sembol	ve	işaretler	bütünüdür.

•	Markanız	ürettiğiniz	mal	veya	hizmeti	rakiplerinizinkinden	ayırır.	Bu	ayrım	
malınızın	veya	hizmetinizin	satılmasını	sağlar.

•	Markanız	 malınızı	 veya	 hizmetinizi	 sizin	 ürettiğinizi	 gösteren,	 anlatan	
bir	araçtır.	Müşteriler	markanıza	bakıp	malı	veya	hizmeti	sizin	ürettiğinizi	
anlayabilirler	ve	size	güveniyorlarsa	markanızı	gördükleri	anda	sizi	tercih	
ederler.

•	Müşteriler,	 aldıkları	malın	 veya	 hizmetin	 bilinen	 bir	markası	 olduğunu	
gördükleri	andan	itibaren	o	malın	veya	hizmetin	belirli	bir	kaliteye,	stan-
darda	ve	saygınlığa	sahip	olduğunu	düşünürler.	Bu	da	tercih	edilme	sebe-
bidir.

•	Mal	veya	hizmetlerinizin	satışını	arttırmak	için	yapacağınız	tanıtım	faali-
yetlerinde	ve	reklamlarınızda	kullanabileceğiniz	en	uygun	araç	markanız-
dır.	İşte	markanızla	çok	şey	anlatabilecek	olmanız,	onun	reklam	ve	tanıtım	
için	en	uygun	araç	olmasını	sağlar.

MARKA ÇEŞİTLERİ

1. Ortak Marka:	Belli	bir	kalite	standardını	sağlamak	 için,	aynı	konuda	
faaliyet	gösteren	işletmeler	grubu	tarafından	kullanılan	markalardır.	Ortak	
marka,	genellikle	bir	işletmeler	grubuna	veya	bu	grupların	oluşturduğu	bir	
birliğe	aittir.

               

2. Garanti Markası: Garanti	markası,	marka	sahibinin	kontrolü	altında,	
bu	markayı	kullanmaya	yetkili	kılınmış	birçok	işletme	tarafından,	üretilen	
ürün	veya	hizmetin	ortak	özelliklerini,	üretim	usullerini,	coğrafi	kaynakla-
rını	ve	kalitesini	garanti	etmeye	yarayan	markalardır.
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3. Ticaret Markası: Ticaret	markası	bir	işletmenin	mallarını,	diğer	işlet-
melerin	mallarından	ayıran	bir	işarettir.	“	Mal”	,	satılan	ve	dolayısıyla	tüke-
ticiye	 bir	 seçim	 olanağı	 sağlayan	 herhangi	 bir	 üründür.	 Mallar,	 markalı	
olduğu	takdirde,	bu	seçim	çok	kolaylaşır.	

               

4. Hizmet markaları:	Bir	işletmenin	hizmetlerini,	diğer	işletmelerin	hiz-
metlerinden	ayırt	etmeye	yarayan	işaretlerdir.	Bunlara	örnek	olarak;	oto-
mobil	kiralama,	seyahat	düzenleme,	nakliyecilik,	sigortacılık,	bankacılık,	
televizyon,	her	tür	eşyanın	onarımı	ve	temizlenmesi,	turizm	hizmetleri.

               

5. Ses Markası:	İşitildiği	zaman,	belirli	bir	işletmenin	mal	veya	hizmetini	
çağrıştıran	sesli	işaretlere,	ses	markası	denilmektedir.	Herhangi	bir	radyo	
veya	televizyon	programının	başladığını	veya	bittiğini	belirten	cıngıl	müzik-
leri	veya	bir	işletmenin	malını	anımsatmak	üzere	bir	hoparlörden	yansıyan	
melodi,	ses	markasına	örnek	gösterilebilir.	Ayaz,	İpragaz	tanıtım	cıngılları,	
reklamlarda	markaya	ait	müzikler	ses	markalarıdır.

MARKALARDA KULLANILAN İŞARETLER

®	 işaretinin	açılımı	“Register”	olarak	okunmakta	ve	“Tescillidir”	anlamın-
dadır.

TM	işaretinin	açılımı	“Trade	Mark”	olarak	okunmakta	ve	“Ticari	Marka”	
anlamına	gelmektedir.	

©	 işaretinin	açılımı	“Copyright”	olarak	okunmakta	ve	“Telif	Hakkı”	anla-
mında	kullanılmaktadır.
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SLOGAN NEDİR?
Reklamı	 yapılacak	 ürünü	 veya	 hizmeti	 en	 net	 ifade	 eden,	 dikkat	 çekici	
cümleye	slogan	denir.

İYİ BİR SLOGAN NASIL OLMALIDIR?

1- ORJİNAL OLMALI:	Marka	sloganının	en	büyük	gücü	orijinal	olmasıdır.

ÖR:	“Yoksa	siz	hala	annenizin	margarinini	mi	kullanıyorsunuz”	(Luna	mar-
garini)

2- BASİT OLMALI: Basit	 sloganlar,	 oluşturulması	 en	 zor	 sloganlardır.	
Burada	da	ürünün	tercih	edilme	nedeni	basitçe	vurgulanır.

ÖR: “Bence	BMC”(kamyon	markası)

3- İNANILIR OLMALI:	İnandırıcılığı	olmayan	bir	sloganın	etkisi	de	olmaz.

ÖR:	“Farkı	Fiyatı”	(ABC	deterjanları)

4- HATIRLANABİLİR OLMALI:	Reklam	sloganların	hatırlanabilir	olması	
için	kafiyeli	kelimelerin	birbiri	ardına	gelmesi	geliyor.		

ÖR:	İçSek	,	BüyüSek		(Sek	Süt)

5- MARKA İSMİNİ ÇAĞRIŞTIRMALI:	İdeal	bir	slogan	marka	ismini	ya	
içermeli	ya	da	marka	ismi	söylenmeden	markayı	çağrıştırmalı.

ÖR:	“Aç	kapa	aç	kapa	Artema”(çeşme	markası)

6- ÜRÜNÜN ANA ÖZELLİĞİNİ İÇERMELİ:	Bu	özellikte	birkaç	cümleyle	
markanın	ve	ürünün	tüketiciye	sağlayacağı	yarar	özetleniyor.

ÖR:	“Tokai	çakar	çakmaz	çakan	çakmak”	(Tokai	çakmakları)

7- MARKAYI FARKLILAŞTIRMALI:	Sloganda	temel	hedef	markayı	fark-
lılaştırmaktır.	Sloganla	farklılaştırmada	genellikle	iddialı	vurgular	yapılır.

ÖR:	“Kalebodur,	seramik	budur”(Kalebodur	seramikleri)

8- OLUMLU DUYGULAR YARATMALI:	Duygusallık	sloganlarda	vurgula-
narak	markanın	sadece	tüketim	için	olmadığı,	insani	yönlerinin	de	bulun-
duğu	ifade	ediliyor.

ÖR:	“Demirbank	iyi	günler	diler.”	bir	dönem	bunu	büyük	bir	sadelikle	yap-
mıştı.

9- MARKANIN KİŞİLİĞİNİ YANSITMALI:	 Markanın	 kişiliği	 tüketiciy-
le	kurduğu	iletişimde	vurguladığı	noktalardan	oluşur.	Bir	marka	karakter	
özelliği	olarak	yenilikçiliği	benimsemişse	sloganda	bu	vurgulanmalıdır.

ÖR:	“Arçelik	demek	yenilik	demek”(Arçelik)

10- REKABETÇİ OLMALI:	Markalar	sloganlarıyla	kendilerini	öyle	bir	orta-
ya	koymalılar	ki,	rakiplere	bu	slogan	üzerine	söylenecek	bir	söz	bırakma-
malılar.

ÖR:	Biz	daha	iyisini	yapana	kadar,	en	iyisi	bu.	(Wolkswagen)

SLOGAN ÖRNEKLERİ:
Lay’s:	Yiyin	gari!
Arçelik:	Arçelik	demek,	yenilik	demek
Coca-cola: Hayatın	tadı
Pepsi:	Pepsi,	yaşatır	seni!
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LOGO NEDİR? 

Bazı	kurum	ve	kuruluşların,	bazı	etkinliklerin	ve	bazı	markaların	kendilerini	
sadece	bir	isimle	ifade	etmeleri	akılda	kalıcılık	açısından	etkili	olmayabilir.	
İşte	bu	akılda	kalıcılığı	sürekli	tutmak	ve	görüldüğünde	o	markanın	akla	
gelmesini	sağlamak	amacıyla	oluşturulmuş	sembole	“LOGO”	denir.	

Örnek: Coca-Cola‘nın	el	yazısı	tarzındaki	logosu.

İYİ BİR LOGO NASIL OLMALIDIR?

•	Akılda	kalıcı	olmalı,

•	Olabildiğince	sade	ve	yalın	olmalı,

•	Logoda	şekil	ve	yazı	bir	arada	kullanılabilir,

•	Logo	temsil	ettiği	kurumun,	organizasyonun,	markanın	özelliklerine	ve	
amacına	uygun	olmalı,

•	Logoda	bazı	kalıplaşmış	sembollerden	yola	çıkılabilir.	Mesela	bir	futbol	ya	
da	basketbol	takımının	logosunda	“top”	imgesi	kullanılabilir	ya	da	yemek	
ile	ilgili	bir	firmanın	logosunda	bir	yiyecek	çeşidi	veya	aşçı	figürü	kullanı-
labilir,

•	Logoda	amaca	uygun	olarak,	o	firmanın	ya	da	isminin	baş	harflerinden	
yola	çıkılarak	bir	şeyler	üretebilir.

ÖRNEK LOGOLAR
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AMBLEM NEDİR?

Amblem,	çizgi	ve	resimle	yapılan	işaretlerdir.	Ürün	ya	da	hizmet	üreten	
kuruluşlara	kimlik	kazandıran,	sözcük	özelliği	göstermeyen;	soyut	ya	da	
nesnel	görüntülerle	ya	da	harflerle	oluşturulan	simgelerdir.

AMBLEM ÇEŞİTLERİ 

1. Harflerden Oluşan Amblemler:	Eğer	tek	harften	oluşan	bir	amblem	
söz	konusuysa	o	zaman	o	harfin	farklı	olması	kaçınılmazdır.	Birden	fazla	
harften	oluşan	amblemlerde	ise	en	önemli	özellik	dengeli	kullanımları	ve	
yine	farklı	olmalarıdır.

2. Biçimleriyle Firma Hakkında Bilgi Veren Amblemler:	Bu	tür	amb-
lemlerde	sembollerden	yararlanılır.	Kimi	sembollerin	yüklendiği	anlamlar	
vardır.		Örneğin	Baykuş	akıl,	bilim	demektir.	Bir	de	firmaların	isimlerinden	
yola	 çıkılarak	 sembolik	 amblemler	 tasarlanır	 ki	 buna	 da	 örnek	 vermek	
istersek	Pelikan	markasının	ambleminin	Pelikan	kuşu	olmasını	söyleyebili-
riz.

3. Harf ve Resimsel Biçimlerin Bir Arada Kullanıldığı Amblemler: 
Formlarını	harflerden	alan	ve	firma	hakkında	imaj	veren	biçimlerden	olu-
şan	amblemlerin	 kombinasyonlarıdır.	 Bu	 tür	 amblemler,	 firma	hakkında	
bir	imaj	verirken	firma	adının	baş	harfi	ile	de	diğer	firmalardan	ayrılmasını	
kolaylaştırır	ve	akılda	kalma	yüzdesini	artırır.

AMBLEM VE LOGO ARASINDAKİ FARK
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AFİŞ NEDİR?

Afiş,	bir	şeyi	duyurmak	veya	tanıtmak	için	hazırlanan,	kalabalığın	göre-
bileceği	yere	asılmış,	genellikle	resimli	duvar	ilanıdır.	Afiş,	bir	ürün	ya	da	
hizmetin	tanıtımı	için	caddelerde,	açık	mekânlarda	yer	alan	en	önemli	dış	
mekân	reklam	araçlarından	birisidir.

KULLANILDIKLARI MEKÂNLARA GÖRE AFİŞLER

• Dış mekân afişleri: Büyük	boyutları	ile	duvar	yüzeylerinde,	ilan	pano-
larında	hedef	kitle	ile	karşılaşırlar.	İnsanlar,	dış	mekân	afişlerini	yürürken	
ya	da	arabayla	hareket	halindeyken	görürler.	Bu	nedenle	izlenme	süreleri	
çok	kısadır.	

• İç mekân afişleri:	Salonlara,	lobilere	ve	koridorlara	asılır.	Bu	nedenle	
de	daha	uzun	süre	izlenme	şansına	sahiptirler.	Afiş	tasarımcısının	süreyi	
dikkate	alması	gerekir.	

İÇERİKLERİNE GÖRE AFİŞLER

1. REKLAM AFİŞLERİ: Bir	ürün	ya	da	hizmeti	tanıtmak	amacıyla	hazır-
lanırlar.	Moda,	endüstri,	turizm,	gıda,	kurumsal	reklamcılık	sektörlerinde	
yaygın	olarak	kullanılırlar.	

2. KÜLTÜREL AFİŞLER:	Festival,	seminer,	sempozyum,	tiyatro,	sinema,	
sergi,	balo,	spor	gibi	kültürel	etkinlikleri	tanıtıp	duyururlar.	

3. SOSYAL İÇERİKLİ AFİŞLER:	 Sağlık,	 trafik,	 ulaşım,	 çevre	 vb.	 gibi	
konularda	eğitmek	ve	uyarmak	amacıyla	hazırlanan	afişlerdir.	Bunlardan	
başka,	bir	düşünceyi	ya	da	siyasi	oluşumu	tanıtan	afişler	de	bu	grupta	ele	
alınırlar.	

AFİŞ TASARIMINDA DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

• MESAJ: Tasarımcı,	afiş	aracılığıyla	vereceği	mesajı	açıklığa	kavuştur-
malıdır.	Verilmek	istenen	bilgiyi	mümkün	olduğunca	dolaysız	bir	biçimde	
aktaracak	görsel	bir	sistem	oluşturmalıdır.

• MESAJ-İMGE BÜTÜNLÜĞÜ:	 Tasarıma	 temel	 oluşturan	 düşüncenin	
fotoğraf,	resim,	karikatür,	çizim	ya	da	sadece	yazı	yoluyla	mı	daha	etkili	bir	
biçimde	vurgulanacağı	araştırılmalı;	mizahi,	trajik	ya	da	soyut	imgelerden	
hangisinin	anlatımı	daha	güçlendirdiği	belirlenmelidir.

• SÖZEL HİYERARŞİ: Tasarımcı,	afişte	yer	alan	başlık,	alt	başlık,	slogan	
gibi	sözel	bilgiler	arasında,	izleyiciyi	mesajdaki	önem	sırasına	göre	yönlen-
direcek,	hiyerarşik	bir	yapı	kurmalıdır.

• FARKEDİLİRLİK: Bazı	 afişler	 yukarıda	 saydığımız	 kriterlere	 uygun	
gibi	görünseler	de,	etkisiz	ve	yavan	olabilmektedirler.	Afişin	fark	edilebilir	
olması	tasarımcının	hayal	gücüne	bağlıdır.
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ÖRNEK AFİŞLER

                               

       

EL İLANI NEDİR?

El	ilanı,	çoğunlukla	kalabalık	bölgelerde	dağıtılan	bir	basılı	reklam	malze-
mesidir.	Bir	işletmenin	tanıtımını	yapmak,	bir	kampanyayı	haber	vermek,	
eleman	aramak,	bir	örgüt	ya	da	siyasî	partinin	propagandasını	yapmak,	
etkinlikleri	duyurmak	amaçlı	dağıtılabilir.
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BROŞÜR NEDİR? 

Genellikle	bir	şeyi	tanıtmayı	amaçlayan,	sayfa	sayısı	az,	küçük	kitapçıklara	
broşür	denir.	Bir,	iki,	üç	sayfa	ya	da	akordeon	kırımlı	olabilir.	Turizm	ofis-
lerinde,	hastane	ya	da	devlet	kurumları	gibi	yerlerde	bilgi	vermek	amaçlı	
kullanılır.

Broşürde;	firmanın,	ürünlerin	veya	hizmetlerin	fotoğrafları,	detay	bilgileri,	
ürün	fiyatları,	kampanyalar	gibi,	satışa	ve	genel	 tanıtıma	destek	olacak	
bilgiler	yer	alabilir.

El	ilânlarından	farkı	genellikle	daha	kaliteli	kâğıda	basılmış	olması,	renkli	
olması	ve	çok	sayfadan	oluşmasıdır.
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AMBALAJ NEDİR?

Ambalaj;	ürünleri	dış	etkilerden	koruyan,	onları	bir	arada	tutarak,	taşıma,	
depolama,	dağıtım,	tanıtım	ve	pazarlama	işlemlerini	kolaylaştıran,	metal,	
kâğıt,	 karton,	 cam,	 plastik,	 vb.	 malzemelerden	 yapılmış	 dış	 örtülerdir.	
Kısaca	ambalaj;	 içerisinde	ürün	bulunan	koruyucudur.	Ambalaj;	ürünün	
giysisi	gibidir.

AMBALAJ ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

1. Satış Ambalajı: Herhangi	 bir	 ürünü,	 son	 kullanıcıya	 veya	 tüketiciye	
ulaştıran,	müşterinin	satış	noktasından	ürünle	birlikte	aldığı	ambalaj	tipine	
satış	ambalajı	denir.	Örnek:	Poşet	çay	ambalajı	

2. Dış Ambalaj:	Birden	fazla	satış	ambalajını	bir	arada	tutmaya	yarayan	
ambalaj	tipine	dış	ambalaj	denir.	Dış	ambalajlar	üründen	ayrıldığında	ürü-
nün	özelliğini	değiştirmez	ve	bu	ambalajlar	genellikle	tüketici	tarafından	
alınmaz.	Örnek:	Birçok	poşet	çayın	bir	arada	bulunduğu	ambalaj.

3. Nakliye Ambalajı:	 Satış	 ambalajı	 ve	 dış	 ambalajın	 depolanması	 ve	
taşınması	 sırasında	 zarar	 görmesini	 engelleyen,	 dış	 ambalajları	 büyük	
sayılar	halinde	bünyesinde	bulunduran	ambalajlara	nakliye	ambalajı	denir.

AMBALAJIN GÖREVİ NEDİR?

•	 Ürünü,	çarpma,	ıslanma,	zedelenme	gibi	fiziksel	etkilerden	korur,

•	 Ürünün	tüketiciye	en	ekonomik	yolla	ulaşmasını	sağlar,

•	 Depolama	kolaylığı	yaratır,

•	 Taşıdığı	bilgilerle	tüketiciye	seçim	ve	kullanım	kolaylığı	sağlar,

•	 Üzerinde	yazılı	olan	ağırlık,	fiyat,	üretim	tarihi,	son	kullanım	tarihi,	ürü-
nün	içeriği,	üretici	firmanın	adı,	kullanım	açıklaması,	TSE’li	olup	olmadığı	
gibi	tüm	bilgiler,	tüketiciye	ve	satış	yapana	büyük	kolaylıklar	sağlar.

AMBALAJ TASARIMI ÖRNEKLERİ
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AMBALAJ ÜRETİMİNDE KULLANILAN MATERYALLER

•	 Ahşap	Ambalajlar																	

•	 Cam	Ambalajlar					

•	 Kâğıt	ve	Karton	Ambalajlar									

•	 Kompozit	Ambalajlar											

•	 Metal	Ambalajlar	

•	 Plastik	Ambalajlar																	

o		Pet	(Polietilen	teraftalat)	Ambalajlar																										

o		 PVC	(PoliVinil	Klorür)	Ambalajlar

o		 PP	(Poli	Propilen)	Ambalajlar														

o		PS	(Poli	Stiren)	Ambalajlar																															

o		PE	(Poli	Etilen)	Ambalajlar

o		HDPE(Yüksek	Yoğunluklu	PoliEtilen)																														

o		LPDE(Düşük	Yoğunluklu	Poli	Etilen)															

o		PC	(Poli	karbonat)	Ambalajlar

İYİ BİR AMBALAJ ŞU ÖZELLİKLERE SAHİP OLMALIDIR:

•	 Ürünü	temiz	tutmalı,	kirlilik	ve	istenmeyen	mikroorganizmaların	ürüne	
bulaşmasına	engel	olmalıdır.	

•	 Gıda	ambalajları,	besin	kayıplarını	en	alt	seviyede	tutmalıdır.

•	 Ambalajın	dizaynı;	taşıma,	dağıtım	ve	rafta	tutulması	sırasında	koruyucu	
olmalı	ve	elle	rahatlıkla	tutulabilir	şekilde	olmalıdır.	

•	 Ambalajın	şekli,	büyüklüğü	ve	ağırlığı	önemlidir.	Gıdanın	orijinal	şeklini,	
büyüklüğünü	ve	ağırlığını	muhafaza	etmelidir.

•	 Ambalaj	materyali	ürünü	kimyasal	ve	fiziksel	tehlikelere	karşı	koruma-
lıdır.(Örneğin	oksidasyon,	ışık,	mekaniksel	darbe…).

•	 Ambalaj	materyalinin	 üzerinde	 ürünün	 içeriği,	 en	 uygun	 kullanım	 ve	
saklama	koşullarını	belirten	bir	etiket	bulunmalıdır.

•	 Ambalaj	materyali	albeniyi	arttırıcı	biçimde,	ürünü	en	iyi	şekilde	temsil	
edecek	şekilde	tasarlanmalı	ve	kullanımı	kolay	olmalıdır.

•	 Ürün	ambalajı,	 sağlamlık	hissini	 vermelidir.	Bakan	kişi	 içindeki	 ürüne	
saygı	duymalıdır.
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AMBALAJI MEYDANA GETİREN ÖĞELER

1)TİPOGRAFİK ÖĞELER 2)GÖRSEL ÖĞELER
Sözel bilgileri ileten harf, rakam 
ve noktalama işaretleri

Marka,	Logo,	Amblem,	Metin,	Sayı-
lar            

İllüstrasyon ve fotoğraf

Renkler,	 Görseller,	 Semboller	 ve	
İşaretler,	Doku																																																																																															

AMBALAJDA BULUNMASI GEREKENLER



ÖĞRETMEN KILAVUZU

89

TASARIMI PAZARLAMA SÜRECİ    

REKLAM ve REKLAM SENARYOSU

REKLAM:	 Televizyon,	 gazete,	 radyo,	 billboard,	 dergi,	 sinema,	 internet	
gibi	ortamlar	aracılığıyla	çeşitli	mal,	ürün	ve	hizmetlerin	hedef	kitlelere	ve	
tüketicilere	belirli	bir	ücret	karşılığında	tanıtılmasıdır.	

Reklam	tüketicilere	mal	ürün	ve	hizmetler	ve	bunların	kullanımı	hakkın-
da	 ürünlerin	 nereden,	 nasıl,	 hangi	 fiyatlara	 alınabileceği	 hakkında	 bilgi	
verir,	tüketicilere	doğru	mal	ve	ürünü	almaları	için	yol	gösterir.	İşletmelerin	
pazar	payını	arttırmasında,	marka	değerlerinin	yükselmesinde,	yeni	üre-
tim	politikalarının	 tespitinde	ve	yatırımlarının	yönlendirilmesinde	önemli	
bir	yardımcı	unsurudur.

Başka	bir	 tanımla	reklam;	bir	mal,	ürün	veya	hizmete	 ilişkin	bir	mesajı	
çeşitli	medya	yöntemleri	 ile	olarak	hedef	kitlelere	 tanıtmak	 için	yapılan	
planlama	ve	eylemlerin	tümüdür.	

En	 kaliteli	 ve	 başarılı	 reklamlar	 tamamen	 özgün	 olan	 ve	 insanları	 hem	
şaşırtıp	hem	de	ilgisini	çeken	reklamlardır.

REKLAMIN AMACI NEDİR?

•	 Tüketiciyi	ya	da	aracıya	bilgi	vermek,	ürün	ya	da	hizmeti	hatırlatmak	ve	
satışa	ikna	etmek,

•	 Mal	ya	da	hizmetin	satışını	sağlamak,

•	 Toptan	ve	perakendeci	satıcıya	yardımcı	olmak,

•	 Mal	ya	da	hizmete	karşı	talebi	artırmak,

•	 Talebin	yaratacağı	fiyat	esnekliğini	en	aza	indirmek.

•	 İşletmenin	saygınlığını	sağlamak,

•	 Kişisel	satış	programını	desteklemek,

•	 Dağıtım	kanallarıyla	ilişkileri	geliştirmek,

•	 Sektördeki	genel	talebi	artırmak,

•	 Malı	denemeye	ikna	etmek,

•	 Malın	kullanımını	yoğunlaştırmak,

•	 Malın	tercihini	devam	ettirmek,

•	 İmajı	doğrulamak	ya	da	değiştirmek,

•	 Alışkanlıkları	değiştirmek,

•	 İyi	hizmeti	vurgulamak,

•	 Tüketiciyi	eğitmek,

•	 Önyargı,	yanlış	ve	olumsuz	izlenimleri	düzeltmek,

•	 Rekabeti	artırmak,

•	 Piyasayı	hareketlendirmek,

•	 Piyasaya	egemen	olmak	ve	monopol	yapıya	geçmek,

•	 İşletmenin	prestijini	artırmak.
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REKLAM ÇEŞİTLERİ

Reklamı	pek	çok	değişik	bakış	açılarına	ve	değişik	ölçütlere	göre	sınıflan-
dırmak	mümkündür.	 Genel	 kabul	 görmüş	 ölçütlere	 göre	 sınıflandırılmış	
reklam	çeşitleri	şöyledir;

1. Yapanlara Göre; 

•	 Üretici	reklamı

•	 Aracı	reklamı	

•	 Hizmet	işletmesi	reklamı

2. Amacına Göre;

•	 Birincil	talep	yaratmayı	amaçlayan	reklamlar

•	 Seçici	talep	yaratmayı	amaçlayan	reklamlar

3. Hedef Kitlesine Göre;

•	 Tüketicilere	yönelik	reklamlar

•	 Dağıtım	kanallarına	yönelik	reklamlar

•	 Endüstriyel	reklamlar

4. Taşıdığı Mesaja Göre;

•	 Mal	reklamı

•	 Kurumsal	reklam

5. Zaman Kriterine Göre;

•	 Hemen	satın	aldırmaya	yönelik	reklamlar	(Doğrudan	reklamlar)

•	 Uzun	dönemde	aldırmaya	yönelik	reklamlar	(Dolaylı	reklamlar)

6. Coğrafi Kritere Göre;

•	 Bölgesel	reklam

•	 Ulusal	reklam

•	 Uluslararası	reklam

•	 Global	reklam

Reklamın Planlama Aşamaları

Reklam	kampanyasının	planlama	sürecini	sekiz	ayrı	başlık	altında	topla-
yabiliriz:

1.	Reklamın	Durum	Analizi

2.	Reklamın	Amaçları

3.	Reklamın	Hedef	Kitlesi

4.	Reklam	Stratejileri

5.	Reklam	Taktikleri

6.	Reklam	Bütçesi

7.	Reklam	Uygulaması

8.	Reklamda	Ölçümleme	ve	Değerlendirme
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REKLAM SENARYOSU:	Çekilecek	reklam	filmini	anlatan	öyküdür.	Reklam	
senaryosu	üç	öğeden	oluşur:	

1.	Yazılı	öğe:	Marka,	logo	ve	slogan	

2.	Sesli	öğe:	Konuşmalar,	müzik	ve	efektler	

3.	Görsel	öğe:	Kamera	görüntüsü,	fotoğraf,	resim,	karikatür	gibi	unsurlar	

REKLAM ÖYKÜ PANOSU:	Reklam	öykü	panosu	basitçe,	yazarın	aklında-
ki	hikâyeyi,	kişilerin	göreceği,	duyacağı	ve	yapacağı	şeylerin	ekran	ekran	
açıklamasıdır.	Reklam	öykü	panosu	ile	hikâyenin	tüm	aşamaları	anlatılır.

MALİYET HESAPLAMA:	Tasarımın	son	haliyle	piyasaya	sürülmeden	önce,	
yapılan	tüm	masrafların	kaydedilip	işçilik	ücretleriyle	birlikte	hesaplanma-
sına,	tasarımın	veya	ürünün	maliyet	hesaplaması	denir.	Bu	hesaplamada	
ürünün	maliyet	ücreti	yanında	pazarlama	sürecinde	harcanan	miktar,	işçi-
lik	ücretleri,	nakliye	giderleri	de	hesaplanmaktadır.

Maliyet	hesaplaması	ürünün	pazara	çıkarken	satış	miktarının	belirlenmesi	
için	yapılır.	Satış	fiyatı	maliyet	hesaplamasına	kar	miktarı	eklenerek	bulu-
nur.
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Öğretmene uyarı
Verilen	başlıkları	kullanarak	derse	
hazırlık	sorularını	çoğaltabilirsiniz.

9.BİLİYOR MUSUNUZ?
Tarihçiler,	reklamcılığın	M.Ö	3000’li	yıllara	Mısır’da	bir	papirüs	üstüne	
yazılan	ve	sahibinin,	kaçan	kölesine	geri	dönmesini	bildiren	duyurusunu	
ilk	yazılı	reklam	kabul	ederler.	Eski	yunanda	tellalların	esir,	sığır	gibi	
satışlarında	sokaklarda	dolaşarak,	mallarını	duyuru	şiirleriyle	övmeleri	
ise	ilk	sözlü	reklama	örnek	gösterilebilir.

8. DİKKAT ÇEKME (GİRİŞ) 

1.	Bugünlerde	ilginizi	çeken	bir	reklam	var	mı?

2.	Bu	reklamda	kullanılan	slogan	nedir?	Sizce	ürüne	uygun	
mu?

3.	Slogan	ile	birlikte	müzik	kullanılıyor	mu?

4.	Bir	ürünü	alırken	ambalajı	sizi	etkiler	mi?	Neden?

5.	Ürünü	satın	alırken	ambalajın	üzerinde	yazan	bilgileri	okur	
musunuz?	Hangilerini	okursunuz?

6.	Taraftarı	olduğunuz	takımın	amblemini	ve	 logosunu	bilir	
misiniz?	Çizebilir	misiniz?

7.	Amblem	ve	logo	arasındaki	fark	nedir?

8.	Bu	isim(	marka)	bu	ürüne	çok	yakışmış	veya	çok	ilginç	bir	
isim	dediğiniz	bir	ürün	markası	var	mı?

9.	Sizce	ürünün	markası	satışını	etkiler	mi?	Neden?

10.	Trafik	 ışıklarında	veya	evinizin	kapısında	bazen	tanıtım	
ilanları	ile	karşılaşırsınız.	Bu	ilanlar	alışverişinizi	etkiler	mi?	
Neden?

11.	Şehrinizde	en	çok	ne	tür	ilanlarla	karşılaşıyorsunuz?

12.	Bir	ürün	üretmiş	ve	pazarlayacak	olsaydınız	satış	fiyatını	
nasıl	belirlerdiniz?

13.	Siz	bir	ürünü	veya	hizmeti	halka	tanıtmak	veya	duyur-
mak	isteseydiniz	neler	yapardınız?
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10.KARİKATÜR

https://hakanokay.com/markalandirma/
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15.SIRA SİZDE

•	 Market	veya	okul	kafeteryasında	satılan	bir	ürün	seçerek	
pazarlama	aşamalarını	(marka	ismi,	logo,	amblem,	ambalaj,	
afiş,	reklam…)	inceleyiniz.

11.GELİŞTİRME

Etkinlik aşamaları

1.	Tasarım	sürecinde	oluşturduğunuz	ürününüz	için	bir	mar-
ka	bulun

Marka	 çok	 önemlidir,	 çünkü	 markaya	 yapılan	 yatırımlar	
uzun	yıllar	yaşayacak	yatırımlardır.	Markayı	güçlü	yaratırsa-
nız,	aynı	markanın	altına	birçok	kategoride	ürün	eklemeniz	
mümkündür.	Her	ürünün	bir	markası	olmalıdır.	Marka	ismi	
bulmak	başlı	başına	önemli	bir	olaydır.

Marka Bulurken Şunlara Dikkat Edin:

•	 Sözcükler,	sayılar,	harfler,	ürününüzün	şekli	ve	ambalajını	
düşünün,

•	 Ürününüzü	çağrıştıran,	ürün	sektöründe	kullanılan	araç,	
gereç	veya	simgelerin	isimlerinden	faydalanın,

•	 Hedef	 kitlenizin	 okuyup	 algılayabileceği	 bir	 isim	 seçin.	
Yaşlılara	ve	çocuklara	hitap	eden	bir	markanın	isim	tercihi	ile	
25-35	yaş	arası	kişilere	hitap	eden	bir	markanın	isim	tercihi	
aynı	olamaz.

•	 Akılda	kalıcı	olmalı,

•	 Güvenilir	bir	etki	yaratmalı,

•	 Benzerlerinden	farklı	olmalı,

•	 Dilimizde	ve	yabancı	dillerde	kolay	okunabilmeli,

•	 Aynı	marka	ile	başka	ürünler	yapılabilmeli,

•	 	Söylenişi	kolay,	kulağa	hoş	gelen,	etkileyici	isimler	seçin,

•	 Başka	markalarla	ayrışabileceği,	karıştırılmayacağı	isimler	seçin,

•	 İnsan	 isimleri	 veya	 coğrafi	 isimler	 olmamalı,	 (Aynı	 ismi	
pek	çok	kişi	kullanmış	olabilir.)

•	 Uydurma	veya	birleştirme	isimler	olabilir.	Sana,	Omo	gibi

•	 İsmin	nereye	uygulanacağına	göre	bir	sınır	koyun,	(İsmin	
uzunluğu	yazılacağı	yere	göre	önemlidir.	Ufak	bir	ilaç	kutu-
suna	10-15	harflik	bir	marka	ismi	sığdıramazsınız.)

•	 Anlamı	bilinen,	algılanması	kolay	kelimeler	seçin.

Öğretmene uyarı
Sıra	sizde	bölümü	ile	araştırma,	
tartışma	verilerek	okuryazarlık,	
sosyal	yetkinlik,	iletişim,	araç	
gereç	ve	medya	becerilerini	
etkili	bir	biçimde	kullanma	
hedeflenmiştir.	Etkinliğe	
başlamadan	önce	benzer	
ürünlerin	araştırılması	geliştirme	
bölümüne	katkı	sağlayacaktır.	
Bu	yüzden	sıra	sizde	bölümü	
geliştirme	bölümünden	önceye	
alınmıştır.

Öğretmene Uyarı
Hedef	kitle	belirleyin.	Hedeflenen	
satış	kitlesinin	ürünün	pazarlama	
yöntemlerini	etkileyeceğini	
öğrencilere	vurgulayın.	ÖR:	
Tasarladığınız	sandalyenin	hedef	
kitlesi	restoran	sahipleriyse	farklı,	
evlerde	kullanılması	için	aileler	
ise	farklı	pazarlama	yöntemleri	
seçilmelidir.	

Öğrencilerimiz	ürünlerine	marka	
ismi	bulurken	nelere	dikkat	
etmeleri	gerektiği	belirtilmelidir.

Mevcut	markalardan	örnekler	
verilerek,	markaların	isimlerinin	
nasıl	bulunduğunun	anlatılması	
öğrencilerin	yeni	fikirler	
üretmesine	yardımcı	olacaktır.

Markaların	isim	serüvenlerini	
kitabımızın	167	sayfasında	
bulabilirsiniz.

Öğrencilerinizin	yaratıcılığını	
güçlendirecek,	marka	ismini	
bulmalarına	yardımcı	listeler	
yaptırın.

ÖR:	Ürünün	sektöründe	kullanılan	
araç-gereç,	sembollerin	listesi	
gibi…	Veya	sektörle	ilgili	
kelimelerin	birleşiminden	yeni	
kelimeler	üreteceğiniz	çalışmalar	
yapın.

Alternatif Etkinlik Önerisi
Var	olan	markalar	üzerinde	
çalışma	

Siz	olsanız	bu	ürüne	ne	isim	
verirdiniz?

Şimdi	kullanılan	ismi	sizce	
etkili	mi?	Neden?	Bunun	gibi	
yönlendirici	sorularla	öğrencinin	
yaratıcılığını	artırabilirsiniz.
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2.	Marka	ismini	göz	önünde	bulundurarak	ürününüze	bir	logo	
ve	amblem	belirleyin

Logoyu	 ve	 amblemi	 tasarlarken	 kullanacağınız	 resimlerin,	
sembollerin,	harflerin	ve	yazıların	mümkün	olduğunca	ürün-
le	 ilgili,	 sade,	 akılda	 kalıcı,	 dikkat	 çekici,	 etkileyici,	 özgün	
ve	estetik	bir	tasarım	olmasına	özen	gösterin.	Çalışmanızın	
etkisini	görmek,	hatalarını	kolayca	düzeltebilmek	için	önce	
taslak	çalışması	yapın.

Taslak çizimlerinizi yaparken dikkat etmeniz gere-
kenler;

•	 Basit	ve	sade	çizimler	yapın,

•	 Markanızın	özelliklerine	göre	belirleyin,

•	 Birden	fazla	çizim	yapın.	Yaptığınız	çizimlerinizi	numara-
landırın.	Numaralandırılmış	bu	çizimlerinizi	arkadaşlarınıza,	
ailenize,	öğretmeninize	göstererek	görüşlerini	alın,

•	 Çizimlerinizi	kurşun	kalemle,	yumuşak,	temiz	bir	şekilde	
çizin,

•	 Çizimlerinizi	cetvel	veya	şablon	yardımıyla	yapın,

•	 Logonuzu	renklendirin.	Renklerini	boyarken	taşırmamaya	
özen	gösterin.

•	 Logo	ve	ambleminizdeki	renkler	pazarlamayı	etkiler.	Buna	
göre	en	uygun	rengi	seçin.

Öğretmene uyarı
Logoyu	oluştururken	
kullanacağınız	resim,	sembol	ve	
harflerde	kopya,	bilgisayar	çıktısı,	
bakarak	çizme	vb.	her	türlü	
yöntemden	yararlanabilirsiniz.

Mümkün	olduğunca	çok	taslak	
çizim	çalışması	yaptırın.	
Çizimlerin	çok	olması	rekabet	
ortamı	doğurur	ve	içlerinden	en	
iyisini	seçmek	daha	da	kolaylaşır.

Logo	ve	amblemler	
renklendirilirken	dikkatli	
olunmalıdır.	Renkler	ürünün	
çeşidine	göre	belirlenmelidir.	
Renklerin	etkileri	unutulmadan	
renk	seçimi	yapılmalıdır.(Bakınız	
6.	sınıf	Teknoloji	Ve	Tasarım	
Öğretmen	Kılavuzu	sayfa	65	ve	
179)

Öğrenciler	logo	ve	amblemlerini	
tasarlarken	farklı	yöntemler	
denemelerine	fırsat	tanınmalıdır.	
Örneğin	kolaj	tekniği.	Çeşitli	
gazete,	dergi	veya	ambalaj	
yazılarının	veya	simgelerinin	
birleşimiyle	farklı	logo	/amblemler	
tasarlanabilir.

Alternatif Etkinlik Önerisi

Logo	ve	amblem	tasarımına	giriş	
çalışması	olarak	öğrencilerin	
kendi	isim	ve	soy	isimlerinden	
birer	logo	ve	amblem	
tasarlamaları	istenebilir.	İsim	ve	
soy	isim	yazılır,	kişinin	kendine	
has	özellikleri,	hobileri	vs.	
listelenir.	Bunlardan	yola	çıkarak	
bir	tasarım	oluşturulur.
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3.	Ürününüzün	özelliklerine	uygun,	tanıtıcı,	ilgi	çeken,	akılda	
kalıcı	bir	slogan	bulun.

Slogan	ürünün	akılda	kalıcılığını	ve	pazarlanabilirliğini	etki-
leyen	önemli	bir	unsurdur.	

Slogan bulurken dikkat edilecek noktalar:

•	 Sloganınızın	orijinal	olması	için	klişe	sözcüklerden	kaçının,

•	 Sloganın	 etkinliğini	 artırmak	 için	 sade,	 basit	 bir	 slogan	
seçin,

•	 İnandırıcılığı	yüksek	bir	ifade	seçin,

•	 Hatırlanabilir	bir	slogan	elde	edebilmek	için	kafiyeli	keli-
meler	kullanın,

•	 Marka	ismini	içeren	veya	marka	ismi	söylenmeden	mar-
kayı	çağrıştıran	ifadeler	bulun,

•	 Ürünün	ne	işe	yaradığı,	hedefinin	ne	olduğu	gibi	konularda	
tüketiciyi	bilgilendirin,

•	 Markayı	 benzerlerinden	 farklılaştıracak,	 etkili	 vurgular	
yapın,

•	 Tüketicinin	 zihninde	 güzel	 çağrışımlar	 uyandıran,	 olum-
lu	algılanan,	duygusal,	insani	yönlerin	vurgulandığı	ifadeler	
kullanın,

•	 Mesajı	bilgilendirmek	için	değil	eyleme	geçirmek	için	belir-
leyin,

•	 Sözcüklerin	sayısını	azaltın.	(slogan	4-5	kelime	olmalı)	

•	 Mesajı	duygusal,	uyarıcı,	kısa,	ilginç	ve	anlaşılır	kelimeler-
le	verin.

Öğretmene uyarı
Piyasada	olan	ürünlerin	sloganları	
incelenerek	yaratıcılık	artırılabilir.

Çeşitli	konular	verilerek,	bu	
konularla	ilgili	slogan	çalışması	
yapılması	görüş	açısını	
zenginleştirecektir.

Akılda	kalıcılık	için	kafiyeli,	sade	
kelimeler	kullanılması	gerektiği	
vurgulanmalıdır.
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4.	Ürününüze	uygun	bir	ambalaj	tasarlayın.

•	 Ürün	ambalajınız,	farklı	kuruluşların	ürünleriyle	yan	yana	
geldiğinde	 çekiciliğini	 korumalı.	 Farklı	 firmalarca	 üretilen	
aynı	kalitedeki	ürünün,		piyasada	tutunabilmesi	ambalajın	
tasarımına	da	bağlıdır.

•	 Doğru,	sağlam	ve	etkili	bir	ambalaj	malzemesi	seçilmeli.	
Hiç	bir	 tüketici	aldığı	bir	ürünün	ambalajının	yırtılmasını,	
patlamasını,	zor	açılmasını	istemez.

•	 Ürünün	yapısına	uygun	seçilen	renklerle,	uyumlu	yazı	ve	
biçimlerle	tasarlanmış,	çekici,	güzel	görünümlü	bir	amba-
laj,	 tüketiciyi	 olumlu	 yönden	 etkiler	 dilidir.	 Bu	 dilin	 etkili	
olması,	tanıtımın	olumlu	sonuçlanmasını	sağlar.

•	 Ambalaj	 tasarımı	 ürün	 hakkında	 bilgi	 verirken	 ürünün	
karakterini	de	yansıtır.	Ürün	 tüketicisine	doğrudan	ancak	
ambalajı	aracılığı	ile	seslenebilir.

•	 Ambalaj	bir	reklam	olarak	kabul	edilmelidir.	Bulunduğu	
rafın	önünden	geçen	tüketiciye	kabın	 içinde	ne	olduğunu	
ve	kalitesi	ile	ilgili	mesaj	verir.	İyi	ambalaj	iyi	tasarım	öte-
sinde	bir	temel	mesaj,	tasarım	ise	bu	mesajın	iletilmesine	
yardımcı	olan	bir	araçtır.

•	 Ambalaj	tasarımı	marka	etrafında	bir	bütün	oluşturma-
sına	dikkat	edilmelidir.	Böylece	bir	 süre	 sonra	ambalaj	o	
markanın	 bir	 simgesi	 hâline	 gelecektir.	Hem	marka	hem	
ambalaj	ürünün	karakteri	ile	uyumlu	olmalıdır.

•	 Ambalaj	rengi,	ürün	yapısıyla	bağdaşmalıdır.

•	 Ürün	ambalajında,	ürünle	tasarım	öğeleri	arasında	sağ-
lam	bir	ilişki	kurulmalıdır.

Ambalaj tasarım aşamaları:

1.	Ürününüze	uygun	açınımı	seçin.

2.	Ambalajınızın	nereden	açılıp	kapanacağına	karar	verin.

3.	Açınımı	hangi	ölçülerle	çizeceğinize	karar	verin.(	Ölçüleriniz	
ürününüzü	veya	prototipinizi	sığacak	büyüklükte	olmalıdır.)

4.	Ambalajınızın	renklerini	belirleyin.

5.	Ambalajınızda	kullanacağınız	yazı	stillerini	belirleyin.

6.	Ambalajınızda	yer	vereceğiniz	bilgilerin	listesini	yapın.

7.	Belirlediğiniz	marka	ismi,	slogan,	amblem	ve	logonuzu	
ambalajınızda	kullanın.

8.	Seçtiğiniz	ambalaj	açınımını	çizin.

9.	Çizdiğiniz	açınım	üzerine	marka	isminizi,	kullanacağınız	
bilgileri,	slogan,	logo	ve	ambleminizi	belirlediğiniz	yerlere,	
belirlediğiniz	renklerde	ve	yazı	stillerinde	yerleştirerek	tas-
lak	bir	çalışma	yapın.

10.	Mümkün	olduğunca	fazla	taslak	çalışması	yapın.	

11.	Yaptığınız	çalışmalar	arasından	en	beğendiğinizi	seçe-
rek	gerçek	boyutlarında	ambalajınızı	tasarlayın.	

Öğretmene uyarı
Ambalaj	tasarımında	geometrik	
şekillerin	açınımları	kullanılır.	Bu	
açınımları	7.	Sınıf	Teknoloji	ve	
Tasarım	Öğretmen	Kılavuzunun	
97	sayfasında	bulabilirsiniz.

Kendi	ürünü	için	hangi	açınımın	
uygun	olduğuna,	ambalajın	
rengine,	yazı	stillerine,	hangi	
malzemenin	kullanılacağına	
öğrenci	kendi	karar	vermelidir.

Çeşitli	açınımlar,	renkler,	yazı	
stilleri	kullanması	için	öğrenci	
desteklenmelidir.

Arasından	en	iyi	ve	etkili	olanın	
seçilebilmesi	için	birkaç	taslak	
çizim	yapılmalıdır.

Ambalajın	üzerinde	bulunması	
gereken	bilgileri,	ürününe	benzer	
özellikteki	ürünlerin	ambalajlarını	
inceleyerek	bulması,	yeni	
bilgiler	eklemesini	sağlamak	
gereklidir.	Bunun	yanında	bazı	
ürünlerde	bulunması	zorunlu	
konular.	(örnek:	içindekiler,	
gramaj…)	hakkında	öğrenci	
bilgilendirilmelidir.

Öğrenci	ambalajını	el	yazısıyla	
hazırlayabileceği	gibi,	bilgisayar	
ortamında	değişik	şekiller,	
yazı	stilleri…	kullanarak	da	
hazırlayabilir.	Böylece	çiziminin	
veya	yazısının	iyi	olmadığını	
düşünen	öğrencilerimizi	de	
kazanmış	oluruz.	

Ambalajın	açılır	kapanır	özellikte	
olması	gerektiği	öğrencilere	
vurgulanmalıdır.
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5.	Ürününüze	bulduğunuz	marka	ismi,	logo,	amblem,	slogan	
ve	ambalaj	tasarımını	kullanarak	bir	afiş/el	ilanı	veya	broşür	
hazırlayın.

Afiş	için	kullanılacak	kartonun	50x70	cm	veya	A3	boyutunda	
olması	yeterli	bir	alan	sağlayacaktır.	Afiş	tasarımında	zemin	
renginin	ürüne	uygun	seçilmesi	önemlidir.

Ürününüzü	 tanıtmak	 için	 tasarlayacağınız	afişinizde	bitmiş	
olarak	 ürününüzün	 kendisinin	 veya	 prototipinin	 resmi	 ve/
veya	ambalaj	resmi	bulunmalıdır.

En	etkili	afişler	bir	görsel,	bir	slogan	ve	zemin	olmak	üzere	3	
öğeden	oluşur.	Bu	öğeler	dışında	afişinizi	karmaşıklaştıracak	
başka	unsurlar	kullanmamaya	özen	gösterin.

 

Afiş hazırlama teknikleri

•	 İlk	bakışta	algılanabilir	olmalı,	

•	 Mesaj	çarpıcı	ve	hızlı	iletilmeli,

•	 Slogan	etkileyici	 ve	akılda	kalıcı	 ve	ürünle/konuyla	 ilgili	
olmalı,

•	 Görsel	düzenlemesi	çarpıcı,	basit	ve	yalın	olmalı,

•	 Özgün	 tasarlanmalı	 ve	 benzer	 kuruluşların	 afişlerinden	
ayırt	edilebilmeli,

•	 Tasarım	gereksiz	detaydan	arındırılmalı,

•	 Alışılmışın	dışında	dikkat	çekici	tasarım	unsurları	içermeli,	

•	 Görüntü	karmaşası	yaratacak	kadar	çok	resim	ve	yazıya	
yer	verilmemeli,

•	 Kullanılan	imge	(	görüntü)	tek	olmalı,	birden	çok	imge	kul-
lanılmamalı,(fotoğraf	veya	resim,	başlık	veya	slogan,	zemin	
yani	fon	üç	farklı	imgedir.)	

•	 Resimde	ayrıntı	azaltılarak	etki	artırılmalı,

•	 Kolay	algı	için	imgeler	büyük	kullanılmalı,

•	 Yazıları	en	az	on	metreden	okunacak	büyüklükte	ve	sade	
olmalı,

•	 Renkler,	canlı	ve	dikkat	çekici	olmalı,

•	 Zemin	rengi	kontrast	olmalı	imgeyi	öne	çıkarmalı,

•	 Hedef	kitlenin	anlayabileceği	bir	dille	yazılmalı.

Öğretmene uyarı
Afiş	rengi	seçilirken	ürünün	
yapısı,	işleyişi,	konusu	göz	önüne	
alınmalıdır.	Renklerin	tasarımı	
etkileyeceği	unutulmamalıdır.

Afişi	tasarlarken	öğrencilerimizi	
karmaşıklıktan	uzaklaştırmalıyız.	
Afişte	3	öğenin	(zemin,	sözel	
bilgiler	ve	fotoğraf)		bulunduğu,	
bunların	dışında	kullanılacak	
şeylerin	afişin	etkisini	azaltacağı	
vurgulanmalıdır.

Değişik	bir	zemin	tasarımıyla	
afişin	zenginleştirebileceği,	farklı	
yazı	stilleri,	kolaj	çalışmaları	
kullanabileceği	açıklanmalıdır.

Afiş	tasarımının	bilgisayar	
ortamında	yapılabilmesi	için	
öğrenciler	teşvik	edilebilir.

Alternatif Etkinlik Önerisi

Ürün	tanıtımı	dışında	bir	konu	
belirlenerek,	kurallarına	uygun	bir	
afiş	tasarımı	yapılabilir.

Ör:	trafik,	eğitim,	panayır,	ülke	
tanıtımı	vb.
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6.	Ürününüzü	 tanıtmak	 için	bir	 reklam	senaryosu	yazın	ve	
reklam	filmi	çekin

İYİ BİR REKLAM NASIL OLMALI?

•	 Net,	sade,	içten,	kısa,	anlamlı	ve	anlaşılır	olmalıdır.	Uzun	
ve	karmaşık	cümleler	kullanılmamalıdır.	

•	 Markanın	 ismi	 tüketicinin	zihninde	yer	etmeli,	markanın	
hatırlanma	gücünü	artırmalıdır.

•	 Yeni	bir	karakter	yaratılarak	markayla	özdeşleşmesi	sağ-
lanmalıdır.	Böylece	markanın	akılda	kalıcılığı	artırılmalıdır.

•	 Ürününüz	hakkında	bilgi	vermelidir.	Nasıl	kullanılır,	neye	
iyi	 gelir,	 benzerlerinden	 farkı	 nedir	 gibi	 konulara	 temas	
etmelidir.	

•	 Ürün,	özendirici	ve	istek	uyandırıcı	şekilde	gösterilmelidir.	
Ürünü	bir	kere	kullanmaya	yönlendirici	olmalıdır.

•	 Şaşırtıcı	olmalıdır.30	saniyelik	film,	beklenmedik	bir	şekil-
de	bitmeli	ya	da	arada	vurgu	yapılmalıdır.

•	 Tüketicide	 hissettirilmek	 istenilen	 duygunun	 üzerine	
yoğunlaşılmalıdır.	Duygu	yüklü,	esprili,	hareketli	reklamların	
daha	etkili	olduğu	unutulmamalıdır.

•	 Hedef	tüketicinin	özelliğine	göre	kelimeler	seçilmelidir.

•	 Fikir,	 hedef	 kitlenin	 beklentilerine	 göre	 düşünülmelidir.	
Tüketiciyi	merak	ettiren,	devamını	sorgulayan	ve	detayları	
düşündüren	bir	fikir	belirlenmelidir.	

•	 Anlatım	biçimleri	ve	içerikler	yaratıcı	öğelerle	zenginleşti-
rilmelidir.

•	 İlgi	çekici	ve	etkili	olmalıdır.	

•	 Yaratıcı	ve	özgün	olmalıdır.

•	 İnandırıcı	 olması,	 satışları	 direk	 olarak	 etkileyen	 bir	
durumdur.	Tüketici	ürünün	anlatılan	özelliklere	sahip	oldu-
ğuna	güvenmelidir.

•	 Hedef	kitleyi	etkileyecek	bir	slogan	bulunmalı	ve	bu	slogan	
üzerine	yoğunlaşılmalıdır.	Diyaloglar	arasındaki	tek	bir	cüm-
le	tüm	hikâyeyi	özetlemeli	ve	bir	anlamda	slogana	dönüşme-
lidir.	Bu	dikkat	çekici	cümle	günlük	hayatta	tekrarlanmaya	
başladığında	ve	espriye	dönüştüğünde	artık	hep	aynı	reklam	
hatırlanacak	 ve	marka	 kimliği	 pekiştirilerek	 toplumda	 yer	
edecektir.

•	 Zamanlamaya	dikkat	edilmelidir.	Tüketiciler	ne	çok	uzun,	
ne	de	çok	kısa	reklamlardan	hoşlanmazlar.	Bu	nedenle,	rek-
lam	sürelerine	dikkat	etmek	gerekiyor.	Bu	süre	yetişkinler	
için	25-30	saniye,	çocuklar	için	ise	20-25	saniye	olabilir.

Öğretmene uyarı
İyi	bir	reklamın,	reklam	
senaryosunun	nasıl	olması	
gerektiğiyle	ilgili	öğrenciye	bilgi	
verilmeli;	dikkat	etmesi	gereken	
noktalara	vurgu	yapılarak,	
öğrenci	heveslendirilmelidir.

Öğrencilere	bol	bol	reklam	filmi	
seyrettirerek,	yapılan	reklamlarda	
nelere	dikkat	edildiğini,	ana	
temasının,	sloganının	ne	olduğu,	
nasıl	müzikler	kullanıldığını	
incelemeniz	öğrencilerin	ufkunu	
genişletecektir.	

Alternatif Etkinlik Önerisi

Reklam	filmini	izlerken	
televizyonun	sesini	kapatıp	
nelerden	bahsedildiğini	anlamaya	
çalışın.

Bir	konu	belirleyerek	(	özel	
günler	ve	haftalar)	veya	Türkçe	
kitabından	rastgele	bir	parça	
belirleyerek	rol	dağıtımı	yapın	
ve	küçük	bir	drama	gösterisi	
hazırlayarak	sunmalarını	isteyin.	
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•	 Tek	reklamda,	tek	mesaj	verilmeli.	Yapılan	en	büyük	hata,	
bir	reklamda	birden	fazla	mesaj	vermek	istenmesidir.	Oysa	
markanın	tek	bir	mesajı	sahiplenmesi	ve	o	mesaj	üzerinden	
tüm	reklamlarını	yapılandırması	gerekir.	Yani	bir	 şampuan	
reklamında	şampuanın	hem	kokusunu,	hem	içeriğini,	hem	
rengini	ele	almamalı,	bunlardan	sadece	birine	odaklanılma-
lıdır.

•	 Dozunda	 mizah	 yapılmalı.	 Mizahın	 her	 zaman	 başarıyı	
getirdiğini	söylemek	yanlış	olur.	Basit,	anlaşılır	mizah	ise	her	
zaman	başarı	getirir.	Yani	tüketicinizin	espriyi	anlamak	için	
uzun	süre	düşünmesini	yol	açmak,	sizin	için	pek	de	iyi	sayıl-
maz.	Ya	da	onu	kahkahalara	boğmanız	markanızın	önüne	
geçerse,	bu	da	sizin	için	çok	verimli	bir	reklam	olmaz.

•	 Reklamın	 hızına	 dikkat	 edilmeli.	 Reklam	 akıcı	 olmalıdır.	
Reklamın	süresine	dikkat	eden	tüketici,	yine	reklamın	hızına	
da	dikkat	eder.	Bu	sebeple	ne	çok	hızlı	bir	akışı	olan,	ne	de	
yavaş	akan	bir	reklam	olmamalı;	konu	anlaşılır	şekilde	akış	
hazırlanmalıdır.	

•	 Animasyon	 yöntemiyle	 hazırlanan	 hareketler	 ve	 renkler	
tüketici	üzerinde	ilgi	çekici	bir	algı	oluşturur.	Bunu	dozunda	
kullanmak	reklamın	etkisini	artıracaktır.

•	 Reklam	senaryosu	yazıldıktan	sonra	çevrenizdeki	insanla-
rın	görüşlerine	başvurulmalıdır.	Danıştığınız	kişilerin	de	birer	
tüketici	oldukları	unutmamalı	ve	fikirlerinden	yararlanılmalı-
dır.

REKLAM SENARYOSU/REKLAM HAZIRLAMA AŞAMA-
LARI:

Reklam	 senaryosu	 yazarken,	 senarist	 tamamen	 özgür	 ve	
hayal	 gücüne	dayalı	 olarak	yaratıcılığını	 kullanır.	 İlgi	 çeki-
ci	ve	iyi	bir	filmi	düşünürken	belli	adımları	takip	etmelidir.	
Çünkü	akılda	kalıcı	ve	özel	bir	projeye	imza	atabilmek	için	
tüm	adımlar	eksiksiz	yerine	getirilmelidir.	İşte	takip	etmeniz	
gereken	reklam	filmi	senaryosu	basamakları…

1. Hedef kitleyi belirle: Her	ürün	veya	hizmetin	hedef	kit-
lesi	 farklıdır.	 Bir	 balık	 oltasının	 hedef	 kitlesi	 balık	 tutmayı	
sevenlerken,	bir	şampuanın	hedef	kitlesi	herkestir.	Bu	değiş-
kenlik	reklamı	kim	için	hazırlayacağımızı,	nasıl	hazırlayaca-
ğımızı	etkileyen	faktörlerden	biridir.

2. Ana fikri belirle(tema): Tema	 anlatılacak	 ürünün	 ta	
kendisidir.	Çikolata,	kıyafet	ya	da	deterjan	olduğu	hiç	fark	
etmez.	Senarist	kısa	ve	anlaşılır	cümlelerle	temasını	anlatır,	
öğüt	vermekten	kaçınır	ve	belirlenen	konudan	uzaklaşma-
maya	çalışır.

Öğretmene uyarı
Reklam	senaryosu/reklam	
hazırlama	aşamaları	öğrenciye	
verilmeli	ve	bu	aşamaları	
kullanarak	reklamını	tasarlaması	
istenmelidir.	Bu	aşamalar	
öğrencinin	reklama	odaklanmasını	
sağlayacak	ve	başarı	seviyesini	
artıracaktır.

Ürünle	sloganın,	müziğin,	
mekânın,	karakterlerin,	rol	
alacak	oyuncuların	ilişkili	olması	
gerektiği	vurgulanmalıdır.

Olay	örgüsü	geliştirirken	süreye	
dikkat	etmeleri	gerektiği,	konuyu	
dallandırıp	budaklandırmadan,	
net	ve	kısa	bir	şekilde	vermeleri	
gerektiği	hatırlatılmalıdır.
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3. Ürün sloganını belirle:	 Hedef	 kitleyi	 etkileyecek	 bir	
slogan	bulunmalı	ve	bu	slogan	üzerine	yoğunlaşmamalıdır.	
Diyaloglar	arasındaki	tek	bir	cümle	tüm	hikâyeyi	özetlemeli	
ve	bir	anlamda	slogana	dönüşmelidir.

4. Karakterleri belirle:	Senarist,	reklam	filminde	rol	alacak	
oyuncuları	belirlerken,	karakterlerini,	düşüncelerini,	mimik-
lerini	 de	 hayal	 etmeli	 ve	 kafasında	 canlandırdığı	 kişilerle	
bir	 süre	 yaşamalıdır.	Onları	 konuştururken	 “Ürün	en	etkili	
şekilde	nasıl	gösterilebilir?”	sorusunun	üzerinde	durmalıdır.	
Kadın,	erkek,	çocuk,	genç	hatta	çizgi	film	karakteri	bile	rek-
lam	filminin	ana	yüzü	olabilir.

5. Mekân seç:	 Senarist,	 hikâyesini	 yazarken	 olayın	 nere-
de	geçtiğini	önceden	belirlemelidir.	Çünkü	seçilecek	mekân	
hikâyenin	güzelliğini	bir	kat	daha	artırırken	aynı	zamanda	
olayın	 gerçekçiliğini	 de	 kanıtlayacaktır.	 Bu	 mekân	 deniz	
kenarı	olabildiği	gibi	köyde,	şehirde,	alışveriş	merkezinde,	
evde	olabilir.	Yeter	ki	hikâyenin	tamamı	o	mekânda	etkileyici	
bir	şekilde	anlatılsın…

6. Olay örgüsü geliştir:	Olay	örgüsü,	artık	hikâyenin	tama-
men	şekillendiğinin	göstergesidir.	Senaryoda	sırasıyla	neler	
olduğunu	göstermeli	ve	sonuç	bölümüne	kadar	gidilmelidir.	
Olay	örgüsünde	aynı	zamanda	vermek	istediğiniz	mesaj	net	
olarak	anlatılmaktadır.	Olay	örgüsü	geliştirirken	bir	düğüm	
noktası	oluşturmak	gerekir.	Düğüm	noktası	hikâyenin	teme-
lini	ortaya	koyan	basamaklardan	biridir.	Burada	ana	karak-
ter	ön	plana	çıkar	ve	bir	olay	başına	gelir.	Zaten	filmde	de	
verilmek	istenen	mesaja	yaklaşılmış	olur.	Araba	aniden	kaza	
yapar	 ve	hizmet	 ekibi	 olay	 yerine	 yetişir	 ya	da	 kişi	 yolda	
yürürken	 başına	 saksı	 düşer	 ve	 sigorta	 firmasının	 sloganı	
girer…	Buna	 benzeyen	 tüm	fikirler	 reklam	filminin	 düğüm	
noktasıdır.

7. Senaryoyu belirlediklerine göre yaz: Belirlenen tüm 
özellikler	kullanılarak	hedef	kitleye	yönelik	bir	senaryo	kur-
gulanır.	Kurgulanan	senaryoda	olay	akış	hızına,	karakterlerin	
belirginliğine,	senaryonun	süresine	dikkat	edilir.

8. Reklam öykü panosu düzenle: Reklam	 öykü	 panosu	
senaryonuzdaki	 hikâyenin	 basitçe	 çizilerek	 anlatılmasıdır.	
Çizimler	 her	 bölüm	 için	 ayrı	 ayrı	 yapılır.	 Hazırlayacağınız	
reklam	öykü	panosu	kısa	ve	öz	olmalı	ki	etkili	olsun.	Senar-
yonuzdaki	tüm	hikâyeyi	içermeli.	

9. Sesli öğeleri belirle: Reklamda	kullanılacak	müzik,	şarkı,	
cıngıl	reklamın	akılda	kalıcılığını	artırmak	için	önemlidir.	Bu	
yüzden	ürünün	özelliklerine	göre	duygusal,	hareketli	veya	
klasik	 bir	 müzik	 seçilerek	 reklamda	 kullanılmalıdır.	 Bazen	
sloganın,	bazen	sözel	her	şeyin	ritimle	buluşturulması	rek-
lamın	etkisini	artırır;	bazense	fazla	veya	uygun	olmayan	bir	

Öğretmene uyarı
Her	öğrencinin	çizim	yeteneği	
aynı	düzeyde	değildir.	Bu	yüzden	
öğrenciler	reklam	öykü	panosu	
hazırlarken	çizimlerini	çöp	
adamlar	şeklinde	yapabilirler,	
kendisi	çizemiyorsa	gazete	ve	
dergilerden	keseceği	yazı	ve	
resimleri,	yapıştırma	yöntemiyle,	
kolaj	yaparak	öykü	panosunu	
hazırlayabilirler.

Reklam	öykü	panosunun	
renklendirilmesi	öğrencinin	
motivasyonunu	artıracaktır.

Kamera	veya	cep	telefonuyla	
çekilen	reklamın	montajında	
çeşitli	bilgisayar	programları	
kullanılabilir.	(movie	maker,…)	
Bu	programlar	öğrencinin	işini	
kolaylaştıracak,	görüş	açısını	
zenginleştirecektir.
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müzik	rahatsız	edici	olabilir.	Bunun	için	kullanılacak	ses	öğe-
lerinin	seçimi,	süresi,	nerede	kullanılacağı	iyi	belirlenmelidir.

10. Reklamda rol alacak oyuncuları belirle: Reklamda	
rol	alacak	oyuncuların	seçimi	hedef	kitleye	ve	ürünün	özel-
liklerine	göre	değişir.	Oyuncunun	tanınmışlık	düzeyi,	hangi	
özelliğiyle	tanındığı	ürünle	bağdaşmalıdır.	Ürünle	ters	düşen	
birinin	seçilmesi	reklamın	başarısını	etkileyecektir.	Saçı	az	
olan	birinin	şampuan	reklamında	oynatılması	gibi…

11. Reklam senaryosunu kaydet:	Belirlenen	tüm	özellik-
ler	kullanılarak	seçilen	oyuncularla	reklam	senaryosu	kame-
rayla	kaydedilerek,	seçilen	müzikler	eklenerek	montaj	yapı-
lır.

12. Kaydedilen reklamı hedef kitleyle buluştur:	Rekla-
mın	başarısının	ölçülmesi	için	hedef	kitleyle	buluşturulması	
gerekir.	Reklamdan	sonra	hedef	kitlede	görülen	olumlu	veya	
olumsuz	yönelim	reklamın	değerlendirilmesinde	rol	oynar.

Öğretmene uyarı
Reklamın	başarısı	için,	yapılan	
eleştiriler	doğrultusunda	
düzeltmelerin	yapılması	gerekliliği	
öğrencilere	belirtilmelidir.
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ÖRNEK REKLAM SENARYOSU

• Ürün:	NAZAR	şekersiz	sakız

• Reklam sloganı: Nazara	nazar	kaç	yazar.

• Marka sloganı (her reklamda kullanılan):	Nazar	etme	n’olur,	çiğne	
senin	de	olur!

• Fikir:	Nazar	şekersiz	sakızın	nazara	iyi	geldiğinin	anlatılması.

• Karakterler:	İlginç,	dedikoducu	bir	kadın,	çeşitli	insan	tipleri.(ev	hanı-
mı,	öğrenci,	doktor,	sokaktan	geçen	kimseler,	esnaf…)

• Mekân:	İstanbul’un	çeşitli	yerleri	(sokak,	Sultanahmet	meydanı,	Orta-
köy…)

• Reklam filmi senaryosu:

İlginç,	dedikoducu	tipli	bir	kadın,	değişik	bir	şiveyle	İstanbul’un	çeşitli	yer-
leri	ve	çeşitli	tiplerdeki	insanlar	arkasında	belirip	kaybolarak	nazar	adlı	kıza	
nazar	değdiğini	anlatır.	Arkasından	geçen	insanların	hepsi	sakız	çiğnerler.	

Kadın:

-	‘Bir	naz	vardır.	Naz	kız	derler.	Bu	naz	kıza	nazar	değmiş.	Takmışlar	nazar	
boncuğunu	amma	ne	fayda	geç	kalmışlar.	Nazar	boncuğunu	nazar	değme-
den	önce	takacan	ki	nazar	değmesin.	Derken	bir	bakmışlar	kız	bakkalda	
nazar	 sakız.	 Aha	 işte	 bundan(sakızı	 gösterir).	 Almış	 bir	 tane	 çiğnemiş.	
Hem	üstündeki	nazar	geçmiş	hem	de	bir	daha	nazar	değmemiş.	Niçin?	
Çünkü	nazar	çiğnemiş.	Efendi	bu	nazar	!(sakızı	gösterir)	Nazara	nazar	kaç	
yazar!	(slogan)’

Arkadan	bir	erkek	sesi	(anlatıcı)	:

-	‘Şekersiz	sakız	NAZAR.	Nazar	korumaya	dişlerden	başlar’	(adam	konu-
şurken	NAZAR	marka	sakızların	tüm	çeşitleri	gösterilir)

Kadın	tekrar	ekranda	belirir	ve	markanın	sloganını	söyler.	

-‘Nazar	etme	ne	olur	çiğne	senin	de	olur.’

Reklamda kullanılacak sesli ögeler: Reklama	uygun,	hızlı,	dikkat	çeki-
ci,	tanıdık	tınılara	sahip,	akılda	kalıcı	bir	müzik	belirlendi.
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Reklam Öykü Panosu (Taslak çizim):	Etkili	bir	şekilde	yazılan	senar-
yonun	kabataslak	çizimi	yapılır.

Reklam filminin çekilmesi: Sonrasında	karakterler	için	oyuncu	seçimleri	
yapılarak,	mekân	veya	mekânlar	hazırlanıp	film	çekimi	yapılır.

Kaydettiğiniz reklam filmini çevrenizdeki hedef kitlenizle paylaşın: 
Hedef	kitlenizin	yorumları	reklamın	değerlendirilmesinde	önemlidir.	Olum-
suz	dönütlerin	alındığı	yerler	 incelenir.	Yapılabilecek	düzeltmeler	yapılıp,	
tekrar	kaydedilerek	hedef	kitlenin	yorumuna	sunulur.
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7.	Tasarladığınız	ürünün	maliyet	hesaplamasını	yaparak	satış	
fiyatını	belirleyin. 

Ürünün	maliyetinin	hesaplanması	satış	fiyatının	belirlenmesi	
için	gereklidir.	Maliyet	hesaplamasına	kar	marjı	 eklenerek	
satış	fiyatı	bulunur.	Maliyet	hesaplamasına	eklenecek	gider-
ler	şunlardır:

a) Hammadde maliyeti:	Ürünün	yapımında	kullanılacak	
malzemelerin	alım	giderleridir.	Hammaddenin	taşıma	ücre-
ti,	hammaddenin	fiyatı,	depolama	giderleri	vb.	gibi.	

b)Makine maliyeti:	Ürünün	yapım	aşamasında	kullanılan	
makinelerin	amortisman	(yıpranma)	giderleridir.

c)İşçilik ücreti:	Ürünün	yapım	aşamasında	çalışan	kişi-
lere	 ödenen	 ücrettir.	 Aylık,	 haftalık,	 günlük	 hatta	 saatlik	
olarak	hesaplanabilmektedir.	Bu	ürünün	ne	kadar	sürede	
üretildiğiyle	 tespit	 edilir.	 El	 dokuması	 bir	 halının	 üretim	
süresi	bir	ay	olabilecekken,	sakızın	üretim	süresi	10	daki-
ka	olabilir.	Ürünün	yapımında	kaç	kişinin	çalıştığı	da	işçilik	
ücreti	etkiler.	

d)Genel üretim giderleri: Harcanan	elektrik,	su,	telefon,	
internet,	yemek,	içecek	masrafları	bu	gruba	eklenebilir.

e) Ambalaj giderleri: Ürünün	ambalajlanmasında	ortaya	
çıkan	tüm	giderlerdir.

f)Pazarlama giderleri: Ürünün	 pazarlama	 aşamasında	
oluşan	giderlerdir.	Marka,	logo,	amblem,	afiş,	el	ilanı,	rek-
lam	giderleri,	ürünün	nakliye	ücreti	bu	alana	dâhil	edilebilir.	

g)Vergi, KDV: Ürünün	satışından	verilecek	vergi	ve	KDV	
miktarı	da	maliyet	hesabına	eklenir.

Öğretmene uyarı
Ürün	maliyet	hesaplamasının	
çok	çeşitli	yöntemleri	ve	
türleri	vardır.	Burada	size	
verilen	hesaplama	yöntemi	
dersimizin	içeriğine	ve	tasarımın	
oluşturulma	sürecine	göre	
basitleştirilerek	düzenlenmiştir.	
İsteğe	göre	bu	hesaplama	
daha	da	basitleştirilerek	veya	
maliyet	muhasebesi	yöntemiyle	
de	verilebilir.	Burada	amaç	
öğrencinin	tasarımın	yapım	
sürecinde	hangi	giderlerle	
karşılaştığını	düşünmesini	
sağlamak	ve	ürününe	makul	bir	
satış	fiyatı	belirlemesine	yardımcı	
olmaktır.
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12.VERİLEN BİLGİLERİN GÜNLÜK HAYATTA  
KULLANIM ALANLARI

Marketten	aldığımız	her	ürün,	 izlediğimiz	her	 reklam,	yol-
da	gördüğünüz	veya	duyduğunuz	her	mağaza	ismi	bizlerin	
pazarlama	 sürecine	 katılımımızın	 başlangıcıdır.	 Pazarlama	
sürecinin	 etkili	 olabilmesi	markalaşmaktan	 geçer.	 İşini	 iyi	
yapan	her	firma	marka	ve	logosuyla	tanınır.	Akılda	kalıcı	olan	
kullandığı	müzikler(ses	markası)ve	slogandır.	Bunlar	bizim	
ürünü	almamızda	etkilidir.

13.DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLARIN DÜZELTİLMESİ

Bir	ürünün	pazarlanmasında	sadece	ne	kadar	kaliteli	ve	işe	
yarar	olması	etkili	değildir.	Onun	pazarlama	sürecindeki	rek-
lamı,	afişi,	marka	 ismi,	 logosu,	bunlar	 için	seçilen	 renkler	
ürünün	pazarlanmasında	etkili	rol	oynar.

14.EĞİTİMİNİ ALDIĞI DİĞER DERSLERLE İLİŞKİSİ

Eğitimini	aldığı	tüm	dersler

Öğretmene uyarı
Öğrenilen	bilgilerin	günlük	
hayatta	nerede,	nasıl,	kimler	
tarafından	kullanıldığına	ilişkin	
öğrencilere	verilen	somut	
örnekleri	içerir.

Öğretmene Uyarı
Öğrenciler	çoğu	zaman	konuyla	
ilgili	doğru	diye	nitelendirdikleri	
ama	yanlış	olan	bilgilere	sahiptir.	
Etkinlik	gerçekleştirildiği	sırada	
fark	edilen	bu	bilgiler	hemen	
doğru	bilgilerle	desteklenmelidir.

Verilen	örnek,	etkinliğin	
düzenlemesine	göre	belirlenmiştir.	
Ancak	sınıf	düzeyi	ve	öğrencilerin	
bilgi	birikimine	göre	bu	bilgiler	
değişiklik	gösterecektir.

Öğretmene Uyarı
Eğitimini	aldığı	diğer	derslerinde	
öğrenmiş	olduğu	bilgileri	Teknoloji	
ve	Tasarım	dersinde	nasıl	
kullanabileceğinin	farkındalığı	
yaratılmalıdır.
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16.DEĞERLENDİRME SORULARI

1.	Bir	ürünü	pazarlanabilir	hâle	getirme	süreci	neleri	kapsar?

2.	Marka	çeşitleri	nelerdir?

3.	İyi	bir	slogan	nasıl	olmalıdır?	Örnek	veriniz.

4.	Logo	ve	amblemin	birbirinden	farkı	nedir?

5.	Afiş,	broşür,	el	ilanı	arasındaki	fark	nedir?

6.	Ambalaj	ürün	için	neden	önemlidir?	İyi	bir	ambalajın	taşı-
ması	gereken	özellikler	nelerdir?

7.	Afiş	/el	ilanı/	broşür	tasarımı	yaparken	nelere	dikkat	edil-
melidir?	

8.	Reklam	senaryosu	hazırlarken	nelere	dikkat	edilmelidir?

9.	Reklam	 senaryosunu	 kullanarak	 hazırladığımız	 reklam	
öykü	panolarının	görevi	nedir?

10.	Tasarımınızın	satış	fiyatını	nasıl	bulursunuz?

11.	Tasarımınızın	 pazarlama	 uygulaması	 sırasında	 ne	 gibi	
güçlüklerle	karşılaştınız?

12.	Pazarlama	 uygulamanızdan	 sonra	 uygun	 gördüğünüz	
fikirleri	 dikkate	 alarak	 pazarlama	 stratejinizde	 değişiklik	
yaptınız	mı?	Yaptıysanız	nelerdi	açıklayınız.	

Öğretmene uyarı
Değerlendirme	soruları	etkinlikte	
olan	öğrenme	çıktılarına	ulaşılıp,	
ulaşılmadığını	kontrol	etmek	
içindir.	Farklı,	daha	fazla/
az	sorularla	veya	kendinizin	
belirleyeceği	farklı	bir	yöntemle	
de	değerlendirme	yapılabilir.

17.GELECEK DERS HAKKINDA BİLGİ VERMEK

GİRİŞİMCİLİK
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GRUP ÇALIŞMASINI DEĞERLENDİRME FORMU

ETKİNLİK: TASARIMI PAZARLAMA SÜRECİ

TARİH:GRUBUN ADI:

GRUP	ÜYELERİ:

1. Bu	etkinlikte	grup	üyelerinin	görevlerini	tanımlayınız.

2. Grubunuzun	güçlü	yanları	nelerdir?

3. Grubunuz	hangi	zorluklarla	karşılaştı?

4. Çalışmanızda	grubun	tüm	üyeleri	katkıda	bulundu	mu?

5. Birbirinizin	düşüncelerini	hoşgörüyle	dinlediniz	mi?

6. Grup	olarak	bir	sonraki	çalışmalarınızda	iyileştirmek	için	ne	önerirsin?

7. Grupta	bir	değişiklik	yapmak	isteseydin	neyi	değiştirirdin?
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ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU

ETKİNLİK: TASARIMI PAZARLAMA SÜRECİ
Tarih:………/………/……………

ADI	SOYADI:………………………………………………………………………………………………………………

SINIFI:……………… NO:…………………………

1-	Bu	etkinlikte	ne	öğrendim?

2-	Bu	etkinlikte	neyi	iyi	yaptım?	Neden?

3-	Bu	etkinlikte	hangi	konuda	zorlandım?	Neden?

4-	Bu	etkinliği	yaparken	nerede	yardıma	ihtiyacım	oldu?

5-	Bu	etkinliği	yaparken	hangi	alanda	kendimi	daha	çok	geliştirmeliyim?

6-	Bu	etkinliği	yaparken	kuvvetli	ve	zayıf	yönlerim	nelerdi?

7-	Daha	sonraki	çalışmalarda	neleri	farklı	yapacağım?
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ETKİNLİĞİ ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU

ADI	SOYADI:…………………………………………………….

SINIFI:………….. NO:………….

Açıklama:	Aşağıdaki	tabloda	proje	boyunca	çalışmalarınızı	en	iyi	şekilde	ifade	eden	seçeneğin	
altına	(X)	işareti	koyunuz.

Değerlendirilecek	Tutum	Ve	Davranışlar DERECELER

Her	
zaman Bazen Hiç	bir	

zaman

1 Plânlı	çalışmaya	özen	gösterdim.

2 Çalışmalarım	sırasında	plânıma	uygun	hareket	ettim.

3 Araştırmada	çeşitli	kaynaklardan	yararlandım.

4 Öğretmenimin	önerilerini	dinledim.

5 Çalışmalarım	sırasında	zamanı	akıllıca	kullandım.

6 Çalışmalarım	sırasında	değişik	kaynaklardan	faydalandım.

7 Sorumluluklarımı	tam	anlamıyla	yerine	getirdim.

8 Çalışmalarımda	yazılı,	sözlü	ve	görüntülü	her	türlü	belgeyi	
kullanmaya	çalıştım.

9 Bu	etkinlik	sırasında	en	iyi	yaptığım	şeyler	ve	diğer	yorumlarım:
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TASARIMI PAZARLAMA SÜRECİ   

DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI

PAZARLAMA SÜRECİ ÖĞRENCİ GÖZLEM FORMU
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Ürünün pazarlanabilir hâle gelmesi 
için	ek	çalışma	gerekip	gerekmediği-
ni belirler. 

Ürünü pazarlanabilir hâle getirme 
sürecini	açıklar.

Ürünün pazarlanabilir hâle gelmesi 
için	çevresindeki	kişilerin	fikirlerini	
listeler

Çevresindeki	kişilerin	fikirlerini	
önemser.

Pazarlanabilirlik	açısından	uygun	
gördüğü	fikirleri	dikkate	alarak	ürü-
nünde	değişiklik	(inovasyon)	yapar.

Slogan	kavramını	açıklar.

Çevresindeki	kişilerin	fikrini	alarak	
ürününe	özgün	ve	akılda	kalıcı	bir	
marka	bulur.

Marka	çeşitleri	nelerdir	açıklar.

Ürünün	üzerinde	kullanabilmek	için	
logo	ve	amblem	tasarlar.

Logo	ve	amblem	kavramlarını	
açıklar	ve	tasarladığı	logolar	ve	
amblemlerden	en	uygun	olanını	
seçer.

Ürün	için	bir	slogan	geliştirir. Ürüne	uygun	en	etkili	slogan	tasar-
lama	yöntemlerini	bilir.

Ürünün	özelliğine	uygun	ambalaj	
tasarlar.

Tasarımda	ambalaj	kullanımının	
önemini	kavrar.

Tasarımını	tanıtmak	için	afiş	tasarımı	
yapar.

Afiş,	broşür,	el	ilanı	kavramlarını	
açıklar.

Reklam	senaryosunu	kullanarak	
basit	çizimlerle	reklam	öykü	panoları	
veya	reklam	filmi	hazırlar.

Yazılı	veya	görsel	basında	ürünü	
pazarlamak	için	kullanılacak	reklam	
senaryosunun	yazım	aşamalarını	
bilir.

Tasarımının	maliyet	hesaplamasını	
yapar.

Maliyet	hesaplamasına	giren	tüm	
detayları	bilir.

TOPLAM PAZARLAMA SÜRECİ 
PUANI

TOPLAM SINIF İÇİ 
PERFORMANS PUANI

ADI	SOYADI:……………………………………………….																							

SINIF/	NO:………………………………………………….																																	

ÖĞRETMEN:……………………………………………….

	NOT:	HER	ÖĞRETMEN	KENDİ	ÇİZELGESİNİ	OLUŞTURABİLİR.	 Puanlama	yüzlük	sisteme	göre	düzenlenebilir.
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GİRİŞİMCİLİK

3.SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENME  

ÇIKTILARINA GÖRE ÖRNEK ETKİNLİKLER





ÖĞRETMEN KILAVUZU

115

GİRİŞİMCİLİK

3.3. ETKİNLİK 3

GİRİŞİMCİLİK

1.ÖĞRENME ÇIKTILARI

1.	Girişimcilikle	ilgili	temel	kavramları	açıklar.	
2.	Girişimciliğin	sosyal	ve	ekonomik	hayattaki	önemini	kavrar.	
3.	Girişimcinin	kim	olduğunu	ve	hangi	özelliklere	sahip	olduğunu	ifade	eder.	
4.	Girişimciliğin	türlerini	açıklar.	
5.	Girişimcilikle	 ilgili	 ekonomik,	 psikolojik	 ve	 sosyo-kültürel	 yaklaşımları	
tanımlar.	

6.	İş	fikri	kavramını	açıklar.	
7.	Yapılabilirlik	(Fizibilite)	çalışmasını,	alt	bileşenlerini	de	içerecek	şekilde	
açıklar.	

8.	Yaratıcılık,	tasarım	ve	inovasyon	kavramlarının	farklarını	açıklar.	
9.	İnovatif	düşünce	ve	fikir	üretme	kavramlarını	açıklar.
10.	Girişimcilik	süreçlerini	uygular.
11.	İş	modeli	inovasyonu	kavramını	örneklerle	uygular.	



TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

116

ETKİNLİK 3

2.ÖĞRENME ÇIKTILARI, ELE ALINAN BECERİLER VE İLİŞKİ  KURULAN 
ARA DİSİPLİNLER

8. 
SINIF

ETKİNLİK 3:  GİRİŞİMCİLİK
TEMEL İŞLEM VE KAVRAMLAR

ET
K

İN
Lİ

K
 3

ÖĞRENME 
ÇIKTILARI AÇIKLAMALAR TEMEL 

KAVRAMLAR BECERİLER ARA 
DİSİPLİNLER
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1.	Girişimcilikle	ilgili	
temel	kavramları	
açıklar.

Girişimcilikle	ilgili	
temel	kavramlar	
açıklanır.

Girişimcilik,	
girişimci,	yeni-
likçilik	(inovas-
yon)

Kişisel	ve	Sos-
yal	Yetkinlik,	
Girişimcilik,	
Okuryazarlık

Duyarlı	ve	Etkin	
Vatandaşlık

2.	Girişimciliğin	sosyal	
ve	ekonomik	hayatta-
ki	önemini	kavrar.

Girişimciliğin	sosyal	
ve	ekonomik	hayata	
etkisi	anlatılır.

Ekonomik	
gelişme	yakla-
şımı

Kişisel	ve	Sos-
yal	Yetkinlik,	
Girişimcilik	

Duyarlı	ve	Etkin	
Vatandaşlık

3.	Girişimcinin	kim	
olduğunu	ve	hangi	
özelliklere	sahip	oldu-
ğunu	ifade	eder.

Girişimcinin	temel	
özelliklerini	açıklanır.

Girişimci,	ino-
vasyon,	iş	fikri

Kişisel	ve	Sos-
yal	Yetkinlik,	
Girişimcilik,	
Okur	Yazarlık

Duyarlı	ve	Etkin	
Vatandaşlık

4.	Girişimciliğin	türle-
rini	açıklar.

Girişimciliğin	türlerini	
hakkında	bilgi	verilir.

Dış	(Genel)	
girişimcilik,	
iç	girişimci-
lik,	ekonomik	
(ticari)	giri-
şimcilik,	sosyal	
girişimcilik.

Kişisel	ve	Sos-
yal	Yetkinlik,	
Girişimcilik,	
Okuryazarlık

Duyarlı	ve	Etkin	
Vatandaşlık

5.	Girişimcilikle	ilgili	
ekonomik,	psikolojik	
ve	sosyo-kültürel	yak-
laşımları	tanımlar.

Girişimcilikle	ilgili	
ekonomik,	psikolojik	
ve	sosyo-kültürel	
yaklaşımlar	açıklanır.

Girişimcilik	
yaklaşımları

Kişisel	ve	Sos-
yal	Yetkinlik,	
Girişimcilik	

Duyarlı	ve	Etkin	
Vatandaşlık	

6.	İş	fikri	kavramını	
açıklar.

İş	fikri	kavramı	ve	
çeşitli	iş	fikri	yaratım	
yöntemleri	açıklanır.

İş	fikri Kişisel	ve	
Sosyal	Yetkin-
lik,	Eleştirel	
ve	Yaratıcı	
Düşünme

Duyarlı	ve	Etkin	
Vatandaşlık

7.	Yapılabilirlik	(Fizi-
bilite)	çalışmasını,	alt	
bileşenlerini	de	içere-
cek	şekilde	açıklar.

Yapılabilirlik	
(Fizibilite)	çalışması	
hakkında	alt	
bileşenlerini	de	
içerecek	şekilde	bilgi	
verilir

Yapılabilirlik	
(Fizibilite)

Okuryazar-
lık,	Eleştirel	
ve	Yaratıcı	
Düşünme

Duyarlı	ve	Etkin	
Vatandaşlık	

8.	Yaratıcılık,	tasarım	
ve	inovasyon	kav-
ramlarının	farklarını	
açıklar.

Yaratıcılık,	tasarım	ve	
inovasyon	kavramla-
rının	farkları	açık-
lanır.

Yaratıcılık,	
tasarım,	ino-
vasyon

Kişisel	ve	Sos-
yal	Yetkinlik,	
Okuryazar-
lık,	Eleştirel	
ve	Yaratıcı	
Düşünme

Duyarlı	ve	Etkin	
Vatandaşlık	

9.	İnovatif	düşünce	ve	
fikir	üretme	kavram-
larını	açıklar.

İnovatif	düşünce	ve	
fikir	üretme	kav-
ramlarının	önemi	
açıklanır.

İnovatif	düşün-
ce,	fikir	üretme

Girişimcilik,	
Okuryazarlık	

Duyarlı	ve	Etkin	
Vatandaşlık
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8. 
SINIF

ETKİNLİK 3: GİRİŞİMCİLİK
TASARIM VE YAPIM
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ÖĞRENME
ÇIKTILARI AÇIKLAMALAR TEMEL

KAVRAMLAR BECERİLER ARA
DİSİPLİNLER
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10.	Girişimcilik	süreç-
lerini	uygular.

Girişimcilik	için	
uygulanması	gere-
ken	süreç	örneklerle	
açıklanır.

Girişimcilik,	iş	
fikri

Girişimcilik,	
Eleştirel	ve	
Yaratıcı	Düşün-
me

Ekonomik	Katı-
lım

11.	İş	modeli	invasyo-
nu	kavramını	örnekler-
le	uygular.

İş	modeli	inovasyonu	
kavramı	örneklerle	
açıklanır.

İş	modeli	ino-
vasyonu

Kişisel	ve	
Sosyal	Yetkin-
lik	Girişimcilik	
Okur	Yazarlık	

Duyarlı	ve	Etkin	
Vatandaşlık
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3. ÖĞRETİM STRATEJİ, YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Strateji:	 Sunuş	 Yoluyla	 Öğretim,	 Buluş	 Yoluyla	 Öğretim,	
Araştırma	Yoluyla	Öğretim

Yöntem: Anlatım	Yöntemi,	Tartışma	Yöntemi,	Grupla	Öğre-
tim	Yöntemi,	Örnek	Olay	Yöntemi,	Bireysel	Çalışma	Yönte-
mi,	Problem	Çözme	Yöntemi

Teknik:	Beyin	Fırtınası,	Soru-Cevap,	İkili	Ve	Grup	Çalışması,	
Benzetim	Tekniği,	Bireyselleştirilmiş	Öğretim	Tekniği(Öğren-
ci	Merkezli)

4. ÖĞRETİM ARAÇ-GEREÇLERİ

Bilgisayar,	internet

5. ÖĞRETİM SÜRESİ

6	Hafta	/12	Ders	Saati

6. ÖN BİLGİLERİ YOKLAMA

Teknoloji,	 Tasarım,	 inovasyon,	 özgünlük	 ve	 yaratıcılık	
kavramları,	 tasarım	 süreci,	 ürün	 oluşturma,	 prototip,	
pazarlama	 süreci,	 marka,	 logo,	 amblem,	 ambalaj,	 afiş,	
broşür,	el	ilanı,	slogan,	reklam.

Öğretmene uyarı
Belirlenen	strateji,	yöntem	
ve	teknikler	etkinliğe	uyumlu	
olanlardır.	Konunun	işlenişi	
sırasında	farklı	strateji,	yöntem	
ve	teknikler	belirlenebilir.

Öğretmene uyarı
Öğretim	araç-	gereçleri	etkinliğin	
içeriğine	göre	belirlenmiştir.

Uygulamada	yapacağınız	
değişikliklerle	birlikte	araç	gereci	
de	farklılaştırmanız	gerekebilir.	

Ayrıca,	öğrencinin	tasarımı	
özgün	olacağından,	kesin	olarak	
hangi	malzemeleri	kullanacağını	
söylememiz	mümkün	değildir.	
Sunulan	araç	gereç	etkinlik	
için	gerekli	ana	malzemelerdir.	
Tasarımın	içeriğine	göre	bunlar	da	
değişkenlik	gösterebilir.

Öğretmene uyarı
Öğretim	süresi,	sınıfın	durumu,	
çalışmanın	performans	düzeyi	
gözetilerek	azaltılıp	çoğaltılabilir.

Öğretmene uyarı
Ön	bilgilerin	yoklanması	
etkinliğin	kolaylıkla	anlaşılıp	
uygulanabilmesi	için	önemlidir.	
Bu	yüzden	ön	bilgileri	eksik	
olan	öğrencilerin,	öncelikle	
belirlenen	ön	bilgileri	edinmeleri	
hedeflenmelidir.	Aksi	durumda,	
öğrenciler	etkinlik	sırasında	
zorlanabilirler.
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7. KAVRAM SÖZLÜĞÜ

Yaratıcılık:	Alışılmışın,	bilinenin	dışında,	farklı,	yeni,	özgün	
olmak;	problemi	görmek,	farklı	çözüm	yollarından	giderek	
yeni	 sonuçlar	 çıkartmaktır.	 Yaratıcılık,	 değeri	 olan	 özgün	
fikirler	üretme	sürecidir.	Yaratıcı	düşünme,	özgür,	hareketli	
ve	 üretken	 bir	 süreçtir.	 Çok	 yönlü	 bakmak,	 çok	 seçenekli	
çözüm	yolları	 bulmak	gerekir.	 Tasarımcı	 çevresine	yaratıcı	
gözle	bakmalı	ve	çevredeki	tüm	kaynaklardan	yararlanma-
lıdır.	Yaratıcılık	eğitimle	geliştirilebilir.	Yaratıcılığı	geliştirebil-
menin	koşulları,	çalışmak,	deneyim,	gözlem,	araştırma	ve	
algıdır.	Yaratıcılığı	yüksek	olan	bireyler;	meraklıdırlar,	temel	
sorunlarla	 ilgilenirler,	 özgürdürler,	 enerjiktirler,	 espritüel-
dirler.	 Yaratıcılık	 birçoğumuzun	 sahip	 olduğu	 bir	 özelliktir.	
Ancak,	onu	açıklama	tarzımız	çok	değişiklik	göstermektedir.	

Tasarım:	Zihinde	canlandırılan	biçimdir.	Farklılıkları	bulma,	
hayal	kurma,	sorgulama,	yaratıcı	düşünme,	eleştirel	düşün-
me,	akıl	yürütme	gibi	üst	düzey	süreçlerin	tasarım	yapma-
da	önemli	bir	yeri	vardır.	Bir	ürünü	ortaya	koymaya	yönelik	
düşünsel	ya	da	maddi	çalışmalar	süreci	olarak	da	tanımlan-
makta,	bunu	ürünün	geliştirilmesi	aşaması	izlemektedir.

İnovasyon:	Yeni	veya	iyileştirilmiş	ürün,	hizmet	veya	üre-
tim	yöntemi	geliştirmek	ve	bunu	ticari	gelir	elde	edecek	hale	
getirmek	için	yürütülen	tüm	süreçleri	kapsar.	Yeni	veya	iyi-
leştirilmiş	ürün,	hizmet	veya	üretim	yöntemi	geliştirme,	yeni	
düşüncelerden	doğar.	İnovasyon	sürekliliği	olan	bir	faaliyet-
tir

İnovatif düşünce:	Yenilikçi	ve	uygulanabilir	fikirler	demek-
tir.	Değişen	koşullara	uyabilmek	için	toplumsal,	kültürel	ve	
yönetimsel	ortamlarda	yeni	yöntemleri	kullanılmaya	başla-
mak,	yeni	fikirler	üretmek

Girişim (Teşebbüs):	 İnsanların	 istekleri	 doğrultusun-
da	 ihtiyaçlarını	karşılamak	amacıyla	üretim	yapan	ve	yeni	
teknolojileri	uygulayan,	yeni	ürünler	geliştiren	veya	pazarı	
genişleten	ekonomik	birimdir.	Girişim	sözcüğü	deneme,	baş-
lama	gibi	anlamları	da	içerir.	Bir	işe,	eyleme	girişme,	başla-
ma,	harekete	geçme	demektir.	Örneğin:	“Girişimde	bulun-
mak”	 deyiminde	 olduğu	 gibi…	 Girişimler	 hukuki	 nitelikleri	
itibarıyla	genelde	bir	işletme	veya	şirket	olarak	yapılanırlar.	
Ancak	girişim	kavramı	bir	işletmeden	ziyade	yenilikçi,	deği-
şen	şartlara	uyum	sağlama	kabiliyetine	sahip	ve	belirli	bir	
düzeyde	risk	almış	olan	bir	oluşumu	anlatır.

Girişimci:	Bir	mal	veya	hizmeti	üretmek,	pazarlamak	için	
sağladığı	kaynaklarla	üretim	faktörlerini	(doğa,	emek,	ser-
maye)	sistemli	ve	bilinçli	bir	 şekilde	bir	araya	getiren,	bu	
faaliyeti	 yaparken	 ortaya	 çıkabilecek	 zararı	 da	 göze	 alan	
kişidir.	Girişimci	genelde	sorumluluk	ve	risk	alan,	başarma	

Öğretmene uyarı
Kavram	sözlüğü	etkinlik	sırasında	
bilinmesi	gereken	kavramları	
içerir.	Kavramlar	hakkındaki	bilgi,	
doğrudan	verilmemeli,	dikkat	
çekme	ve	geliştirme	bölümlerinde	
öğrenciye	keşfettirilerek	
öğretilmelidir.
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isteği	güçlü,	fırsatları	ve	geleceği	sezebilen,	değişiklikleri	benimseyebilen	
ve	şartlara	adapte	olabilen	kişidir.	Girişimci,	mal	ve	hizmet	üretimi	yapa-
bilmek	için,	üretim	öğelerini	en	iyi	koşullar	altında	bir	araya	getiren	kişidir.

Başarılı	bir	girişimci	olmak	istiyorsanız	aşağıdaki	görüşleri	benimsemeli-
siniz:

•	Kendine	güven	duymalıdır,	aynı	zamanda	güvenilen	biri	olmalıdır.

•	Geri	adım	atabilmeli	ve	yeniden	başlayabilmelidir.

•	Sonuçları	değerlendirebilmelidir.	Mesleki	riskleri	üstlenebilmelidir.

•	Yaratıcı	olmalıdır.

•	Cesaretli	olmalıdır.

•	Bireysel	ve	aynı	zamanda	da	toplumsal	olmalıdır.

•	İyimser	ve	fikir	sahibi	olmalıdır.

•	Sürükleyici	ve	güdüleyici	olmalıdır.

•	Başarı	için	yönlenmiş	olmalıdır.

•	Fırsatlardan	yararlanabilmelidir.

•	Yeniliklere	açık	olmalıdır.

•	İşini	seven	biri	olmalıdır.

Girişimcilerin benimsediği 10 bakış açısı

•	Zorluklar	fırsatlardır

•	Rakipler	araştırma	konusudur

•	Her	şey	çaba	gerektirir

•	Mükemmeliyet	ilerlemenin	düşmanıdır

•	Büyük	şeyler	küçük	bileşenlerden	oluşur

•	Hatalar	sağlıklıdır

•	Sihir	yok

•	Diğerlerinin	bakış	açıları	çok	kıymetlidir

•	Disiplin	ön	koşuldur

•	Girişimcilik	bir	yaşam	tarzıdır

İş fikri:	İnovasyon	özünü	geliştirici	eğitim	anlamına	gelir.	İş	fikri,	işletme-
nin	ilk	adımı	ve	başlangıcıdır.	Değişimden	kaynaklanan	fırsatları,	fırsatlar	
da	iş	fikirlerini	ortaya	çıkarır.	O	halde	iş	fikirlerini	bulmak	için	değişimle	ilgili	
sinyalleri	algılamak	ve	anlamak	bundan	fırsatları	yakalamak,	fırsatları	da	iş	
fikrine	çevirmek	gereklidir.	Değişimin	nereden	geldiğini	bilen,	fırsatları	ve	
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dalgayı	tüm	rakiplerinden	önce	fark	eden	girişimciler,	gelişen	ihtiyaçları	da	
herkesten	önce	yakalamış	olacaklardır.	İyi	bir	iş	fikrinin,	ekonomik	getirile-
ri	olması	gerekir.	Bir	kuruluşun	kasasına	finansal	değerler	giriş	ve	çıkışına	
nakit	akışı	dersek;	iyi	bir	iş	fikri,	kabul	edilebilir	bir	zaman	diliminde	bu	
nakit	akışında	bir	katma	değer	yaratmalı.	

İş Fikirlerini Yaratmak

1.İlişkilendirme 

Farklı	parçaları	bir	araya	getirebilme	olarak	nitelendirilebilir.	Elektrik	mühen-
disi,	inşaat	mühendisi,	mimar,	mekatronik	mühendisi,	yazılım	mühendisliği	
alanlarının	ilişkilendirilmesiyle	akıllı	evlerin	tasarlanması	gibi…

2.Sorgulama

Doğru	cevapları	bulmak	değil,	doğru	soruları	bulmak	önemlidir	5N	1K	(	
neden,	nasıl,	niçin,	nerede,	ne	zaman,	kimin	için)	soruları	sorgulamanın	
ana	 hatlarıdır.	 Dünyayı	 nasıl	 değiştirebileceğini	 düşünmek	 inovasyonun	
temelidir.	 Sorgulamada	 “zıtlıklar”	 	 önemlidir.	 İnovasyoncu	 düşünürlerin	
kafalarında	sürekli	birbirinden	tamamen	zıt	iki	fikri	aynı	anda	tutabildikleri,	
iki	zıt	fikirden	de	iyi	bir	sentez	üretebildikleri	gözlemlenmiştir.

3.Gözlemleme

Olayları	ve	potansiyel	müşterileri	dikkatlice	inceleyerek	onların	ihtiyaçları	
ve	sorunları,	bunları	giderecek	ürün	ve	hizmetleri	kolayca	bulabilmekte-
dirler.	Yeni	iş	fikirlerinin	doğmasına	neden	olan	sürprizler	genellikle	diğer	
insanları	çalışırken	ve	kendi	gündelik	yaşamlarını	sürdürürken	izlemekle	
ortaya	çıkar.

4.Deneyler Yapma 

İnovasyoncu	girişimciler	prototip	yaparak	sürekli	denemeleri,	bilim	insan-
larının	deneylerine	benzer.	Esasında	iş	fikri	bilimdeki	önerme	ve	varsayım	
gibidir.	Girişimci	bu	varsayımını	deney	yaparak	yani	denemelerle	gerçek-
leştirmeye,	ispat	etmeye	çalışır.	Bunun	için	çok	deney	yapar.	Deneylerinde	
sürekli	hata	bulan	Edison’a:	“Üstat	hep	hata	yapıyorsun	ne	zaman	doğruyu	
bulacaksın?”	diye	sorarlar.	Edison	“Başarısız	olmadım.	Sadece	şimdilik	işe	
yaramayan	10	bin	yöntem	buldum.”	der.

5.Ağlar Kurmak 

Girişimciler,	farklı	özelliklere	sahip	kişilerin	oluşturduğu	ağlara	girerek	yeni	
perspektif	kazanırlar.	Onlar	farklılıkları,	çeşitli	boyutta	ve	özellikte	kurduk-
ları	ağlarla	kasıtlı	ve	bilinçli	olarak	yakalamaya	çalışırlar.	Adeta	farklılıkları	
ararlar.	En	son	fikirleri,	tutkuları,	projeleri	bir	araya	getirmek	için	akade-
misyen,	girişimci,	sanatçı,	sporcu	ve	politikacıları	bir	araya	getiren	Davos	
gibi	fikir	festivalleri,	girişimciler	için	önemli	platformlardır.	Böylece	girişim-
ci,	iş	fikri	yaratabilmek	için	ağları	kullanarak	girdilerini	farklılaştırmak	ve	
artırmak	istemektedir.
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Yapılabilirlik (fizibilite):	 Girişimcinin	 amaçlarını	 gerçekleştirmek	 için	
önünde	engellerin	olmadığı	ya	da	kalmadığı	anlamındadır.	İş	fikrinin	test-
ten	 geçerek	 yapılabilir	 ya	 da	 yapılamaz	 olduğunu	 sonuçlandırmak	 için	
gerçekleştirilir.	Girişimcinin	hangi	 iş	fikrinin	kabul	edilmesi	konusundaki	
kararını	vermesinde	destekleyici	olduğu	söylenebilir.	Fizibilite	çalışması	iş	
fikirlerinin	değerlendirildiği	yazılı	yaklaşımdır	ve	aşağıdakileri	tanımlama-
nıza	yardım	eder:

1-İş	fikirleri	uygulanabilir	mi	uygulanamaz	mı?

2-Karar	vermeye	yardımcı	olan	faydalı	gerçekler	ve	sayılar

3-Fikirleri	uygulamaya	geçirmek	için	alternatif	yaklaşımlar	ve	çözümler

Yapılabilirlikte genel olarak şu araştırmalar yapılır.

a)	Pazar	Araştırması

b)	Teknolojik	Araştırma

c)	Finansal	/	Ekonomik	Araştırma

d)	Örgütsel	Araştırma

e)	Yasal	Araştırma

a. Pazar Araştırması:	İş	fikrinin	içinde	yer	alan	ürün	/	hizmetin	pazar	
durumu	araştırılır.	İş	fikri	yaratırken	zaten	müşteriden	ve	pazardan	hareket	
edilir.	Burada	biraz	daha	ayrıntılı	inceleme	yapıyoruz.	Pazarda	bizden	baş-
ka	kimse	var	mı?	Doymuş	bir	pazara	mı	yoksa	doymamış	bir	pazara	mı	giri-
yoruz?	Girmek	istediğimiz	pazarın	büyüklüğü	ne	kadar?	Pazarın	büyüme	
potansiyeli	nasıl?		Şeklinde	sorulan	sorular	yol	gösterici	niteliktedir.	Çünkü	
bundan	hareketle	işletmemizin	kapasitesini	de	tespit	etmiş	oluyoruz.	Bizim	
ürün	ve	hizmetlerimizin	diğerlerinden	farkı	nedir?	Tüketiciler	neden	bizim-
kini	tercih	etsinler?	Ürünlerimiz	ve	hizmetlerimiz	için	beklediğimiz	müşteri-
ler	ne	kadar	fiyat	ödemeye	razılar?	Kısa,	orta	ve	uzun	dönemde	ne	kadar	
satabiliriz.	Müşterimiz	nerede	gibi	soruların	cevapları	aranır.	Bu	araştırma	
bize	işletmenin	nereye	kurulacağı	konusunda	da	bilgi	verir.

b. Teknolojik Araştırma: İş	 fikrinde	 bulunan	 ürünün	 üretimiyle	 ilgili	
donanım	ve	 teknoloji	 seçimi,	 lisans,	patent	olanakları,	üretimin,	üretim	
yerinin	seçimi,	teknolojinin	yerleştirilmesi,	bakım,	servis,	onarım	olanak-
larının	araştırılması,	 ayrıntılı	maliyet	hesabı	ve	kritik	kaynak,	 süreçlerle	
ilgili	durum	ve	işlerin	yapılabilirliği	konularında	gerekli	araştırmalar	yapılır.	
Bu	araştırmalarda,	ayrıca	teknoloji,	yetenek	değerlemesi,	kalite	fonksiyon	
gibi	teknikler	kullanılmaktadır.

c. Finansal/Ekonomik Araştırmalar: İş	 fikrini	 gerçekleştirmek	 için	
gerekli	 finans	 miktarının	 ne	 kadar	 olduğu,	 bunun	 hangi	 kaynaklardan	
sağlanacağı,	öz	kaynak/	dış	kaynak	oranının	ne	olacağı	finansal	fizibilite-
de	ortaya	çıkar.	Girişimciliğin	finansmanı	konusunda	yeterli	düzenlemeler	
olmayan	ülkelerde	girişimciler	yaratıcılıklarını,	iş	fikri	yerine	finansı	nasıl	
buluruz	konusunda	kullanmaktadırlar.	Finansa	fizibilitede,	işletmenin	kuru-
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luş	finansmanı(sabit	yatırımlar)	ve	işleyiş	finansmanı	(işletme	sermayesi)	
ihtiyacının	ne	kadar	olduğu	tespit	edilir.	Bu	araştırmada	işletmenin	nakit	
akışı,	kâr	formülü,	başa	başnoktası	tespiti	gibi	finansal	bilgiler	üretilmek-
tedir.	Ayrıca	araştırmada	maliyet	fayda	analizi,	değer	analizi	gibi	araçlar	
da	kullanılmaktadır.

d. Örgütsel Araştırmalar:	 İş	 fikriyle	 ilgili	 kurulması	 düşünülen	 orga-
nizasyonun	yapısıyla	ilgili	bir	araştırmadır.	Diğer	bir	deyişle,	yaşayan	bir	
işletmede	 yeni	 iş	 fikrimiz	 işletmemizin	 organizasyon	 yapısında	 nasıl	 bir	
değişiklik	yaratacaktır	gibi	konularda	varsayımlara	dayalı	olarak	kestirim-
lerde	bulunulur.	Burada	iş	analizi,	uzmanlaşma,	yetki	ve	sorumlulukların	
dağılımı,	prosedürler,	kritik	insan	kaynakları,	ücretler	gibi	konuları	araştırır.	
Bu	konularda	bir	engelin	olup	olmadığını	bulmaya	çalışır.	Engel	varsa	zaten	
bizim	iş	fikrimiz	buraya	takılmış	olur	ve	“yapılamaz”	şeklinde	sonuçlanır.	

e. Yasal Araştırmalar: Belirlediğimiz	 iş	fikrinin	ürün	ve	hizmet	 içeriği-
nin	mevcut	 yasal	 yapıyla	 uygun	 olup	 olmadığını	 araştırmak	 için	 yapılır.	
Her	ülkede	her	ürün/hizmetin	üretimi	ve	satışı	serbest	değildir.	Bu	konu-
da	kurallarla	sınırlamalar	getirilmiştir.	Sizin	iş	fikriniz	çok	kârlı	görülebilir	
ancak	yasal	olmayabilir.

Girişimcilik:	 İktisadi	mal	 veya	 hizmet	 üretimi	 için	 üretim	 faktörlerinin	
bir	araya	getirilerek,	ekonomik	fırsatların	yeni	değerlere	dönüştürüldüğü	
organizasyonun	oluşturulmasıdır.

Girişimciliğin Sağladığı Faydalar

•	Yeni	mal	veya	hizmet	üretmek

•	Bir	fikri	fiiliyata	geçirmek

•	Başkalarının	göremediği	fırsatlardan	yararlanmak

•	Yeni	üretim	yöntemleri	geliştirmek	ve	uygulayabilmek

•	Endüstride	yeni	organizasyonlar	kurabilmek

•	Yeni	pazarlara	ulaşmak	veya	yeni	potansiyel	pazarlar	oluşturmak

•	Hammaddeler	vb.	gibi	maddeler(yarı	mamul)		için	yeni	kaynaklar	bul-
mak

•	Var	olan	ürünlerin	niteliklerini	değiştirmek	veya	yükseltmek

•	Bulunduğu	sektörü	ve	çevresini	etkilemek

•	Yeni	 kaynaklar	 ve	 yöntemlerle	 alternatifler	 yaratmak	veya	maliyetleri	
düşürmek

•	Yeni	teknolojiler	geliştirmek

•	İş	hayatında	değişime	öncülük	etmek
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Girişimciliğin Ekonomideki Rolü

Girişimcilik	olgusu	ve	küçük	işletmelerin	önemi	tüm	dünyada	giderek	art-
makta	 ve	 bu	 yönde	 geliştirilen	 politikalar	 ülkelerin	 gündeminde	 önemli	
bir	yer	tutmaktadır.	Girişimciler	rekabet	ortamını	canlandırırken	yeni	ürün	
ve	hizmetleri	pazara	sunmaktadır.	Bu	süreç	gerçekleşirken	yeni	pazarlar	
oluşmakta	ve	istihdam	olanakları	artmaktadır.	

Gelişme	süreci	ilerledikçe	sermayenin	kazandığı	önem	artmakta	ve	iyi	işle-
yen	işgücü	ve	sermaye	piyasalarına	sahip	olunması	gerekmektedir.	Giri-
şimcilik	yenilikler	aracılığıyla	yeni	mal	ve	hizmetler	yaratarak	ulusal	eko-
nomilerin	rekabet	güçlerini	artırarak	dünya	ekonomisi	içerisindeki	yerlerini	
belirlemektedir.	Girişimciliğin	yeni	ya	da	var	olan	bir	işletme	içerisinde	risk	
alma,	yaratıcılık	ve	yenilik	süreçlerini	birleştirerek	ekonomik	bir	 faaliyet	
yaratma	 süreci	 olması	 nedeniyle	 ülkelerin	 ekonomik	 toplumsal	 gelişme	
düzeyi	üzerinde	önemli	etkisi	bulunmaktadır.	

Az	 gelişmiş	 veya	 gelişmekte	 olan	 ülkelerde	 en	 önemli	 sorunlardan	 biri	
işsizliktir.	İşsizlikten	kurtulmanın	en	etkin	yolu,	kişilerin	kendi	işlerini	kur-
malarıdır.	Girişimci	sayısı	ne	kadar	artarsa,	istihdam	oranı	da	o	kadar	artar.	
Girişimciler	hem	bilim	ve	teknolojiyi	kullanarak,	hem	de	bu	alanlara	kay-
nak	aktararak	bilim	ve	teknolojinin	gelişmesine	önayak	olurlar.

1. İç ve Dış Girişimcilik:

Bir	işletmenin	içinde	girişimciliğe	ortam	sağlayan	yapıya	iç	girişimcilik	adı	
verilir.	Bunun	dışında	kalan	girişimcilik	ise	dış	girişimcilik	olarak	adlandı-
rıyoruz.	İç	girişimciler,	buluşlar,	yeni	yatırımlar,	fikir	ve	davranış	biçimleri	
geliştirip	bu	yeni	ürünlerde,	yönetim	programları,	servislerde,	yeni	plan	
ve	programlarda	kullanılabilen	kişilerdir.	İç	girişimci,	kurulmuş	işletmelerin	
yönetiminde,	satışta	ya	da	üretimde	yeni	ve	değişik	yöntemleri	geliştir-
mektedir.

2.Ekonomik girişimcilik:  

Bu	girişimcilik,	sahibine	kâr,	müşterisine	katma	değer	sağlayan	bunu	da	
ürettiği	ürün	ve	hizmetle	yapan	girişimciliktir.	Kâr	girişimcinin	ana	amacı	
olarak	ve	en	büyük	getirisi	olarak	görülür.

3.Sosyal Girişimcilik

Girişimcilik	sadece	ekonomik	(ticari)	alanda	değil,	sosyal	alanda	da	uygu-
lama	ve	kavram	olarak	varlığını	kabul	ettirmiştir.	Sosyal	girişimcilik	diğe-
rine	göre	daha	yenidir.	Esasında	ekonomik	girişimciliği	 tamamlar.	Fakat	
kurumsal	sosyal	sorumluluk	ve	hayırseverlik	gibi	kavramlarla	karşılaştı-
rılmamalıdır.
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GİRİŞİMCİLİK YAKLAŞIMLARI

1.Ekonomik Yaklaşımla Girişimcilik:	 İktisat	 teorisi	 toplumların	 iki	
temel	sorunuyla	ilgilenmektedir:

 • Toplumlar refah düzeylerini nasıl yükselteceklerdir? 

Refah	artışı	sağlanmadan	nüfus	artığında	kişi	başına	refah	düşecektir.	Bu	
nedenle	yaşam	standartlarını	yükseltmek	isteyen	bütün	toplumlar	toplam	
refahı	sürekli	olarak	yükseltmeye	yarayacak	yolları	bulmak	zorundadır.

 • Toplumlar üyeleri arasında refahı nasıl dağıtacaklardır? 

Eşit	bir	refah	dağılımı	şekli	olmaksızın	toplumun	küçük	bir	kesimi	mutlu	
olacak,	 kalan	 kesimde	 ise	 istikrar	 sağlanamayacaktır.	 Bu	 temel	 iktisadi	
soruların	cevaplanmasında	kullanılan	birçok	iktisadi	yaklaşım	bulunmak-
tadır.	Özellikle	çağımızda	girişimcilik	olgusu	bu	soruların	cevaplanmasında	
birçok	ülkede	önemli	bir	kaynak	oluşturmuştur.

2.Psikolojik Yaklaşımla Girişimcilik:	Psikolojik	ve	davranışsal	yaklaşım-
lar,	girişimcilerin,	ekonomik	değer	üretmeye	dönük	tercihlerinin	yöneldiği	
tutum	ve	davranışlara	odaklanır.	Sosyolojik	yaklaşımlar	ise	sosyal	yapının	
ve	sosyal	değişkenlerin	bireysel	kararlar	üzerindeki	önemini	vurgularlar.

Girişimciliği	etkileyen	olguların	sadece	kişisel	özelliklerle	sınırlandırılma-
ması	gerekmektedir.	Girişimciliğin	açıklanmasına	yapılan	önemli	bir	katkı	
girişimcilerin	kişisel	karakterleri	ile	duygusal	ve	bilişsel	özelliklerine	ilişkin	
yaklaşımlardır.	 Bu	 yaklaşımlarda	 az	 sayıdaki	 insanda	bulunan	doğuştan	
gelen	genetik	özelliklerle,	sonradan	eğitim	ve	çevrenin	kişiliği	etkilemesi	
sonucu	elde	edilen	beceriler	üzerinde	yoğunlaşmaktadır.		Yapılan	çalışma-
larda	üzerinde	en	çok	durulan	girişimci	kişisel	özelliklerin	başında	girişim-
cilerin	başarı	amacına	yönelimli,	bağımsız	olma	arzusu,	sorumluluk	üstle-
nebilme	ve	güç	elde	etme	isteği	gibi	özellikler	gelmektedir.	Çoğu	yönetsel	
olan	karar	verme	ve	liderlik	gibi	kişilik	özellikleri	ise	eğitimle	de	edinilebil-
mektedir.	Girişimcilik	karakteri	üzerine	yapılan	araştırmalara	göre	bazı	özel	
kişilik	karakterleri	aşağıdaki	şekilde	sıralanabilir:	

•	Başarı	ihtiyacı.

•	Risk	üstlenme

•	Yüksek	kontrol	yeteneği	

•	Yenilikçilik

•	Hayal	gücü,	vizyon	ve	öngörü

•	Esneklik	

•	Başarı	ile	yetinmeyen	ve	yeni	yarışlar	için	hazırlanan	güdülenme	

•	Başarısızlığı	kabul	etmeyen	kişilik

•	Başarısızlığı	kabul	etmeyen	kişilik
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3.Sosyo Kültürel Yaklaşımla Girişimcilik: Girişimciler	açısından	sosyal	
çevre	çok	sayıda	farklı	girişimcinin	ve	sektörün	belirli	bir	zaman,	yer	ve	
iş	üzerinde	oluşturdukları	etkileme	ve	etkilenme	biçimleri	olarak	tanım-
lanabilir.	 Sosyal	 çevre	 yerel,	 ulusal	 ve	 küresel	 düzeyde	 sos	 yo-kültürel	
değerlerin,	tutumların,	davranışların	ve	kararların	gösterilmesi	açısından,	
girişimcilerin	 işe	bakış	açısından	daha	çok	boyutlu	ve	etkileyici	bir	 ilişki	
demetidir.	Girişimci	olma	düşüncesi	kişinin	ait	olduğu	toplumun	kültürü,	
ailesi,	 çevresi	 ve	 eğitiminden	 gelen	motivasyona	 bağlıdır.	 Girişimcilerin	
başarılı	olmasına	değer	veren	bir	kültür,	bu	başarıya	önem	vermeyen	kül-
türlere	göre	daha	fazla	girişimcinin	doğmasına	ortam	hazırlayacaktır
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GİRİŞİMCİLİK SÜREÇLERİ

İş	fikrini	işe	dönüştüren	süreçlere	girişimcilik	süreçleri	denir.	Girişimciliği,	
zamana	yayılan	çeşitli	aktiviteler	içeren	süreçler	bütünü	olarak	algılamak	
gerekir.	İş	fikrinin	bulunmasıyla	başlar.	Fikrin	kârlı	şekilde	paraya	çevril-
mesine	kadar	devam	eder.	Bu	aradaki	kritik	kararlar	girişimciliğin	süreç-
lerini	oluşturur.	Bu	süreçler	girişimciliğin	sistematik	yapısını	ortaya	koyar.	
Bunlar,	işletmelerin	doğumunu	da	gösteren	süreçlerdir.	Bu	süreçlerin	her	
birinin	kendine	has	yöntemi	ve	özelliği	 vardır.	Önemli	 olan	bu	 süreçleri	
özenle	birleştirip	işlerlik	kazandırmaktır.	Zaten	girişimci	de	bu	süreçlerin	
tamamını	 yapan	kimsedir.	Bu	 süreçlerin	 doğru	uygulanması,	 işletmenin	
sağlıklı	doğmasını,	girişimcinin	başarısını	tetikler.	Girişimci	motivasyonu-
nun,	risk	alma	güdüsünün	ve	hatalardan	öğrenmenin	 istenilen	düzeyde	
olması,	girişimcilik	süreçlerinin	başarıyla	uygulanmasını	sağlar.

Girişimcilik Süreçleri:

1.İş Fikirleri Arama ve Bulma Süreci 

Girişimcilik,	 esasında	 hayallerle	 başlar,	 fikir	 olarak	 yoluna	 devam	 eder.	
Girişimciliğin	ilk	aşaması	olan	fikir	arama	ve	bulma,	var	olan	ya	da	yeni	
kurulacak	işletme	için	içerdeki	ve	dışarıdaki	çeşitli	değişimlerden	kaynak-
lanan	sinyalleri	algılayabilmeyle	ilgilidir.	Bu	sinyaller,	teknolojilerde,	müş-
teri	taleplerinde	ve	pazardaki	değişikliklerden	beslenir.	

Bu	sinyallerin	farkına	varılması	ve	tanımlanmasıyla	iş	fikirleri	bulunur.	Bu	
süreç,	girişimcilik	ruhunun	tetiklendiği	aşamadır.	Girişimcilikte	yaratıcılığın	
en	fazla	kullanıldığı	safhadır.	Rekabetin	arttığı	bu	dönemlerde	yaratıcı	 iş	
fikirleri	 daha	 önemli	 hale	 gelmeye	 başladığı	 için	 işletmelerin	 yaratıcılığı	
yönetmeye	başladıkları	söylenebilir.

2.İş Fikrini Seçme Süreci 

Aramalar	 sonucunda	ortaya	çıkan	fikirlerden	uygulanabilir	 (fizibil)	olan/
olanlar	seçilir.	Bulunan	iş	fikirlerinden	bazen	hiçbiri	de	uygulanabilir	olma-
yabilir.	O	zaman	tekrar	iş	fikri	aramak	gerekir.	Bu	süreç	risk	almak	ile	de	
ilgilidir.	Bilindiği	gibi	girişimcilik	riskli	bir	süreçtir.	Girişimciler	sonsuz	dere-
ce	risk	alamazlar.	Katlanabilecekleri	risklerden	fazla	riski	olan	iş	fikirlerin-
den	vazgeçerler.	Arama	sonunda	bulunan	fikirler	bazen	seçme	sırasında	
değişikliğe	uğrar.

İş	fikirlerinin	değerlendirilmesi	için	Princeton	Yaratıcı	Araştırma	Kuruluşu	
aşağıdaki	ölçütleri	sunmaktadır.	

•	İş	fikrinin	tüm	olumlu	ve	olumsuz	yönlerini	göz	önünde	tutuyor	musu-
nuz?
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•	İş	fikrinizin	çözeceği	gerçek	sorunlar	ya	da	güçlükler	tam	olarak	değer-
lendiriliyor	mu?

•	iş	fikriniz	özgün	mü,	uyarlama	mı?	

•	Hemen	ve	kısa	dönemde	getiriler,	sonuçlar	nelerdir?	Getiriler	ve	sonuçlar	
yeterli	mi?	

•	Risk	unsurları	kabul	edilebilir	mi?	

•	Uzun	dönemli	getiriler	yeterli	olacak	mı?

•	İş	fikrinin	kısıtları	var	mı?	

•	İş	fikri,	bir	sorun	yaratacak	mı?	

•	İş	fikrinin	diğer	seçenekleri	de	incelendi	mi?

•	İş	fikrindeki	ürün/	hizmet,	pazar	bulacak	mı,	pazara	hazır	mı?

•	Satın	alınacak	mı?	Ne	zaman	satın	alınabilir?	

•	İş	fikriyle	ilgili	ürün/	hizmetlerde	rekabet	var	mı?	Siz	rekabetçi	olabilecek	
misiniz?

•	İş	fikriniz	ortaya	çıkmış	bir	ihtiyacı	mı	yoksa	sonradan	yaratılacak	ihtiyacı	
mı	karşılayacak?	

•	İş	fikrinizi	hangi	hız	ve	çabuklukla	gerçekleştireceksiniz

3. İş Fikrini Uygulamaya Hazırlama

Süreci	seçilmiş	bir	iş	fikri	konusunda	bu	aşamada	ilk	önce	iş	planı	yapılır.	
Buna	kesin	proje	ya	da	işletme	planı	da	denilir.	İş	planında	işin	kurulması,	
iş	fikrinin	uygulanması	için	yapılması	gerekenler	bir	sistematik	içinde	yer	
alır.	

İş	planının	sonunda	da	bir	eylem	planı	yer	alır.	Bu	da	iş	planında	yapılacak	
işlerin	ne	zaman,	kimler	tarafından	ne	kadar	süre	içinde	hangi	işten	önce	
ve	sonra	yapılacağını	gösteren	bir	iş	takvimi	niteliğindedir.	Bu	iki	plan	iş	
fikrini	uygulamaya	hazırlar.	Bahsedilen	planlar	girişimcinin	yol	haritasıdır.	
Buna	bakarak	uygular	ve	amacına	ulaşır.	İş	planı	önce	düşünmeyi	sonra	
hareket	etmeyi	sağlar.	İş	planı	işletmelerin	sağlam	kurulmasını	ve	sağlıklı	
yaşamasını	sağlayan	bir	belgedir.	Kurulacak	işletmenin	sağlamlığını	hem	
kendinize	hem	de	başkasına	anlatan	belgedir.	İş	planı,	kâğıt	üzerinde	işlet-
menin	kurulmasını	sağlar	dolayısıyla	riskleri	ve	hataları	gerçek	hayattan	
önce	kâğıt	üzerinde	görme	olanağı	verir.

4. İş Fikrini Uygulama Süreci (Yatırım, Piyasaya Çıkış, Ölçme, 
Değerlendirme, Öğrenme, Tekrar Arama)

Bu	süreçte	iş	fikri	için	yapılan	iş	ve	eylem	planı	uygulamaya	konulur.	Yatırım	
harcamaları	başlar.	İşletmeyi	kurmaya	çalışan,	iş	fikrini	yatırıma	dönüştür-
meye	çalışan	girişimci,	bunu	yaparken	sürekli	iş	planına	ve	eylem	planına	
bakar.	Binaların	yapımı,	donanımın	yerleştirilmesi,	kullanılacak	teknolojinin	
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satın	alınması,	montaj	çalışmaları,	sözleşmelerin,	eğitimlerin	uygulanması	
bu	süreçte	yapılır.	Girişimci	 iş	fikri	 için	resmen	ilk	kez	harcama	yapma-
ya	başlamıştır.	İş	eylem	planının,	yazıldığı	şekilde	uygulamaya	konulması	
esastır.	Denetleme	ve	zamanlama	çizelgesi	ile	planda	öngörüldüğü	şekilde	
harcamaların	yapılıp	yapılmadığı	izlenir.	Bu	aşamada	yapılan	harcamalar	
genellikle	değişmez	(sabit)	giderlerle	ilgilidir.	En	çok	zamanın	ve	paranın	
harcandığı	süreçtir.	Yatırım	sırasında	beklenen	ya	da	beklenmedik	teknik,	
ekonomik	 vb.	 sorunlara	 karşı	 hazırlıklı	 olmak	gerekir.	 Bunun	 için	 sorun	
giderme	çalışmaları	yapılmalıdır.
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8. DİKKAT ÇEKME (GİRİŞ) 

1.	Girişimcilik	deyince	aklınıza	ne	geliyor?

2.	Girişimciliğin	sizce	sosyal	ve	ekonomik	hayattaki	önemi	
nedir?	

3.	Girişimci	kimdir?	Sizce	bir	girişimcinin	ne	gibi	özelliklere	
sahip	olması	gerekir?

4.	 İş	 fikri	 nedir?	 Bir	 fikrin	 iş	 fikri	 olabilmesi	 için	 sizce	 ne	
özellikte	olması	gerekir?	

5.	Yapılabilirlik(Fizibilite)	nedir?	Ne	için	yapılır?

6.	Yaratıcılık,	 tasarım	 ve	 inovasyon	 kavramlarını	 6.	 Ve	 7.	
Sınıfta	öğrenmiştik.	Bu	kavramların	arasındaki	farklar	neler-
dir?	

7.	 İnovatif	düşünce	ve	fikir	üretme	aşamaları	nelerdir?

Öğretmene uyarı
Verilen	başlıkları	kullanarak	derse	
hazırlık	sorularını	çoğaltabilirsiniz.
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10.KARİKATÜR

https://www.google.com.tr/search?q=girişimcilik+ile+ilgili+karikatürl
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15.SIRA SİZDE

•	Dünyada	yapılan	ilginç	girişimcilik	örneklerini	araştırarak	
bir	sunum	hazırlayınız.

11.GELİŞTİRME

• Etkinlik aşamaları

GİRİŞİMCİLİK SÜRECİ UYGULAMASI

Kişi/Grup Adı:

Etkinlik: 

Girişimcilik

Girişim süreci aşamaları  

uygulanışı

Etkinliğin  

uygulanması

İş fikirleri 

arama, 

bulma

1.İlişkilendirme:	Farklı	parçaları	

bir	araya	getirebilme	demektir.

2.Sorgulama:	Doğru	cevapla-

rı	bulmak	değil,	doğru	soruları	

bulmaktır.	5N	1K	(neden,	nasıl,	

niçin,	nerede,	ne	zaman,	kim	için)	

soruları	burada	uygulanmalıdır.	

3.Gözlemleme:	Olayları	ve	hedef	

kitleyi	dikkatlice	inceleyerek	onla-

rın	ihtiyaçları	ve	sorunlarına	uygun	

ürün/	hizmet	üretmek.

4.Deneyler Yapma:	İnovasyoncu	

girişimciler	protatipleriyle	sürekli	

deneme	ve	araştırmalar	(AR-GE)	

yapar.

5.Ağlar Kurmak:	Girişimci-

ler,	farklı	özelliklere	sahip	hedef	

kitlelere	ulaşarak	yeni	bakış	açısı	

kazanırlar.

•	Takı	tasarlamak,

•	Kıbrıs’a	özgü	yiye-

cekler	yapmak

1.Kıbrıs	el	işlerinin,	

takı	ve	turistik	eşya	

tasarımıyla	birleşti-

rilmesi.

2.	Bu	tasarımlar	

turistlere	Kıbrıs	

kültürünü	tanıtmak	

için,	turistik	yer-

lerde	satış	yapmak	

amacıyla	üretilecek.

3.Turistik	yerlerde,	

turistlerin	satın	aldı-

ğı	ürünlere	bakıldı.

4.Üretilen	tasa-

rımların	çeşitlerini	

(küpe,	anahtarlık,	

tepsi…)artırarak	

yeni	tasarımlar	

yapmak.

5.Tasarlanan	ürün-

lerin	daha	iyi	bir	

pazar	bulabilmesi	

amacıyla	rehber-

lik,	tur	şirketleriyle	

anlaşılması.

Öğretmene uyarı
Sıra	sizde	bölümü	ile	araştırma,	
tartışma	verilerek	okuryazarlık,	
sosyal	yetkinlik,	iletişim,	araç	
gereç	ve	medya	becerilerini	
etkili	bir	biçimde	kullanma	
hedeflenmiştir.	Etkinliğe	
başlamadan	önce	benzer	
ürünlerin	araştırılması	geliştirme	
bölümüne	katkı	sağlayacaktır.	
Bu	yüzden	sıra	sizde	bölümü	
geliştirme	bölümünden	önceye	
alınmıştır.

Girişimcilik	çeşitlerinin	tümü	iş	
fikri	olarak	uygulanabilir.

Süreç	uygulanırken	çeşitli	iş	
fikirlerinin	oluşturulabilmesi	
için	ilginç	iş	fikirleri	örnekleri	
verilebilir.	8.	Sınıf	Teknoloji	Ve	
Tasarım	Öğretmen	Kılavuzu’nun	
153	sayfasında	ilginç	girişimcilik	
hikâyelerini	bulabilirsiniz.

Kıbrıslı	Türk	bilim	adamlarının	
girişimleri	de	örneklendirilerek	
milli	kültürümüz	tanıtılabilir.	
8.	Sınıf	Teknoloji	Ve	Tasarım	
Öğretmen	Kılavuzunun	197	
sayfasında	Kıbrıslı	Türk	bilim	
adamlarının	girişim	hikâyelerini	
bulabilirsiniz.
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İş fikrini 

seçme

1.Pazar Araştırması

İş	fikrinin	içinde	yer	alan	ürün	/	

hizmetin	pazar	durumu	araştırılır.	

İş	fikri	yaratırken	zaten	müşte-

riden	ve	pazardan	hareket	edilir.	

Burada	biraz	daha	ayrıntılı	incele-

me	yapıyoruz.		

2.Teknolojik Araştırma: İş	

fikrinde	bulunan	ürünün	üretimiyle	

ilgili	donanım	ve	teknoloji	seçimi,	

lisans,	patent	olanakları,	üretimin,	

üretim	yerinin	seçimi,	teknoloji-

nin	yerleştirilmesi,	bakım,	servis,	

onarım	olanaklarının	araştırılması,	

ayrıntılı	maliyet	hesabı	ve	kritik	

kaynak,	süreçlerle	ilgili	durum	ve	

işlerin	yapılabilirliği	konularında	

gerekli	araştırmalar	yapılır.

3.Finansal / Ekonomik Araştır-

ma:		İş	fikrini	gerçekleştirmek	için	

gerekli	finans	miktarının	ne	kadar	

olduğu,	bunun	hangi	kaynaklar-

dan	sağlanacağı,	öz	kaynak/	dış	

kaynak	oranının	ne	olacağı	finansal	

fizibilitede	ortaya	çıkar.

4.Örgütsel Araştırma:		İş	

fikriyle	ilgili	kurulması	düşünülen	

organizasyonun	yapısıyla	ilgili	bir	

araştırmadır

Burada	iş	analizi,	uzmanlaşma,	

yetki	ve	sorumlulukların	dağılımı,	

prosedürler,	kritik	insan	kaynakla-

rı,	ücretler	gibi	konuları	araştırır.

5.Yasal	Araştırma:	:	Belirlediğimiz	

iş	fikrinin	ürün	ve	hizmet	içeriğinin	

mevcut	yasal	yapıyla	uygun	olup	

olmadığını	araştırmak	için	yapılır.	

Her	ülkede	her	ürün/hizmetin	üre-

timi	ve	satışı	serbest	değildir.

İş fikri:	Kıbrıs	el	

işlerinin	pazarlan-

ması

1.Turistik	alanlar,	

yerler

2.Tasarımı	üretmek	

için	tepsi,	lefkara	

işi,	ipekböceği	koza-

sı	işi,	yapıştırıcılar,	

takı	malzemeleri	

gibi	araç	gerecin	

hazırlanması.

3.Alınacak	araç	

gereç	ve	malzeme	

için	gerekli	mali-

yetin	hesaplanarak	

finansal	araştırma	

yapılması.

4.Satış	mağazasının	

yeri,	kirası,	iş	yeri-

nin	kaydı,	içeriğin	

oluşturulması,	per-

sonelin	yapım	satış	

departmanlarına	

ayrılması.

5.	Ülkemizde	iş	

fikrinin	uygulanış	

biçimiyle	ilgili	araş-

tırmalar	yaparak,	

gerekli	izinlerin	

alınması.

Öğretmene uyarı
İş	fikri	seçimi	aşamasında	
öğrencinin	tasarım	süreci	ve	ürün	
oluşturma	etkinliğinde	üretti	
ürünü	için	bir	girişimcilik	projesi	
hazırlaması	desteklenebilir.

Alternatif Etkinlik Önerisi
Yıllık	plan	ve	yıllık	akademik	
takvim	çerçevesinde	belirlenen	
özel	gün	ve	haftaların	(	yabancı	
dil	haftası,	spor	etkinlikleri	
haftası…)	içeriğine	uygun	iş	
fikirleri	üretilebilir.

Çeşitli	sosyal	sorumluluk	
projeleri	iş	fikrine	dönüştürülerek	
uygulanıp,	geliri	çeşitli	
derneklere	bağışlanabilir.	Böylece	
öğrencilerde	çevrelerindeki	
olaylara	duyarlı	olmaları	bilinci	
geliştirilebilir.

Girişimcilik	projelerinizin	
uygulanabilir	olması,	bulunan	iş	
fikirlerinin	ilginçliği	öğrencileri	
harekete	geçme	anlamında	pozitif	
etkileyecektir.
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İş fikrini 

uygu-

lamaya 

hazırla-

ma

1.İş planı: Süreci	seçilmiş	bir	iş	

fikri	konusunda	bu	aşamada	ilk	

önce	iş	planı	yapılır.	

2.Eylem planı:	İş	planının	

sonunda	da	bir	eylem	planı	yer	

alır.	Bu	da	iş	planında	yapılacak	

işlerin	ne	zaman,	kimler	tarafın-

dan	ne	kadar	süre	içinde	hangi	

işten	önce	ve	sonra	yapılacağını	

gösteren	bir	iş	takvimi	niteliğin-

dedir.	

Bu	iki	plan	iş	fikrini	uygulamaya	

hazırlar.

*Finansal	kaynağın	

hazırlanması

*Araç	gereç	ve	malze-

melerin	alınması

*Üretim	yerinin	hazır-

lanması

*Personelin	belirlenmesi

*Satış	yönteminin	

(internet,	elden	satış…)	

belirlenmesi

*Satış	yerinin	hazırlan-

ması

*Nakliye	yönteminin	

ayarlanması

*Geri	dönütlerin	alın-

ması

İş fikrini 

uygula-

ma

Yatırım,	piyasaya	çıkış,	ölçme	

değerlendirme,	öğrenme,	tekrar	

arama	süreçlerini	içerir.	Bu	

süreçte	iş	fikri	için	yapılan	iş	ve	

eylem	planı	uygulamaya	konulur.	

Yatırım	harcamaları	başlar.	İşlet-

meyi	kurmaya	çalışan,	iş	fikrini	

yatırıma	dönüştürmeye	çalışan	

girişimci,	bunu	yaparken	sürekli	

iş	planına	ve	eylem	planına	

bakar.	Binaların	yapımı,	dona-

nımın	yerleştirilmesi,	kullanıla-

cak	teknolojinin	satın	alınması,	

montaj	çalışmaları,	sözleşme-

lerin,	eğitimlerin	uygulanması	

bu	süreçte	yapılır.	Girişimci	iş	

fikri	için	resmen	ilk	kez	harcama	

yapmaya	başlamıştır.	İş	eylem	

planının,	yazıldığı	şekilde	uygula-

maya	konulması	esastır.

Belirlenen	iş	ve	eylem	

planına	göre	Kıbrıs	el	

sanatlarının	tanıtımını	

amaçlayan	tasarımların	

üretimi	ve	pazarlaması	

gerçekleştirilmiştir.

Öğretmene uyarı
Girişimcilik	projeleri	bireysel	veya	
grup	çalışması	olarak	çalışılabilir.	
Grup	çalışması	bir	ekip	olmayı	
gerektirdiğinden	öğrenciler	
paylaşmayı,	fikrini	savunmayı,	
başkasının	fikrine	saygı	duymayı	
ve	yenilikçi	düşünmeyi	öğrenir.	
Bu	yüzden	girişimcilik	konusu	
grup	çalışmasına	daha	uygun	
bir	etkinliktir.	Öğrenci	grup	
arkadaşlarıyla	beyin	fırtınası	
yapar,	ortak	bir	karar	alır	ve	
uygulama	sırasında	iş	bölümü	
yapabilir.	Bu	da	gerçek	hayattaki	
bir	şirketin	yönetim	şeklidir.
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12.VERİLEN BİLGİLERİN GÜNLÜK HAYATTA 
KULLANIM ALANLARI

Girişimcilik	 işsizlik	sorunun	önemli	bir	çözüm	olanağı	sun-
duğu	 gibi	 ayrıca	 ekonomik	 büyümenin	 önemi	 bileşenidir.	
Girişimcinin	mal	veya	hizmet	üretimi	için	üretim	faktörleri-
nin	bir	araya	getirerek,	ekonomik	fırsatların	yeni	değerlere	
dönüştürüldüğü	 organizasyonun	 oluşturulmasıdır.	 Gerekli	
zaman	ve	çaba	ortaya	konularak	finansal,	psikolojik	ve	sos-
yal	 riskleri	 alarak	 parasal	 kazanç	 ve	 kendi	 işinin	 patronu	
olma	çabasıdır.

13.DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLARIN DÜZELTİLMESİ

Girişimcilik	diye	bir	sektör	yoktur.	Girişimcilik	bir	kariyer	ala-
nıdır.

Girişimci	olunca	kendinize	ayıracak	daha	çok	zamanınız	ola-
cağını	düşünmek,	girişim	yaparken	başarılı	olmak	için	belir-
gin	ve	kesin	yolların	olduğunu	düşünmek	doğru	değildir.

14.EĞİTİMİNİ ALDIĞI DİĞER DERSLERLE İLİŞKİSİ

Eğitimini	aldığı	tüm	dersler.

Öğretmene uyarı
Öğrenilen	bilgilerin	günlük	
hayatta	nerede,	nasıl,	kimler	
tarafından	kullanıldığına	ilişkin	
öğrencilere	verilen	somut	
örnekleri	içerir.

Öğretmene Uyarı
Öğrenciler	çoğu	zaman	konuyla	
ilgili	doğru	diye	nitelendirdikleri	
ama	yanlış	olan	bilgilere	sahiptir.	
Etkinlik	gerçekleştirildiği	sırada	
fark	edilen	bu	bilgiler	hemen	
doğru	bilgilerle	desteklenmelidir.

Verilen	örnek	etkinliğin	
düzenlemesine	göre	belirlenmiştir.	
Ancak	sınıf	düzeyi	ve	öğrencilerin	
bilgi	birikimine	göre	bu	bilgiler	
değişiklik	gösterecektir.

Öğretmene Uyarı
Eğitimini	aldığı	diğer	derslerinde	
öğrenmiş	olduğu	bilgileri	Teknoloji	
ve	Tasarım	dersinde	nasıl	
kullanabileceğinin	farkındalığı	
yaratılmalıdır.
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16.DEĞERLENDİRME SORULARI

1.	Girişimcilik	ve	girişimci	ne	demektir?

2.	Girişimciliğin	türlerini	açıklayınız.

3.	Girişimcilerin	ekonomideki	rolünü	açıklayanız.

4.	Girişimcilikle	 ilgili	ekonomik,	psikoloji	ve	sosyo-kültürel	
yaklaşımı	hakkında	bilgi	veriniz.

5.	 İş	fikri	kavramı	nedir?	Açıklayınız.	

6.	 İş	fikirlerini	yaratmak	için	nelere	dikkat	edilir?

7.	 İş	modeli	inovasyonu	kavramını	nasıl	tanımlarsınız?

8.	Girişimcilikte	yaratıcılık,	tasarım	ve	inovasyon	kavramla-
rının	birbirleriyle	ilişkisini	açıklayınız.

9.	 İnovatif	düşünce	ve	fikir	üretme	kavramlarını	açıklayınız.

Öğretmene uyarı
Değerlendirme	soruları	etkinlikte	
olan	öğrenme	çıktılarına	ulaşılıp,	
ulaşılmadığını	kontrol	etmek	
içindir.	Farklı,	daha	fazla/
az	sorularla	veya	kendinizin	
belirleyeceği	farklı	bir	yöntemle	
de	değerlendirme	yapılabilir.

17.GELECEK DERS HAKKINDA BİLGİ VERMEK

ÇALIŞMALARINIZDA	BAŞARILAR	DİLERİZ
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GİRİŞİMCİLİK SÜRECİ UYGULAMASI

Kişi/Grup Adı:

Etkinlik:  

Girişimcilik

Girişim süreci aşamaları uygulanışı Etkinliğin uygulanması

İş fikirleri 

arama, bulma

1.İlişkilendirme:	Farklı	parçaları	bir	araya	getirebilme	

demektir.

2.Sorgulama:	Doğru	cevapları	bulmak	değil,	doğru	sorula-

rı	bulmaktır.	5N	1K	(neden,	nasıl,	niçin,	nerede,	ne	zaman,	

kim	için)	soruları	burada	uygulanmalıdır.	

3.Gözlemleme:	Olayları	ve	hedef	kitleyi	dikkatlice	incele-

yerek	onların	ihtiyaçları	ve	sorunlarına	uygun	ürün/	hizmet	

üretmek.

4.Deneyler Yapma:	İnovasyoncu	girişimciler	protatipleriy-

le	sürekli	deneme	ve	araştırmalar	(AR-GE)	yapar.

5.Ağlar Kurmak:	Girişimciler,	farklı	özelliklere	sahip	hedef	

kitlelere	ulaşarak	yeni	bakış	açısı	kazanırlar.

İş fikrini seç-

me

1.Pazar Araştırması

İş	fikrinin	içinde	yer	alan	ürün	/	hizmetin	pazar	durumu	

araştırılır.	İş	fikri	yaratırken	zaten	müşteriden	ve	pazardan	

hareket	edilir.	Burada	biraz	daha	ayrıntılı	inceleme	yapıyo-

ruz.		

2.Teknolojik Araştırma: İş	fikrinde	bulunan	ürünün	

üretimiyle	ilgili	donanım	ve	teknoloji	seçimi,	lisans,	patent	

olanakları,	üretimin,	üretim	yerinin	seçimi,	teknolojinin	

yerleştirilmesi,	bakım,	servis,	onarım	olanaklarının	araştı-

rılması,	ayrıntılı	maliyet	hesabı	ve	kritik	kaynak,	süreçlerle	

ilgili	durum	ve	işlerin	yapılabilirliği	konularında	gerekli	

araştırmalar	yapılır.

3.Finansal / Ekonomik Araştırma:		İş	fikrini	gerçek-

leştirmek	için	gerekli	finans	miktarının	ne	kadar	olduğu,	

bunun	hangi	kaynaklardan	sağlanacağı,	öz	kaynak/	dış	

kaynak	oranının	ne	olacağı	finansal	fizibilitede	ortaya	çıkar.

4.Örgütsel Araştırma:		İş	fikriyle	ilgili	kurulması	düşünü-

len	organizasyonun	yapısıyla	ilgili	bir	araştırmadır

Burada	iş	analizi,	uzmanlaşma,	yetki	ve	sorumlulukların	

dağılımı,	prosedürler,	kritik	insan	kaynakları,	ücretler	gibi	

konuları	araştırır.

5.Yasal Araştırma: :	Belirlediğimiz	iş	fikrinin	ürün	ve	

hizmet	içeriğinin	mevcut	yasal	yapıyla	uygun	olup	olmadı-

ğını	araştırmak	için	yapılır.	Her	ülkede	her	ürün/hizmetin	

üretimi	ve	satışı	serbest	değildir.
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İş fikrini 

uygulamaya 

hazırlama

1.İş planı: Süreci	seçilmiş	bir	iş	fikri	konusunda	bu	aşama-

da	ilk	önce	iş	planı	yapılır.	

2.Eylem planı:	İş	planının	sonunda	da	bir	eylem	planı	yer	

alır.	Bu	da	iş	planında	yapılacak	işlerin	ne	zaman,	kimler	

tarafından	ne	kadar	süre	içinde	hangi	işten	önce	ve	sonra	

yapılacağını	gösteren	bir	iş	takvimi	niteliğindedir.	

Bu	iki	plan	iş	fikrini	uygulamaya	hazırlar.

İş fikrini 

uygulama

Yatırım,	piyasaya	çıkış,	ölçme	değerlendirme,	öğrenme,	

tekrar	arama	süreçlerini	içerir.	Bu	süreçte	iş	fikri	için	yapı-

lan	iş	ve	eylem	planı	uygulamaya	konulur.	Yatırım	harca-

maları	başlar.	İşletmeyi	kurmaya	çalışan,	iş	fikrini	yatırıma	

dönüştürmeye	çalışan	girişimci,	bunu	yaparken	sürekli	iş	

planına	ve	eylem	planına	bakar.	Binaların	yapımı,	donanı-

mın	yerleştirilmesi,	kullanılacak	teknolojinin	satın	alınması,	

montaj	çalışmaları,	sözleşmelerin,	eğitimlerin	uygulanma-

sı	bu	süreçte	yapılır.	Girişimci	iş	fikri	için	resmen	ilk	kez	

harcama	yapmaya	başlamıştır.	İş	eylem	planının,	yazıldığı	

şekilde	uygulamaya	konulması	esastır.

İş fikrini seç-

me

1.Pazar Araştırması

İş	fikrinin	içinde	yer	alan	ürün	/	hizmetin	pazar	durumu	

araştırılır.	İş	fikri	yaratırken	zaten	müşteriden	ve	pazardan	

hareket	edilir.	Burada	biraz	daha	ayrıntılı	inceleme	yapıyo-

ruz.		

2.Teknolojik Araştırma: İş	fikrinde	bulunan	ürünün	

üretimiyle	ilgili	donanım	ve	teknoloji	seçimi,	lisans,	patent	

olanakları,	üretimin,	üretim	yerinin	seçimi,	teknolojinin	

yerleştirilmesi,	bakım,	servis,	onarım	olanaklarının	araştı-

rılması,	ayrıntılı	maliyet	hesabı	ve	kritik	kaynak,	süreçlerle	

ilgili	durum	ve	işlerin	yapılabilirliği	konularında	gerekli	

araştırmalar	yapılır.

3.Finansal / Ekonomik Araştırma:		İş	fikrini	gerçek-

leştirmek	için	gerekli	finans	miktarının	ne	kadar	olduğu,	

bunun	hangi	kaynaklardan	sağlanacağı,	öz	kaynak/	dış	

kaynak	oranının	ne	olacağı	finansal	fizibilitede	ortaya	çıkar.

4.Örgütsel Araştırma:		İş	fikriyle	ilgili	kurulması	düşünü-

len	organizasyonun	yapısıyla	ilgili	bir	araştırmadır

Burada	iş	analizi,	uzmanlaşma,	yetki	ve	sorumlulukların	

dağılımı,	prosedürler,	kritik	insan	kaynakları,	ücretler	gibi	

konuları	araştırır.

5.Yasal	Araştırma:	:	Belirlediğimiz	iş	fikrinin	ürün	ve	hizmet	

içeriğinin	mevcut	yasal	yapıyla	uygun	olup	olmadığını	araş-

tırmak	için	yapılır.	Her	ülkede	her	ürün/hizmetin	üretimi	ve	

satışı	serbest	değildir.



ÖĞRETMEN KILAVUZU

139

GİRİŞİMCİLİK

GRUP ÇALIŞMASINI DEĞERLENDİRME FORMU

ETKİNLİK: GİRİŞİMCİLİK

TARİH:

GRUBUN	ADI:

GRUP	ÜYELERİ:

1. Bu	etkinlikte	grup	üyelerinin	görevlerini	tanımlayınız.

2. Grubunuzun	güçlü	yanları	nelerdir?

3. Grubunuz	hangi	zorluklarla	karşılaştı?

4. Çalışmanızda	grubun	tüm	üyeleri	katkıda	bulundu	mu?

5. Birbirinizin	düşüncelerini	hoşgörüyle	dinlediniz	mi?

6. Grup	olarak	bir	sonraki	çalışmalarınızda	iyileştirmek	için	ne	önerirsin?

7. Grupta	bir	değişiklik	yapmak	isteseydin	neyi	değiştirirdin?
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ETKİNLİK 3

ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU

ADI	SOYADI:……………………………………………………

SINIFI:………… NO:…………
Açıklama:	Aşağıdaki	tabloda	proje	boyunca	çalışmalarınızı	en	iyi	şekilde	ifade	eden	seçeneğin	
altına	(X)	işareti	koyunuz.

Değerlendirilecek	Tutum	ve	Davranışlar
DERECELER

Her	
zaman Bazen Hiç	bir	

zaman

1 Plânlı	çalışmaya	özen	gösterdim.

2 Çalışmalarım	sırasında	plânıma	uygun	hareket	ettim.

3 Araştırmada	çeşitli	kaynaklardan	yararlandım.

4 Öğretmenimin	önerilerini	dinledim.

5 Çalışmalarım	sırasında	zamanı	akıllıca	kullandım.

6 Çalışmalarım	sırasında	değişik	kaynaklardan	faydalandım.

7 Sorumluluklarımı	tam	anlamıyla	yerine	getirdim.

8 Çalışmalarımda	yazılı,	sözlü	ve	görüntülü	her	türlü	belgeyi	
kullanmaya	çalıştım.

9 Bu	etkinlik	sırasında	en	iyi	yaptığım	şeyler	ve	diğer	yorumlarım:
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GİRİŞİMCİLİK

ETKİNLİĞİ ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU

ETKİNLİK: GİRİŞİMCİLİK

Tarih:…..../…….../……………

ADI	SOYADI:………………………………………………………………………………………………………………

SINIFI:……………….. NO:…………………………

1-	Bu	etkinlikte	ne	öğrendim?

2-	Bu	etkinlikte	neyi	iyi	yaptım?	Neden?

3-	Bu	etkinlikte	hangi	konuda	zorlandım?	Neden?

4-	Bu	etkinliği	yaparken	nerede	yardıma	ihtiyacım	oldu?

5-	Bu	etkinliği	yaparken	hangi	alanda	kendimi	daha	çok	geliştirmeliyim?

6-	Bu	etkinliği	yaparken	kuvvetli	ve	zayıf	yönlerim	nelerdi?

7-	Daha	sonraki	çalışmalarda	neleri	farklı	yapacağım?
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ETKİNLİK 3

GİRİŞİMCİLİK ETKİNLİĞİ

Girişimcilik Etkinliği Uygulaması Öğrenci Gözlem Formu

G
öz
le
m
le
nm
ed
i(
0)

G
el
iş
tir
ilm
el
i(
1-
4)

İy
i(
5-
7)

Pe
k	
iy
i(
8-
10
)

G
öz
le
m
le
nm
ed
i	(
0)

G
el
iş
tir
ilm
el
i(
1-
4)
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İlişkilendirme	 Girişimcilikle	ilgili	temel	kavramları	
açıklar

Sorgulama Girişimcinin	temel	özelliklerini	
tanımlar.

Gözlemleme Girişimciliğin	türlerini	tanımlaya-
bilir

Deneyler	Yapma Girişimcilerin	ekonomideki	rolünü	
açıklayabilir

Ağlar	Kurmak İş	fikri	kavramını	açıklayabilir

İş	fikirleri	arama,	bulma	 Girişimcilik	süreçlerini	uygulayabilir

İş	fikrini	seçme
İş	modeli	inovasyonu	kavramını	
tanımlar	ve	bu	kavramı	örnekler	
uygular

Yapılabilirlik	(fizibilite) 
Yapılan	araştırmalar

Yaratıcılık,	tasarım	ve	inovasyon	
kavramlarının	farklarını	
tanımlayabilir

İş	fikrini	uygulamaya	hazırlama Yapılabilirlik	(fizibilite)raporu	dü-
zenleyebilir.

İş	fikrini	uygulama	(Yatırım,	piya-
saya	çıkış,	ölçme,	değerlendirme,	
öğrenme,	tekrar	arama.)

İnovatif	düşünce	ve	fikir	üretme	
kavramlarını	açıklar	

ADI	SOYADI:……………………………………………….																							

SINIF/	NO:………………………………………………….																																	

ÖĞRETMEN:……………………………………………….

NOT:HER	ÖĞRETMEN	KENDİ	ÇİZELGESİNİ	OLUŞTURABİLİR.		Puanlama	yüzlük	sisteme	göre	dü-
zenlenebilir.
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4. YARDIMCI KAYNAKLAR
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FORMLAR

GÖZLEM FORMU

Aşağıda sıralanan ölçütleri öğrencilerin sergileme durumlarına göre ilgili yere ( X ) işareti 
koyarak belirleyiniz.

ÖLÇÜTLER

ÖĞRENCİLER

Sorulara cevap verme

Sorulara cevaplar arama, bu amaçla araştırmalar yapma

Düşüncelerini neden sonuç ilişkisi kurarak açıklama

Sorulara diğer disiplinlerden faydalanarak cevap verme

Sorular için düşünce geliştirme, önerme ve denemeler yapma

Düşüncelerini açıklamada istekli olma

Üzerinde tartışılan kavramların çevresiyle ilişkilendirme

Tekrarların çağrıştırdığı özgün duygularını açıklama

Arkadaşlarını yapıcı olarak eleştirme
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GRUP ÇALIŞMASINI DEĞERLENDİRME FORMU

ETKİNLİK:

TARİH:GRUBUN ADI:

GRUP ÜYELERİ:

1. Bu etkinlikte grup üyelerinin görevlerini tanımlayınız.

2. Grubunuzun güçlü yanları nelerdir?

3. Grubunuz hangi zorluklarla karşılaştı?

4. Çalışmanızda grubun tüm üyeleri katkıda bulundu mu?

5. Birbirinizin düşüncelerini hoşgörüyle dinlediniz mi?

6. Grup olarak bir sonraki çalışmalarınızda iyileştirmek için ne önerirsin?

7. Grupta bir değişiklik yapmak isteseydin neyi değiştirirdin?
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FORMLAR

ETKİNLİĞİ ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU

ADI SOYADI:…………………………………………………….

SINIFI:………….. NO:………….
Açıklama: Aşağıdaki tabloda proje boyunca çalışmalarınızı en iyi şekilde ifade eden seçeneğin 
altına (X) işareti koyunuz.

Değerlendirilecek Tutum ve Davranışlar
DERECELER

Her 
zaman Bazen Hiçbir 

zaman

1 Plânlı çalışmaya özen gösterdim.

2 Çalışmalarım sırasında plânıma uygun hareket ettim.

3 Araştırmada çeşitli kaynaklardan yararlandım.

4 Öğretmenimin önerilerini dinledim.

5 Çalışmalarım sırasında zamanı akıllıca kullandım.

6 Çalışmalarım sırasında değişik kaynaklardan faydalandım.

7 Sorumluluklarımı tam anlamıyla yerine getirdim.

8 Çalışmalarımda yazılı, sözlü ve görüntülü her türlü belgeyi 
kullanmaya çalıştım.

9 Bu etkinlik sırasında en iyi yaptığım şeyler ve diğer yorumlarım:



TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

148

YARDIMCI KAYNAKLAR

ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU

ETKİNLİK:  
Tarih:…..../…….../……………

ADI SOYADI:………………………………………………………………………………………………………………

SINIFI:……………….. NO:…………………………

1- Bu etkinlikte ne öğrendim?

2- Bu etkinlikte neyi iyi yaptım? Neden?

3- Bu etkinlikte hangi konuda zorlandım? Neden?

4- Bu etkinliği yaparken nerede yardıma ihtiyacım oldu?

5- Bu etkinliği yaparken hangi alanda kendimi daha çok geliştirmeliyim?

6- Bu etkinliği yaparken kuvvetli ve zayıf yönlerim nelerdi?

7- Daha sonraki çalışmalarda neleri farklı yapacağım?
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FORMLAR
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FORMLAR

DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI

ÜRÜN DOSYASI/ ÜRÜN/ PROTATİP DERECELİ 
PUANLAMA ANAHTARI ÖĞRENCİ GÖZLEM FORMU
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TOPLAM ÜRÜN DOSYASI PUANI TOPLAM SINIF İÇİ PERFORMANS 
PUANI

ADI SOYADI:……………………………………………….                       

SINIF/ NO:………………………………………………….                                 

ÖĞRETMEN:……………………………………………….

NOT: HER ÖĞRETMEN KENDİ ÇİZELGESİNİ OLUŞTURABİLİR. Dileyen öğretmen yüzlük sisteme göre puanlan-
dırabilir





4.2. İLGİNÇ GİRİŞİMCİLİK HİKÂYELERİ

4. YARDIMCI KAYNAKLAR
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İLGİNÇ GİRİŞİMCİLİK HİKÂYELERİ

1. Google 

Girişimci: Sergey Brin ve Larry Page

Stanford Üniversitesi’nde okuyan 2 zeki yakın arkadaş Ser-
gen Brin ve Larry Page okuldan mezun olduktan sonra bir-
likte bir iş kurmaya karar verdiler. O sıralarda internetteki 
arama motorlarının yetersizliğini fark eden 2 kafadar bu işe 
soyunmaya karar vermiş. Ama paraları yokmuş. Hayallerini 
gerçekleştirmek için kendilerine bir sponsor bulmaya karar 
vermişler ve yine kendileri gibi Stanford Üniversitesi mezu-
nu Andy Becholmsheim’e giderek projelerini anlatmışlar. 
Anlattıklarına inanan ve inanmakla da doğru yapan Andy 
Becholmsheim onlara hemen 100.000$lık bir çek imzalamış. 
Matematikçi olan gençler arama motorunun ismini yine bir 
matematikçinin buluşu olan Googol (10 üzeri 100) koymaya 
karar vermişler. Ama daha sonra telaffuz zorluğu nedeniyle 
kararı Google’dan yana vermişler. 

2. Facebook 

Girişimci: Mark Zuckerberg

2004 yılında Harvard Üniversitesi’nde öğrenci olan Mark 
Zuckerberg tarafından kurulan Facebook, başlarda sadece 
Harvard öğrencilerinin aralarında iletişim sağlamaları için 
kurulan interaktif bir siteymiş. Büyük bir ilgiyle karşılanan 
Facebook’u daha 1.senesi dolmadan Amerika’daki tüm okul-
lar kullanmaya başlamış. 2006 yılında facebook tüm e-mail 
adreslerine, bazı yaş sınırlandırmalarıyla açılmış. Kullanıcılar 
diledikleri ağlara; liseleri, çalışma yerleri ya da yaşadığı yer-
ler itibariyle katılım gösterebilmekteymişler. Facebook ismini 
“paper facebooks”dan alıyormuş. Bu form A.B.D. üniversite-
lerinde okulların öğrencilerine, öğretmenlere ve çalışanlara 
doldurduğu, onları tanıtan bir formun adıymış.

3. YouTube

Girişimci: Chad Hurley, Steve Chen ve Jawed Karim 

Üç kafadar girişimci Chad Hurley, Steve Chen ve Jawed 
Karim sadece kendi videolarını yüklemek için kullandıkları 
basit bir ara yüz uygulaması olarak kurdukları site bugün en 
çok tıklanan sitelerin başını çekiyor. Google bu ‘basit’ site 
için 2007 yılında 1 milyar ödedi ve kendi bünyesine kattı.
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4. Yıldız sahibi olmak

Girişimci: International Star Registry

International Star Registry 1979 yılından beri, belirli bir 
ücret karşılığında, yıldızlara bireyler için isim veriyor. Ünlü-
ler, yüksek rütbeliler ve bireyler arkadaşları ve ailelerine 
yıldız almak için bu hizmeti kullanıyor. International Star 
Registry içerisinde gökyüzünden seçilmiş özel bir yıldızın 
olduğu hediye paketi sunuyor. Bu hediye paketi güzel bir 
parşömen sertifika, adınıza düzenlenmiş bir gökyüzü şeması 
ve yıldızların koordinatlarını gösteren bir belge ve astronomi 
üzerine hazırlanmış bilgilendirici bir broşürden oluşuyor.

5. Çorap üyeliği

Girişimci: Samuel Liechti

İsviçreli girişimci Samuel Liechti çılgın bir iş fikri buldu ve 
bunu başarı hikâyesine çevirmeyi bildi. Yılın belli zamanların-
da üyelerine çoraplar gönderen bir firma açtı. Üyeler dokuz 
çift çorap için en az 89 dolar ödüyorlar. Dana derisinden 
yapılan bu kaliteli çoraplar için insanlar birbiriyle yarışıyor.

Her yeni üyeye çorap almak için vakit harcamadıklarında 
zamandan ne kadar tasarruf ettiklerini gösteren bir hesapla-
ma gönderiliyor. Yılda yaklaşık 12 saat. Liechti çorap üyeliği 
işini 2005 yılında Amerika’ya taşıdı. İki yıl sonra üyelik usulü 
iç çamaşırı da satmaya başladı. Şu anda 74 ülkeden yaklaşık 
60,000’e yakın aktif üyesi var. 

6. Pet Rock (Evcil Taş )

Girişimci: Gary Dahl

Taş satma fikri oldukça saçmadır. Ancak Gary Dahl bu taşları 
nasıl satacağını hesapladı ve birkaç ay gibi kısa bir sürede 
milyonlar kazandı. Önceden reklam müdürlüğü yapan Dahl 
saman yatağındaki taşları 3.95 dolara sattı. Her satıştan yak-
laşık 3 dolar kar etti. İçinde evcil taş eğitiminin de anlatıldığı 
bir kılavuz olan mukavva kutuları “sorunsuz” evciller olarak 
sattı. Evcil taşlar büyük bir satış patlamasına neden oldu ve 
bütün zamanların en iyi geçici heveslerinden biri oldu.
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7. Yellow Smiley Faces (Sarı Gülen Yüzler)

Girişimci: Bernard ve Murray Spain

1963’te Harvey Ball’ın bir halkla ilişkiler firması vardı ve 
State Mutual Life Insurance adlı müşterisinin isteği üzerine 
küçük ve sevimli bir ikon yarattı. Harvey bu işten sadece 300 
dolar kazandı. Bu ikonun yasal haklarını hiçbir zaman satın 
almadı. Bernard ve Murray Spain isimli iki kardeş bu ikonun 
anlaşılamaz potansiyelini fark etti. Bernard ve Murray ikonun 
yasal hakları satın aldı. İki kardeş bu görseli mümkün olan 
her yere koymaya başladı. Sarı gülen yüz bir anda yayıldı. 
Bu coşku 1971’de tavan yaptı ve bir buçuk sene sonra düş-
meye başladı ancak bu süre 50 milyon dolar kazanmalarına 
yetti. Spain kardeşler ikonu 2000 yılında Dollar Tree’ye 500 
milyon dolar karşılığında sattı.

8. Slinky (Oyuncak Yay)

Girişimci: Richard James

Deniz mühendisi Richard James’in beceriksizliği bu fikrin çık-
masına neden oldu. Bir gün çalışırken germe yayını düşürdü 
ve yayın zemine doğru yaylanmasını izledi. Ve Slinky doğdu. 
James, 1945 yılında oyuncağı ilk kez piyasaya sundu.  İlk 
Slinky satışı için bir arkadaşını sunum yapması ve sahneye 
çıkması için ikna etmişti. İlk sunumdan sonraki 90 dakika 
içinde 400 tane satıldı. 1 dolara satılan bu oyuncak çeyrek 
milyarlık satış yaptı. James,  1998 yılında ürünü Poof Toys’a 
sattı.

 

9. Snuggie (Televizyon Battaniyesi)

Girişimci: Scott Boilen

Snuggie, bornozu tersinden giymeye benzeyen, kolları olan 
bir battaniye 19.95 dolara, birinci yılında 20 milyon tane 
satıldı. Snuggie’yi star yapan satış stratejisi mizahtı. Uzun 
lafın kısası bir ürün komikse veya saçmaysa mümkün oldu-
ğunca eğlenceli bir biçimde satılmalıdır. Ve tabii ki rahatsız 
edici derecede sempatik ve sevimli olan ismi, kıyafetin bir 
üründen çok oyuncak hayvan gibi algılanmasına neden oldu.  
Sihirli pazarlama stratejisi ne olursa olsun Scott Boilen bu 
üründen birkaç milyon dolar kazandı.
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10. Potato Parcel

Girişimci: Alex Craig 

İş modeli oldukça basit. Patatesler aracılığıyla anonim 
mesajlar gönderiliyor. Kullanıcılar patates siparişlerini online 
olarak veriyorlar, mesajlarını ekliyorlar ve isimsiz bir şekilde 
istedikleri kişiye gönderiyorlar. 24 yaşındaki girişimci Alex 
Craig bu iş fikrini arkadaşıyla öğle yemeği yerken bulmuş. 
Craig’in iş fikri popüler olduğunda herkes çok şaşırmış Orta 
büyüklükteki patateslerin fiyatı 8 dolar ve bu patateslere 
100 karakter sığıyor. Büyük olanların fiyatı ise 10 dolar ve 
bunlara da 140 karakter sığıyor. Patatesler Amerika’nın her 
noktasına gönderilebiliyor. Craig siyah bir keçeli kalemle 
mesajları patateslerin üzerine kendi yazıyor. Ucuz, eğlenceli 
ve karlı. 

11. Tencel (Yıkama Gerektirmeyen Çarşaflar)

Girişimci: Beantown Bedding

Beantown Bedding tarafından üretilen yıkama gerektirme-
yen çarşaflar, tencel (biyolojik olarak parçalanan lif)isim-
li kumaştan üretildiği için birkaç hafta kullanıldıktan sonra 
atılabiliyor. Yıkama gerektirmeyen çarşaflar, biyolojik olarak 
parçalanabildiğinden ve geri dönüştürülmüş kumaşlardan 
yapıldığından konaklama endüstrileri için pamukluya göre 
daha çevreci bir alternatif. Yatak çarşaflarını yıkamak yeri-
ne yeni çarşaflar alan tembel üniversite öğrencileri için de 
mucizevi bir çözüm. Şirket, otellere, hastanelere ve afet yar-
dım kuruluşlarına yaptığı satışlarla şimdiden %400 büyüdü. 
Fiyatlar 11.95 dolardan başlıyor ve 37.95 dolara kadar çıkı-
yor.

12. Çocuklar İçin Tablet (Rullingnet)

Girişimci: Dan Yang

Dan Yang bebeğinin akıllı telefonuna olan hayranlığını gör-
dükten sonra kendi akıllı telefonu gibi bebeğine hitap ede-
bilecek bir teknolojik oyuncak arayışına koyuldu. Bebeğinin 
öğrenmesine yardımcı, oynamasını geliştirici ve hevesli par-
maklarını tatmin edici bir şey olmasını istedi; ancak öyle bir 
şey bulamadı. Daha sonra bunu bir fırsat olarak gördü ve 
bizzat kendi çocuk dostu aygıtını icat etti. Şu an Dan Yang, 
Rullingnet’in CEO’su ve en çok satan ürünleri olan VINCI 
dahi tabletin mucidi.
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13. Hepsi Bir arada Cep Telefonu Taşıyıcı

Girişimci: Jamie James

Cep telefonu kısa sürede insanlar tarafından sadece aramak 
için kullanılmayan ve aynı anda birçok fonksiyonu olan bir 
aksesuar haline gelmiştir. Bu sebeple cüzdanlar, kredi kartla-
rı ve diğer önemli eşyalar gibi her yere götürülmesi gereken 
bir araç olmuştur. Aslında sorun şurada; götürülmesi zorunlu 
olan bütün bu eşyaları taşımak hantalca olabiliyor. Tüm bu 
günlük gerekli olan zimmetleri taşımada kolaylık yaratmak 
için Jamie James aynı zamanda nakit, cep telefonu ve kredi 
kartlarını daha kolay ve daha rahat taşıyabilmek için tasar-
lanmış bir cüzdan görevi de gören bir telefon kılıfı  icat etti. 
Birçok nesneyi farklı yöntemlerle taşımak yerine artık tüm 
zimmetlerinizi bir kılıf içinde taşıyabilirsiniz.

14. Yürüyen Reklam Modeli

Girişimci: Mohawk Gaz

Yıllardan beri saçlarını değişik bir stilde kestiren Mohawk 
Gaz, bir arkadaşının saçıyla doğum günü partisini yaymasını 
istemesiyle, saçını bir reklam alanı olarak kullanma fikri doğ-
du. Fikir büyük başarı getirdi, o gün bugündür Mohawk stili 
saçına sprey boyayla çeşitli resimler çizdiriyor. Tanıtıma ihti-
yacı olan arkadaşları ve firmalar için saçlarına reklam alıyor.

15. Oburluk Pantolonu 

Girişimci: Betabrand Firması

Girişimci firma Betabrand’ın piyasaya sürdüğü bu pantolon-
lar maksimum rahatlık için tasarlanmış. İster hafif bir öğle 
yemeği yiyin ister altı çeşit yemekten oluşan akşam yemeği. 
İşin sırrı düğmelerde. Üç adet düğmesi var: hafif bir öğün 
yediyseniz pantolonun domuzcuk düğmesini, yemeği biraz 
fazla kaçırdıysanız dişi domuz düğmesini, açlıktan ölüyo-
rum diyerek yemeğe saldırdıysanız erkek domuz düğmesini 
ilikleyeceksiniz. Oburluk pantolonunun satış fiyatı da 100 $ 
civarında.
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16. Yemek tarifi veren alışveriş arabaları 

Girişimci: Hellmann’s

Brezilyalı üretici Hellmann’s bu sene ilginç bir pazarlama 
kampanyasına imza attı. Müşteriler süpermarkette dolaşır-
ken Hellmann’s mayonezi alırsa kasadaki yazılım bunu tespit 
ediyor ve alınan diğer malzemelerle mayonezi eşleştirerek 
yemek tariflerini ekrana getiriyor ve alışveriş fişinde yemek 
tarifi basıyor. Eylem çağrısı (call to action) yaptıran bu rek-
lamlar karar verme anındaki tüketicileri hedeflemek için tek-
nolojiyi kullanıyor.

17. Öfke odası

Sinirlendiğiniz zaman bir şeyleri kırmak istediğiniz oldu mu? 
Öfkelendiğinizde “GERÇEKTEN” bir şey kırdınız mı? O zaman 
“öfke odası” tam size göre. Fikir oldukça basit: seçiminize 
bağlı olarak keskin olmayan bir alet (golf sopası, beysbol 
sopası vb.) seçiyorsunuz ve ıvır zıvır malzemelerin (televiz-
yonlar ve diğer kırılabilir eşyalar)  olduğu bir odaya giriyor-
sunuz. Daha sonra, içinizden geldiği gibi parçalıyorsunuz. 
Her beş dakika için 25 dolar ödüyorsunuz ancak emin olun 
ki daha fazlasına ihtiyacınız olacak.

18. ‘Sympathy food’ evlere servis

Girişimci: David Storke

Girişimci bir cenaze evinde 27 seneden fazla süre çalıştı ve 
defalarca aynı şeyi gördü. Cenaze sahiplerinin evleri, son-
rasında çöpe giden çiçeklerle doluyordu. Çiçek göndermek 
hoş bir hareket olsa da neticede çöpü boyladıkları için gön-
dermenin ne anlamı var ki? Buradan hareketle David Stor-
ke’un aklına bir fikir geldi. İnsanlar cenaze sahiplerini teselli 
etmek için çiçek göndermek yerine hoş ev yapımı yemekler 
göndermeyi tercih edebilirdi. Ve David Storken bu fikri işe 
yaradı. Bu hizmet biraz pahalı olmasına rağmen tüm ülke 
çapına yayıldı. 

19. Rent a Coop

Size taze yumurtalar verecek tavuklarınızın olmasını hiç 
istediniz mi? Rent a Coop size tavukları getiriyor ve tavukla-
rı yetiştirmeniz için bilmeniz gereken her şeyi size öğretiyor. 
Dört haftalık kiralamanın sonunda tavukları alabilirsiniz veya 
kira ücretini ödeyerek tavukları geri verebilirsiniz.
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1. San Serif Sitili Logolar: Bu sitilde hazırlanan logolarda amaç basit 
ama güçlü bir ifade sağlamaktır. Derli toplu, zarif, keskin hatlı ve güç dolu 
bir görünüşleri vardır. Bu sitil logolar genelde modern tasarımcıyı yansıtır.

2. Tek Karakterden Oluşan Logolar: Çoğu yerde logonun tanımı yapılır-
ken en az iki karakter olmasından bahsedilir ama işin aslı tek karakterden 
de logo olabileceğidir. Tek tipo grafik karakterden oluşan logolar güçlü, 
modern karaktere sahip fikirler ve işaretleri temsil eder.

3. Çok Karakterden Oluşan Logolar: Kombinasyon tipi logolar genelde 
iki ya da daha fazla farklı etkileşimli logo tipinin kullanılmasından oluşurlar. 
Harflerin parçaları, gölgeler, deforme edilmiş karakterler, el çizimlerinin bil-
gisayarda bir araya getirilip manipüle edilmesinden oluşurlar. Ortaya çıkan 
logolar genelde enerji doludurlar.
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4. Geleneksel Olmayan Logolar: Bu tip logolar genelde bildik karak-
terlerden yararlanarak alışılmışın dışında logolardır. Büyük harf kullanımı, 
tekrardan kaçınma yeni güçlü bir tarzı oluşturur. Sanki eski tarz ile yeni 
tarzın bütünü gibidir. Ya da başka bir deyişle geçmişi kullanarak geleceği 
tasarlamak da denilebilir. 

5. Yeni Tipo grafik Formlar: Bilgisayarların logo tasarımında kullanılma-
sı ve yeni fontların da hızla gelişiminden sonra tasarımcılara birçok imkân 
sağlanmış oldu. Yaratmak, bozmak, bükmek, deforme etmek, eğmek gibi 
sonsuz seçenek tasarımcıların elinde olunca ortaya da mevcut fontların 
üzerinde oynanarak elde edilen yeni logo formları çıktı. 

6. Kaligrafik Logolar: El yazısı, el çizimi ve süslü çizgiler kullanarak yara-
tılan logolar. Klasik bir yöntem olarak görünmesine rağmen çok modern 
ve etkileyici sonuçlar doğurabilen bu yönteme ait şu örneklere göz atmak 
yeterli olacaktı. 
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7. Rebus - Karmaşık Formdaki Logolar: Kelimeler, objeler ve sembolle-
rin bir araya gelmesinden oluşan karmaşık yapıdaki logolar genelde anla-
şılması güç logolardır. Ama hayal gücünün son noktasına doğru da harika 
birer yolculuktur.

8. Numaralardan Oluşan Logolar: Sadece rakamlardan ya da hem 
rakamlarda hem de harflerden oluşan logolardır. Bu numaralar farklı form-
larda kullanılabileceği gibi genelde ölçü, mesafe, uzaklık gibi rakamsal 
değerleri olan anlatımlar için de kullanılabilir. 

9. Katmanlı, Gölgeli, Merkezi Olmayan Logolar: Farklı formlar yarat-
mak isteyenlerin tercih ettiği belli bir merkezi bulunmayan, biraz sıra dışı, 
katmanların (arka plan kullanımı), gölgelemelerin kullanıldığı logolar. Bu 
şekilde hem derinlik hem de algı farklılığı sağlanan, taze ve hareketli logo 
yaratmak isteyenlerin logo tipi.
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10. Çatlak, Kırılgan ve Agresif Logolar: Tipo grafik karakterlerin ya 
da kullanılan sembollerin deforme edilerek, kırılarak, çizilerek, bükülerek 
oluşturulduğu logo tipi. Anlatılmak istenene, bu tür hareketler vererek 
farklılık yaratmak isteyenlerin kullandığı bu logo tipine çok farklı sektör-
lerde rastlamak mümkün.



4.4.ÜNLÜ MARKALARIN HİKAYELERİ
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1. GOOGLE

İnternet devi Google’ın ismi, kurucu Larry Page’in Stanford Üniversitesi’n-
de diğer öğrencilerle yaptığı beyin fırtınası toplantılarında ortaya çıktı. En 
beğenilen öneri, tanımlanabilir en büyük sayılardan biri olan “googolplex” 
idi. Googleplex 1’in yanına 100 tane sıfır anlamına gelir.Ancak bir öğrenci 
ismi yanlış telafuz edip “google” deyince Page bu ismi çok beğenip şirke-
tine verdi. 

Google’ın logo tasarımcısı Ruth Kedar önceleri yaptığı açıklamada ilk Goog-
le logosunun çok renkli olduğunu, bu nedenle renklerden vazgeçmeden 
sadeleştirme yoluna gittiğini söyledi. Kedar, son olarak Google ismindeki 
‘l’ dışındaki tüm harflere ana renkleri verirken ‘l’ harfine ise ara renk olan 
yeşil rengini verdi. Logoda ‘l’de ara renk olan yeşilin kullanılmasının ana 
fikri ise “Google kuralları takip etmez” sözü.

2. FACEBOOK 

Mark Zuckerberg tarafından kurulan Facebook ismini ABD üniversitelerinde 
öğrencilerin, öğretmenlerin ve çalışanların doldurduğu “paper facebook” 
formlarından alıyor. Tek sayfalık paper facebook formu okula kayıtlı kişinin 
temel bilgilerini içeriyor. Mark Zuckerberg, Facebook’u kurarken “facebook 
papers”dan esinlendi.



TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

170

YARDIMCI KAYNAKLAR

3. NIKE 

Dünyanın önde gelen spor ürünleri üreticisi Nike’nin ismi, Yunan mito-
lojisinden zafer tanrıçası ‘Nikea’dan geliyor. Markanın işareti tanrıçanın 
uçuşunu sembolize ediyor. 

4. PEPSI

Pepsi ismini İngilizce dispepsi, yani hazımsızlık kelimesinden alıyor. Pepsi 
Cola’nın hazmsızlığa iyi geldiği fikrinden yola çıkarak bu ismi seçen marka-
nın yaratcısı Caleb Davis Bradham, aslında doktor olmak istiyordu. Ancak 
aile krizi sonucu tıptan vazgeçip eczacılığı seçti ve Pepsi’yi yarattı. 

Son logoyu tasarlayan Arnell Associates şirketi, logoyu Da Vinci şifrelerinin 
bir parçası olarak gösteriyor. Zira logo, Feng Shui, Rönesans, Jeomanye-
tizma, İzafiyet Teorisi ve daha birçok konuya dayandırılarak tasarlanmıştır.

5. McDONALD’S 

McDonald’s kurucusu Raymond Kroc, milkshake makinesi satarken Cali-
fornia’da bir burger dükkanı işleten Dick ve Mac McDonald kardeşlerle 
tanıştı. Burger dükkanının müdavimi olan Kroc, daha sonra ABD çapında 
açtığı franchiselara burgerlerini çok sevdiği kardeşlere ithafen McDonald’s 
ismini verdi.



ÖĞRETMEN KILAVUZU

171

ÜNLÜ MARKALARIN HİKAYELERİ

6. SAMSUNG 

Lee Byung-chull tarafından kurulan Samsung ilk yıllarında kurutulmuş 
meyve, sebze ve balık ihracatı yapan bir şirketti. 1960’lı yılların sonunda 
elektronik sektöründe de faaliyet göstermeye başlayan Samsung bugün 
dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden birisi olmayı başardı. Samsung 
Korece “üç yıldız” anlamına geliyor.

7. AMAZON

Jeff Bezos ‘abracadabra’ sözünden gelen “cadabra” ismiyle şirketi kur-
du. Ancak site, online’da Amazon ismiyle 1995’te piyasaya girdi ve adını 
Amazon Nehri’nden aldı. İsim değişikliğinin sebebi ise, insanların cadabra.
com’u cadaver.com olarak algılanabileceğinden korkmasıydı. Dünyanın en 
büyük e-ticaret sitesi olan Amazon, logosunda iki farklı mesaj veriyor. 
Birincisi A harfinden Z harfine giden ok; ki bu A’dan Z’ye her şeyi bulabi-
lirsiniz anlamına geliyor. İkincisi ise, aynı okun gülen bir surat oluşturması. 
Bunda ise, Amazon müşterilerinin sürekli mutlu olduğu algısı yaratılmak 
isteniyor.

8. APPLE

Şu an dünyanın en büyük firmalarından birisi olan Apple, şirket kuruluş 
aşamasında iki isim arasında kalıyor. Matrix Electronics ve Apple Computer 
seçenekleri arasından Apple’da karar kılınıyor. Steve Jobs ise bunu şöyle 
açıklıyor: ‘Birincisi elmayı çok seviyorum. İkincisi ise Apple telefon reh-
berinde Atari’den önce geliyor.’ (Jobs önceden Atari’de çalışmıştı.) 2007 
yılında ise isimden computer atılarak sadece Apple kalıyor. 

Apple logosundaki kenarından ısırılmış elmanın bilgisayar biliminin kuru-
cusu kabul edilen Alan Turing´in siyanur zehiri sürdüğü elmayı ısırarak 
intihar etmesini temsil ettiği idda edilir. Bir diğer iddia ise Ron Wayne tara-
fından Isaac Newton’un kafasına düşen elmayı imgeleyerek tasarlanmıştır. 
Daha sonra, sembolün kirazla karışmaması için ısırık detayı eklenmiştir.
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9. COCA COLA 

İçecek firması Coca Cola ismini karışımını tatlandıran ‘Coca’ yaprakları 
ve ‘Kola’ fıstığından alıyor. Kurucusu John S. Pemberton logonun daha iyi 
gözükmesi için Kola’daki K’yi C’ye çevirdi. Coca Cola’nın mucidi Dr. Pem-
berton’un ortağı ve aynı zamanda muhasebecisi Frank Robinson, iki C 
harfinin mükemmel bir estetik yaratacağını düşündü ve kendi el yazısıyla 
Coca Cola’nın bugüne kadar değişmeden gelen logosunu yarattı. Logonun 
anlamını “Nefis ve Taze” olarak belirtiyor.

10. IKEA 

İsveç’ten dünyaya yayılan IKEA’nın ismi kurucusu Ingvar Kamprad’ın isim 
ve soyisminden (IK),  ‘EA’ harfleri ise, büyüdüğü köy Elmtaryd Agun-
naryd’ın baş harflerinden geliyor.

11. TWİTTER  

Kuruculardan Jack Dorsey ismin birçok beyin fırtınası yaptıktan sonra 
bulunduğunu,son olarak ‘Twitch’ ismine karar verildiğini söylemiştir.Anla-
mı ise, harekete geçtiğinde telefonun titremesiydi. Ancak, twitch istenileni 
ifade etmediğinden yeterince iyi bir isim değildi. Sonrasında, sözlüklere 
bakılarak twitter kelimesi bulunmuş. Anlamı ‘birbirleriyle alakasız bilgi pat-
laması’ ve ‘kuş cıvıltısı’ olan kelimenin marka ismi olarak kullanılmasına 
karar verilmiş.
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12. YAHOO!

1994 yılında Jerry Yang ve David Filo tarafından kurulduğunda ilk adı, ‘Jer-
ry ve David’in Guide to the World Wide Web’ sitesiydi. Yahoo olan adı ise 
1995 yılında alındı. Kelime anlamı dışında kullanılan Yahoo aslında birkaç 
kelimenin birleşmesiyle bir araya gelmiş bir sözcüktür. (Yet Another Hie-
rarchial Officious Oracle)( “Henüz başka bir tane hiyerarşik işgüzar kahin”)

13. MERCEDES

Daimler Chrysler ile ortak çalışıp bir araba yapan CARL BENZ” isim bula-
mayınca bir tek kızı olan MERCEDES-BENZ”in ismini bu arabaya verir. Mer-
cedes amblemindeki üç ayaklı yıldız mercedes’in kara, su ve havadaki 
gücünü ifade ediyor. 
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ENDÜSTRİYEL TASARIM NEDİR?

Seri üretim için tüketici ihtiyaç ve problemlerine yönelik, estetik, işlev-
sellik, ergonomi, malzeme bilgisi, pazarlanabilirlik, üretim yöntemleri ve 
olanakları gibi çeşitli kriterler gözetilerek yapılan tasarıma  endüstriyel 
tasarım denir. Endüstriyel Tasarım, endüstride üretilen, nihai kullanıcıya 
yönelik ürünlerin, işlevsellik, hedef kitlenin beğenisine ve kullanıcının ihti-
yaçlarına uygunluk gibi ölçütleri gözeterek fikren geliştirilmesi ve üretime 
uygun yeni bir ürün olarak projelendirilmesidir.

ENDÜSTRİYEL TASARIMIN ÖNEMİ

Günümüzde rekabet aracı olarak kullanılan endüstriyel tasarım, marka-
ların müşterilerini etkilemek için yaratıcılık ve son teknolojik ekipmanları 
birleştirmesi ile gerçekleşiyor. İmaj oluşturma ve tasarım yapma rakipleri 
geride bırakmak için bir anahtar oluyor.

Bütün özellikleri ve kullanım şartları aynı olan, aynı verimde ve kalitede 
görülen iki ürün arasında müşterinin tercih yapmasını sağlayacak etmen 
olarak karşımıza tasarım çıkar. Kreatif olmak ve etkileyicilik önemlidir.

Müşterilerin önce markaya sonra da ürünün tasarımına göre satın almaya 
karar verdikleri düşünülürse pazarlamanın en etkili aracı olarak endüstriyel 
tasarım gözümüze çarpacaktır.

 Bu nedenlerle, müşteri memnuniyetini sağlamak için tanıtımın önemini 
kavramış rakipler, reklamlarında ürün imajını, marka ve tasarım ile öne 
çıkarmaktadırlar.

ENDÜSTRİYEL TASARIM ALANLARI

1. KONSEPT ÜRÜN TASARIMI

Bazı tasarımlar, bir firma icin teknolojik olarak bugün üretilme şansı olma-
dığı veya karlı gözükmediğihalde yine de tasarlanır ve kamuyla paylaşılır; 
tıpkı bu malzemesi sayesinde biçim değiştirebilencep telefonu gibi.Konsept 
tasarımlar, firmaların yenilikçi yaklaşımlarının bir göstergesidir ve firma-
lara prestij sağlar.Daha farklı fikirleri tetikleme konusunda ilham verir ve 
firmanın 5 ila 20 senelik bir gelecek planıoluşturmasına katkı sağlar. 
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2. ÜRÜN AMBALAJI TASARIMI

Bir ambalaj geliştirilirken grafik tasarımcı, endüstriyel tasarımcı ve pazar-
lama temsilcisi bir arada çalışır.endüstriyel tasarımcı ürüne uygun fikir 
alternatifleri oluşturur, malzeme ve üretim yöntemi kararlarını verir. Ürü-
nün cazip bir ambalaja kavuşması, ürünün rekabetçiliğini artırır, rafta far-
kedilme ve seçilme ihtimalini yükseltir.

3. EV ÜRÜNLERİ VE KİŞİSEL ÜRÜN TASARIMI

Bir ürün kendisinden beklenen fonksiyonu karşılama-
sının yanı sıra, bir de bu üründe olduğu gibiesprili bir 
tasarıma sahipse beğeni kazanır. Özellikle ev, mut-
fak ve promosyon ürünlerinde birfonksiyonun hoş bir 
çağrışım veya esprili bir yaklaşım ile birleşmesi, müş-
terilerin bu ürünü kolaylıklarakiplerinden ayırt etme-
sini sağlar. Etkisi ise satışlara doğrudan yansır.

4.ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ TASARIMI

Gündelik ihtiyaçları karşılamak ve hayatı kolaylaş-
tırmak için kullanılan elektrikli ev aletlerininpazarda 
başarılı olabilmesi için fonksiyonel, kaliteli ve kolay 
kullanılabilir olmaları gerekir. Kullanıcı gözlemleri ile 
ihtiyaçların tespit edilmesi, bu ihtiyaçlara yönelik yeni-
likçi ürün fikirlerininoluşturulması ve marka özellikle-
ri ile örtüşen ürün çizimlerinin gerçekleştirilmesi gibi 
fikirdenürüne kadar devam eden süreçteki faaliyetler 
endüstriyel tasarımcılar tarafından yürütülmektedir.

5. AYDINLATMA ÜRÜNLERİ TASARIMI

Aydınlatma ürünleri tasarımında bilinenen malzeme-
lerin yanında ışık da bir tasarım öğesi olaraktasarım 
sürecine dahil olur. Endüstriyel tasarımcı ışığın dağıl-
ma ve yansımalarını da dikkate alaraktasarım yapar.
Firmalar bazen, yalnızca belirli bir malzeme veya üre-
tim yöntemi sınırlandırması yaparak yeniürün talebin-
de bulunabilirler. Aydınlatma ürünleri alanında birçok 
fark yaratan ürün bu şekildedoğmuştur. 
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6. ENGELLİ VE YAŞLI ÜRÜNLERİ TASARIMI

Bugün genç bir nufusa sahip olsak da bunun % 12’si en az bir engele 
sahip. Diğer taraftan 2025yılında Avrupalıların %20’sinden fazlasının 65 
yaşın üzerinde olması bekleniyor ve yaşlılık, çeşitliengellerle geldiği için 
yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Engelliler, başkalarına ihtiyaç duyma-
danyaşayabilmek, için özel aletlere ihtiyaç duymaktalar, tıpkı bu ayaklarını 
kullanamayanlar içintasarlanmış direksiyon topuzu gibi. Engelli ve yaşlı 
ürünleri üreticileri, ergonomik, dayanıklı,estetik ve kullanışlı ürünler için 
endüstriyel tasarımcıların bilgi ve yaratıcılığına ihtiyaç uyarlar. 

          

7. TIBBİ CİHAZ TASARIMI

Bu oksijen konsantratörünün tasarımı gibi karmaşık projelerde elektronik, 
mekanik, yazılımmühendisleri ve endüstriyel tasarımcılar birlikte çalışır. Bu 
projelerde endüstriyel tasarımcınınrolü, operatörün ürünü kolay kullanma-
sı, rahat taşımasını sağlamanın yanı sıra ürünün estetik vefirma kimliğini 
yansıtan bir forma sahip olmasını sağlamaktır. 

          

8. ELEKTRONİK ÜRÜN TASARIMI

Belirlenen teknoloji girdilerine ve pazarlamadan gelen 
müşteri ihtiyaçlarına göre çeşitli fikirlereskizler, bilgi-
sayarda oluşturulan resimler ve somut modeller ile 
görselleştirilir. Seçilen ürün fikrimühendisler ile bir-
likte detaylı olarak tasarlanır. Endüstiyel tasarımcılar 
genellikle prototip aşamasısonlanana kadar geliştir-
me ekibinin bir parçası olarak çalışırlar.
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9. GRAFİK KULLANICI ARAYÜZÜ TASARIMI

Kullanıcı arayüzü tasarımında kullanıcı ihtiyaçlarını doğru belirlemek ve 
kullanım senaryolarını bu doğrultuda oluşturmak proje sürelerini çok ciddi 
ölçülerde kısaltmakta ve kullanıcı memnuniyetini artırmaktadır. Kullanıcı 
ihtiyaçlarını potansiyel veya gerçek kullanıcılardan topladığı bilgilerle tes-
pit edip, bunu kullanıcı arayüzü tasarımına, kullanıcının en kolay algıla-
yıp kullanabileceği şekilde yansıtmak arayüz tasarımı uzmanı endüstriyel 
tasarımcının görevidir. Endüstriyel tasarımcı tasarım önerilerini şematik ve 
statik ekran görüntülerinden, etkileşimli ve gerçeğe yakın ekran prototip-
lerine kadar geniş bir yelpaze içinde sunabilir. 

          

10. ARAÇ TASARIMI

Her türlü aracın iç ve dış tasarımı bu konuda uzmanlaşmış endüstriyel tasa-
rımcılar tarafındanyapılır. Hedef kullanıcıların ihtiyaçlarının ve beklentileri-
nin doğru tespiti başarı için büyük önemtaşır. Araç geliştirme konusunda 
çalışan ekipler, pazarlama bölümü tarafından talep edilenfonksiyonların ve 
kurumsal kimlik özelliklerinin çeşitli teknik kısıtlamalara rağmen kullanışlı 
veestetik bir formla birleştirilmesi görevini endüstriyel tasarımcılara ema-
net ederler. 

11. YİYECEK TASARIMI

Parakende yiyecek sektörü de ülkemizin ihracat 
potansiyeli yüksek sektörlerinden biridir. Ahşap,p-
lastik vb. malzemeler gibi, yiyecek hammaddelerinin 
de tasarımcıya sunduğu imkanlar vesınırlamalar var-
dır. Tasarımcılar farklı ürünleri, malzeme ve üretim 
imkanları dahilinde benzersizformlara ve lezzet kom-
binasyonlarına sokarak geliştirirler.
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12. MOBİLYA TASARIMI

İhracatla kazanmak ve hem tasarım hem de fiyatla rekabetçi olabilmek 
isteyen mobilya firmalarınınürün geliştirmede profesyonelliğe daha fazla 
önem vermesi gerekmektedir. Endüstiyel tasarımcılar,mobilya firmalarına 
malzeme kullanım tecrübeleri, seri üretim yöntemlerine göre özgün tasa-
rımyapma becerileri, detay geliştirme ve hızlı görselleştirme yetenekleri 
sayesinde ihtiyaç duyduklarıdesteği sağlarlar. 

          

13. SATIŞ NOKTASI DONANIMI TASARIMI

Günümüzde satış noktaları, ürün ve özelliklerinin tanıtımına aracı olmanın 
yanında ürüne değerkatmaktadır. Bir ürünü piyasaya sürerken müşterinin 
ilgisini çekebilmek ve güçlü bir satış grafiğiyakalamak için doğru tasarlan-
mış ürün teşhir donanımı gereklidir. Bu amaçla, pazarlama vereklam bece-
rileri güçlü, alternatif fikirleri hızlı şekilde görselleştirebilen grafik tasarım 
konusundadeneyimli, sunum yeteneği gelişkin endüstri ürünleri tasarım-
cılarıyla çalışılabilir.
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14. HİZMET TASARIMI

Bir hizmeti alırken kullanıcının yaşadığı deneyimin en başından sonuna 
kadar tasarlanmasıdır.Örnekte olduğu gibi otomatik olarak ücret ödeye-
bilmek, bankacılık hizmeti almak, cep telefonutarifenizi değiştirmek buna 
örnektir. Birçok firma müşterilerine çeşitli hizmetler vermekte ancakbun-
ların çoğunda kullanıcının yaşadığı deneyimin kalitesi ve memnuniyeti 
gerekli şekildeölçülememekte ve iyileştirilememektedir. Hizmet tasarımı 
konusunda uzmanlaşmış tasarımcılarkullanıcı deneyiminin modelini oluş-
turur, kullanıcı ile birlikte aşamalı olarak geliştirir ve kullanıcımemnuniye-
tini artırırlar. 

15. YAPI ÜRÜNLERİ TASARIMI

Yapıların iç ve dış donatımında kullanılan gereçleri kapsar. İyi tasarlanmış 
bir yapı ürünü sadecegörsel başarısı ile değil, kullanıcıya uygun ergono-
misi, rahat temizlenebilmesi veya kolay montajıgibi kullanımı önemseyen 
detaylar ile rakip ürünler arasından sıyrılıp öne çıkabilmektedi.
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16. YÖNLENDİRME ÜRÜNLERİ TASARIMI

Hastane, müze veya havaalanı gibi etkileşimi yüksek 
mekanlarda gezerken görsel, işitsel vedokunsal veri-
lere ihtiyaç duyarız. Yönlendirme tasarımı önceleri 
yalnızca tabela sistemlerinedayanırken günümüzde 
bu alan gitgide, elektronik ürünler, GPS sistemleri, 
akıllı malzemeler gibiteknolojik gelişmeleri içine ala-
cak şekilde genişlemektedir.Endüstriyel tasarımcılar, 
karmaşık verileri organize edebilme, sistem geliştir-
me ve kullanıcıdeneyimi konusundaki uzmanlıklarıy-
la, metro, alışveriş merkezi vb. gibi büyük yönlen-
dirmesistemlerinin tasarımında, grafik tasarımcılar, iç 
mimarlar ve peyzaj tasarımcıları ile birlikte çalışırlar.

17. AYAKKABI VE AKSESUAR TASARIMI

Bu sektörlerde çalışan tasarımcılar, yeni fikirlere aç ve kıyasıya rekabetin 
yaşandığı bir piyasada,çalıştıkları firmalar için piyasadaki boşlukları tespit 
eder, gelecek trendleri konusunda öngörüdebulunurlar. Belirlenen doğrul-
tuda malzeme ve üretim yöntemleri konusunda bilgilerini dekullanarak, 
hedef kitlenin ihtiyaçlarına yönelik ürünler tasarlarlar. Ürünleri, üretimi 
gerçekleştirecekustalarla yakın çalışarak son şekline getirirler. Ürünün 
kendisinin yanında ürün ambalajı vepazarlama yöntemleri de ürün geliş-
tirme sürecinin içinde yer alan hizmetler arasında yer alabilir.

18. TAKI TASARIMI

Binlerce yıldır uzmanların elinde tasarlanagelmiş ender ürünlerden biri 
olan takı, gelenekselzanaatları ve yeni teknolojileri birarada kullanabilen 
tasarımcılar sayesinde günümüzde de kendiniyenilemeyi sürdürmektedir. 
Bu alanda uzmanlaşmış endüstriyel tasarımcılar da özellikle estetik,form 
ve kullanıcı ilişkisi konusunda aldıkları eğitim sayesinde rakiplerinden fark-
lılaşan ürünlerortaya koyabilmektedirler. 
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19. CAM VE SERAMİK ÜRÜN TASARIMI

Bu sektörlerde çalışan tasarımcılar, yeni fikirlere aç ve kıyasıya rekabetin 
yaşandığı bir piyasada,çalıştıkları firmalar için piyasadaki boşlukları tespit 
eder, gelecek trendleri konusunda öngörüdebulunur, kullanıcılar için farklı 
deneyim olasılıklarını araştırırlar.Belirlenen doğrultuda malzeme ve üretim 
yöntemleri konusunda bilgilerini de kullanarak, hedefkitlenin ihtiyaçlarına 
yönelik ürün veya ürün ailesi tasarlarlar.

            

20. SPOR, HOBİ VE OYUN ÜRÜNLERİ TASARIMI

Spor alet ve gereçleri, müzik aletleri, oyunlar, oyuncaklar, bebek ürünle-
ri, fonksiyonel ayakkabılarbu alana giren ürünler arasındadır. Endüstriyel 
tasarımcı, kullanıcılar ile birlikte çalışarak yeni ürünfikirleri geliştirir, hızlı 
modeller üreterek kullanıcılarla bu fikirleri test eder. Olgunlaşan fikir üre-
ticifirma ile birlikte detaylandırılarak üretime hazır hale getirilir. 
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ERGONOMİ NEDİR?

İş yükü ve çalışma gücünün en iyi şekilde dengelenip, hem çalışanın sağlı-
ğını koruyan, hem de üretimin artmasını sağlayan insan – makine – çevre 
sisteminin başarılması için biyolojik bilginin anatomi, fizyoloji ve deneysel 
psikoloji alanlarında uygulanmasına ergonomi denir.

Ergonomi, kişisel çalışma bilimidir, insan organizmasının özelliklerin ve 
yeteneklerini araştırarak işin insana, insanın işe uyumu için gerekli şartları 
sağlar. İnsanların yeteneklerini fark etmesini ve etkili bir şekilde kullanıl-
masını sağlayarak insanın çalışırken aşırı zorlanmalar yüzünden yıpranma-
sını önler ve bu uyum sayesinde iş başarımını artırır.

Ergonomiye kısaca “fiziksel çevrenin insana uyumlaştırılması süreci” diye-
biliriz.

ERGONOMİNİN AMACI

1. İnsan–makine birleşiminin verimliliğini artırmak, 

2. İş güvenliğini artırmak. Dolaylı olarak çalışanın sağlığının korunmasını 
ve iş kazalarının minimizasyonunu sağlamak

3. Çalışmayı yöntemli bir şekilde düzenlemek

4. İnsanın kullandığı araç ve makinelerin yaptığı işin insanın özellikleri ile 
uygunluk içinde olmasını sağlamak

5. İşyerini çalışana uydurmak(fiziksel, psikolojik iş alanı yerleşimi…)

6. İnsan kabiliyet ve kapasitesine uygun iş çevresi düzenlemek

ÇALIŞMA YERİ DÜZENLEMEDE ERGONOMİ

1.Antropometrik (vücut ölçüleri bilimi) açıdan çalışma yeri düzen-
leme

Bir ürünün toplumdaki insanların tümüne uygun olacak boyutlarda üretil-
mesi pratik olmadığı gibi çok da pahalıdır. Bu sebeple ürünler kullanıcıların 
büyük bir bölümüne uygun olacak şekilde kütlesel olarak üretilmektedir. 
Antropometrik verilerin yararlanıldığı bazı alanlar:

• Mobilya boyutlarının belirlenmesi,

• Giysi bedenlerinin alt ve üst sınırlarının ayarlanması,

• Direksiyon kullanımında ortak rahatlık alanı

• Çalışma yeri dizaynı,

• Çalışma alanı (uzanabilme mesafesi) dizaynı,

• Kapı, pencere, mutfak tezgâhı yüksekliği belirleme,

• Koridor, tünel, kapı genişliği belirleme,

• Tiyatro, sinema, uçak gibi yerlerde oturma aralığı belirleme.
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2.Fizyolojik açıdan çalışma yeri düzenleme

Çevre Etkileri (Fiziksel Risk Etmenleri)

• İklimlendirme

• Gürültü

• Aydınlatma

• Titreşim

• Radyasyon

3.Psikolojik açıdan çalışma yeri düzenleme

• Müzik Yayını

• Renk Düzenlemeleri

• Bitki ve çiçek yerleştirme

4.Enformasyona dayalı çalışma yeri düzenleme

Çevreden gelen her türlü uyarıcının görme, işitme ve dokunma gibi duyu 
organları aracılığıyla algılanması

Görmeyi etkileyen etkenler
Kişisel etkenler Çevresel etkenler

* Görme açısı

* Bakma süresi

* Görme keskinliği

* Cisim ile zemin arasındaki kontrast

* Zemin ışıklılığı

* Zeminin yapısı ve rengi

* Bakılan cismin karmaşıklığı ve gölge

* Ortamdaki renkler

Duyma yoluyla uyarılar en iyi şekilde akustik sinyaller aracılığıyla verilir.

Dokunma ve hissetme yoluyla ise kumanda elemanları ve göstergelerin 
uyumlu hareket yönleri ve kumanda elemanlarının biçim tasarımı yoluyla 
kolaylaştırılır.

5. Güvenlik tekniğine (İSG) dayalı çalışma yeri düzenleme

İş yerinin güvenliği, ancak tüm fiziksel, psikolojik ve sosyolojik çalışma 
şartlarının güvenli tasarımına ve dolayısıyla insan performans ve kapasite-
sine uygun çalışma şartlarının sağlanmasına bağlıdır. İş sağlığı ve güven-
liğinin sağlanması, ortamın ergonomik olup olmamasına bağlıdır. İş maki-
nesinde çalışan kişilerin olası zararlardan korunması için kask, eldiven, 
maske vb. kişisel koruyucu ekipman üretimi biyomekanik desteği alınarak 
sağlanır ve bu ekipmanlar iş güvenliği ile ilgilidir.
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ERGONOMİNİN İLKELERİ
1.Nötral duruşta çalış 
• Doğal duruşunu koru
• Omurganın S biçimini koru
• Bilekleri doğal tut 
• Dirsekleri içte omuzları gevşek tut

2.Aşırı zorlanmayı engelle.

3. Her şeyi kolay erişilebilecek şekilde yer-
leştir.

4.Uygun yükseklikte çalış.

5.Aşırı hareketleri azalt

 

6.Yorgunluğu ve statik yükü en aza indir

7. Basınç noktalarını en aza indir 8.Sıyırma yüksekliği, görüş mesafesi bırak

9. Hareket et, egzersiz ve gerinme yap 10. Rahat bir çevre sağla
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ERGONOMİK İYİLEŞTİRME ÖRNEKLERİ



4.7. BİYOMİMETİK
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BİYOMİMETİK

(DOĞADAN TASARIMA)

Doğadaki tasarımlar en az malzeme ve enerji ile en fazla verim almaları, 
kendi kendilerini onarma özellikleri, geri dönüşümlü ve doğa dostu olma-
ları, sessiz çalışmaları, estetik, dayanıklı ve uzun ömürlü olmaları bakımın-
dan teknolojik çalışmalara örnek teşkil ederler.

Biyomimetik, insanların doğada bulunan sistemleri taklit ederek yaptık-
ları maddelerin, aletlerin, mekanizma ve sistemlerin tümünü ifade eden 
bir terimdir. Doğadaki tasarımlar örnek alınarak yapılan aletlere, özellikle 
nanoteknoloji (teknolojinin, büyüklüğü metrenin 100 milyon ile 1 milyarda 
biri arasında değişen malzemelerin üretimi ile ilgilenen kolu), robot tek-
nolojisi, yapay zekâ (AI), tıbbi endüstri ve askeri donanım gibi alanlarda 
kullanılmak için gerek duyulmaktadır.

Biyomimikri, ilk defa Montanali bir yazar ve bilim gözlemcisi olan Janine M. 
Benyus tarafından ortaya atılmış bir kavramdır. Türkçe karşılığı “biyotaklit” 
olan bu kavramı bilim adamları hızla benimsemişler, önlerindeki benzersiz 
ve kusursuz modelleri örnek alarak çalışmalarına hız kazandırmışlardır.

BİYOMİMETRİ ÖRNEKLERİ

GEMİ PRUVASI, DENİZALTI ve YUNUS

Yunusların burun çıkıntısı, modern büyük gemilerin pruvasına model 
olmuştur. Bu biçimdeki pruva su yüzeyini daha iyi yarmakta, böylece % 
25’e ulaşan oranda yakıt tasarrufu sağlamaktadır.

Yunus derisi üç katmandan oluşur Alman denizaltı mühendisleri, dört yıllık 
bir araştırmadan sonra bu özelliğe sahip sentetik bir kaplama yapmayı 
başardılar. Bu kaplamaların kullanıldığı denizaltıların hızlarında % 250 ora-
nında bir artış görüldü.

TAVŞANLAR VE KAR AYAKKABISI

Kuzey Amerika raketli tavşanlarının 
tüylerle kaplı uzun ve yayvan ayakları 
vardır. Bunlar tavşanın kara batmasını 
engeller. Kar ayakkabıları da insanlar 
için aynı görevi üstlenir.
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BALİNALAR VE PALET

Balinalar çifte bölmeli ve geniş bir 
kuyruğa sahiptir. İki ayağı birleştiren 
paletler ise, yüzücünün suyun içinde 
bir balina gibi aşağıdan yukarı kıvrıla-
rak yüzmesini sağlar. Bu, hızlı dalış için 
ideal bir stildir.

 

KUŞLAR VE UÇAK 

Kuşların kuyruğundaki tüylerle, uçak 
kanadının bir parçası olan “flap” (uçağın 
kanatlarının arkasında bulunan, yukarı 
aşağı hareket ederek uçağın alçalıp yük-
selmesini sağlayan bir parça)aynı görevi 
yapmaktadır. 

HELİKOPTER VE YUSUFÇUK

Bir yusufçuğu ilk gördüğümüzde heli-
koptere ne kadar da benzediğini fark 
etmemek pek olası değil. Biz ona yerel 
dilde helikopter böceği desek de o heli-
kopterlerden önce de vardı. Uçuş stili 
ve denge sistemiyle helikopter firmaları 
yusufçuğu tasarımlarına adapte etmiş-
lerdir.

VELCRO BANDI VE DULAVRAT OTU

Bir gün İsviçreli mühendis Georges de 
Mestral’ın kıyafetlerine bu bitkiler takılır. 
Mestral, kıyafetlerini bu bitkiden ayır-
manın hiç de kolay olmadığını görünce 
hemen aklına bir fikir gelir ve bunu giyim 
endüstrisinde kullanmaya karar verir. 
Aynı kenetlenme sistemini oluşturur ve 
Velcro bantları şimdi astronot kıyafetle-
rinde de kullanılır hale gelir.

RADAR VE YARASA

Zayıf bir görme kapasitesine sahip yara-
saların yaydığı titreşimler engellere çar-
pıp geri döner ve bu yöntemle hareket 
tarzlarını belirlerler. Radarın çalışma 
şekli de aynı sisteme dayanır.
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GÜNEŞ PANELLERİ VE AYÇİÇEĞİ 

MIT’den üç öğrenci güneş enerjisinden faydalanmak için 
kurulan güneş panelleriyle ilgili bir araştırma yapmış-
lar. Amaç bu panellerle daha çok enerji elde edebilmek-
tir. Bunun için doğadan seçilebilecek en güzel materya-
li, Ayçiçeği’ni (Günebakan) seçerler. Bütün gün Güneş’i 
en iyi alabileceği açıyla duran bu bitki gibi güneş enerjisi 
panellerinde de benzer bir yapı oluşturmak amacıyla ince-
lemelerini sürdürmüşlerdir. Bunu bir çiçek yaparken yön-
lendirilebilen bir güneş paneli neden yapamasın fikriyle 
bu panellere güneşi algılayabilecek parçacıklar yerleştiril-
miştir. Bu mekanizmanın yaptığı tek şey güneşli ve gölgeli 
kısımlar arasındaki sıcaklık farkını anlayarak yön belirle-
mesidir. Bu parçalar hiçbir elektriksel güce veya kaynağa 
ihtiyaç duymamaktadırlar. Tamamen pasif olan bu sistem 
sayesinde elde edilen enerji miktarı artmıştır.
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İCAT DÜNYASINDA KIBRISLI TÜRK: ZİHNİ YALÇIN

1959 Lefkoşa doğumludur. Eğitim 
için 1977’de İngiltere’ye giden 
Yalçın, elektronik eğitimi aldıktan 
sonra değişik şirketlerde birçok 
Ar-Ge projesinde yer aldı. Detay-
ların çok önemli olduğunu düşü-
nen Zihni Yalçın, İngiltere’de kul-
lanımda olan fişin büyük ve kaba 
olması nedeniyle posta kutuları-
na sığmadığı fikrinden hareketle, 

şekil ve boyut açısından nasıl geliştirilebileceği ve taşınabilir elektronik 
çağına nasıl uyum sağlayabileceği üzerine araştırmalar yaptı. Araştırma-
larının sonucunda, tasarımı, mühendisliği ve patenti tamamen kendisine 
ait olan dünyanın en küçük, katlanabilir İngiliz fişi olan ‘ThinPlug’’ı 
icat etti. 

2009 yılında dünyanın en prestijli tasarım ödülü olan “Red Dot Design 
Awards”ı dünyadaki ünlü firmalar arasından sıyrılarak kazanan ThinPlug, 
birçok benzer ürünün dizaynı için de ilham kaynağı oldu. Bugüne kadar çok 
katı kurallar altında korunan, dünyanın en güvenilir fişi olarak kabul edilen 
ve 1946’dan bu yana hiç değişmeyen İngiliz fiş standartlarının ThinPlug için 
yeniden yapılandırılması ThinPlug’ın en büyük başarılarından birisi. Stan-
dartlardaki mevcut “BS1363” maddesine ek olarak, yüksek güvenilirliği ve 
sağlamlığı “British Standarts Agency” tarafından tescil edilen ThinPlug’ın 
dizaynını tescil eden ”AS158” numaralı yeni bir madde eklendi. 

ThinPlug’ın yaratıcısı Zihni Yalçın, imkânsız gibi gözüken bu değişimin sahi-
bi olarak, bu gibi pek çok proje ve tasarıma ilham kaynağı oldu.

SİLİKON VADİSİ’ NDE KIBRISLI TÜRK: BURAK BAŞEL

1970 Limasol doğumlu olan 
Burak Başel, yurt dışında IT ve 
Finans sektörü üzerine önemli 
yatırımlar yaptı. 1996 yılında ilk 
şirketini kurdu. Bugün Türkiye, 
Malta, Hollanda ve İngiltere’de 
şirketleri var. Amerika Birleşik 
Devletleri’nde Silikon Vadisi’nde 

teknoloji geliştiriyor. Otellere yazılım yapmakla çıktığı yolda, Silikon 
Vadisi’ndeki dünya devi şirketlerle iş yapacak bir noktaya geldi. 
Hiç keşfedilmedik bir şeyleri keşfetme dürtüsü onu hep ileriye taşıdı. Yeni 
proje geliştirmenin bir vizyon işi olduğuna inanan Başel, doğup büyüdüğü 
Kıbrıs’a âşık. “Ben burada doğdum, büyüdüm, burada öleceğim” diyen 
Başel, ülkesine daha çok katkı yapabilmek için girişimciliği teşvik edecek 
adımlar atma hazırlığında... Ada ekonomilerinin en büyük getirisinin hiz-
met ihraç etmek olduğuna vurgu yapan Başel, Kuzey Kıbrıs’ın da buna göre 
yapılanmasının önemine işaret ediyor. Hayat felsefesini “Sürekli yeni bir 
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şeyleri başarmak” olarak özetleyen Başel, insanın hedefinin mutluluk 
olması gerektiği görüşünde.

2018 yılında bir ilke daha imza atan Burak Başel, Birleşik Arap Emirlikle-
ri’ndeki akıllı hükümet inisiyatifinin can damarını oluşturan “Smart Teller” 
adlı yeni nesil self-servis kioskların işletimini üstlenerek kamu sektöründe 
bir devrim yarattı. Bu bağlamda iki yıldan beridir süregelen çalışmalar 
sonunda meyvelerini vermeye başladı. Basel Holding şemsiyesi altında 
hizmet veren JOVA BAE ile Abu Dhabi merkezli ödeme çözümleri sağlayıcısı 
NIPS firmaları arasında yapılan ortak girişim çerçevesinde hizmete sunu-
lan “Smart Teller” sayesinde normalde çok sayıda bürokratik aşama gerek-
tiren prosedürler anında halledilebiliyor. En son teknoloji kullanılarak özel 
üretilen kiosklar, pasaport / kimlik okuyucu, belge tarayıcı, çek tarayıcı, 
parmak izi okuyucu, A4 yazdırıcı, elektronik imza ve belge gönderimi için 
açılır kutu gibi pek çok özellikle donatılmış durumda. Bu sayede daha önce 
illa ki devlet dairesine gitmek suretiyle alınabilen kamu hizmetleri buna hiç 
gerek kalmadan kolaylıkla halka sunuluyor.  Birleşik Arap Emirlikleri’nde 
halk bir süreden beridir devlet dairelerine hiç adım atmadan haftada 7 gün 
24 saat belirli kamu hizmetlerinden faydalanabiliyor. 

MÜHENDİSLİK DÜNYASINDA KIBRISLI TÜRK: BEDRİ ÇETİNER

Kıbrıs sevdalısı olan Prof. Dr.  Çetiner, Akın-
cılar köyünde doğmuştur. Amerika’da Utah 
State Üniversitesi’nde görevli Kıbrıslı Türk 
Profesör Dr. Bedri Çetiner, mühendislik 
dünyasında devrim olarak nitelenen, 
gelen sinyallere göre kendini değiştire-
bilen “akıllı anten” geliştirdi. Çetiner’in 
geliştirdiği “akıllı anten”, cep telefonları dâhil 

anten kullanan tüm elektronik araçların çok daha verimli çalışmasını sağ-
layacak. Gelen sinyallere göre kendini değiştirebilen anten geliştiren ve 
dünyada ilk olan bu buluş, mühendislik dünyasında bir devrim olarak görü-
lüyor. Yaptığı buluştan dolayı da ayrıca 1.000.000 dolar araştırma ödülüne 
layık görüldü. 

  Prof. Dr.  Çetiner her fırsatta Kıbrıs’a tatile geliyor. Çetiner ve yakın dostu 
Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, son bir yıldır 
KKTC’de bir araştırma merkezi kurmak için çalışıyor. Araştırma Merkezi 
ile dünyaca meşhur araştırmacıları Kıbrıs’a getirerek, Kıbrıs’ı buluşların 
yapıldığı ve gençlerin eğitildiği bir bilgi adası yapmak amaçlanıyor.
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TIP DÜNYASINDA KIBRISLI TÜRK: TAMER ŞANLIDAĞ

26 Ağustos 1966 yılında Lefke’de doğdu. İlk 
ve orta eğitimini Lefke’de, yüksek öğreni-
mini İzmir’de Ege Üniversitesi Fen Fakültesi 
Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Bölümü’n-
de tamamladı. Yüksek lisans ve doktorasını 
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi 
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda yaptı. Kırk 
yaşında profesör oldu. Ulusal ve uluslara-

rası nitelikte birçok projede yürütücü ve araştırmacı olarak görev aldı. 
Şanlıdağ’ın bugüne kadar ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanan ve 
bilimsel toplantılarda sunulan 200’ün üzerinde araştırması bulunmaktadır. 

Prof. Dr. Şanlıdağ, özellikle obezite üzerine yaptığı çalışmalarla dünya 
çapında ilgi gören birçok buluşa imza attı ve bu çalışmaları nedeniyle birçok 
ödüle layık görüldü. Yaptığı araştırmalarda Adenovirus 5 ve Adenovi-
rus 36 adı verilen mikropların çocuklarda obeziteye neden olduğu-
nu kanıtladı. Adenovirus 5’in çocuk obezitesiyle ilişkisini dünyaya 
bildiren ilk araştırmacı oldu. Deney hayvanlarındaki çalışmalarıy-
la Adenovirus 36’nın sıçanlarda yağ birikimine neden olduğunu 
ve bunun aşı ile önlenebileceğini ispatladı. Böylelikle mikroplara 
bağlı obezitenin aşı ile engellenebileceğini dünyaya duyuran ilk 
bilim insanı oldu. Konuyla ilgili araştırmaları günümüzde de devam 
etmektedir.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi’nin daveti üzerine araş-
tırmalarını sürdürmek amacıyla 2015 yılında ülkesine geri döndü. Aynı yıl 
faaliyete geçen Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi (DESAM)’nin 
kurucuları arasında yer aldı. Halen Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardım-
cılığı ve DESAM Müdürlüğü görevlerini yürütmektedir. 

KANSERE ÇÖZÜM ÜRETEN KIBRISLI TÜRK: MUSTAFA CAMGÖZ

1952 yılında Lefkoşa da doğan Türk bilim 
insanı Prof. Dr. Mustafa Camgöz, 20 yıl 
kadar beyin ve sinir hücreleri üzerine çalıştı. 
Merakı bir hücre değişirken çocukluktan iti-
baren yani normal şekilde gelişirken ne gibi 
bir değişme potansiyeli var mı sorusu üzeri-
ne çalıştı.1970 – 1980’li yıllarda beynin bu 
şekilde değişebileceği bilinmiyordu. Bebek-

lerin beyni plastik gibi nasıl şekillendirilirse o şekilde gelişiyor ancak olgun 
insanlarda da bunun mümkün olduğu bilinmiyordu. Oluşmuş beyinlerde 
ki plastik potansiyeli keşfetti. 1990’lardan sonra kanser konusuna merak 
saldı. Prof. olmuştu artık fakat bu esnada babasının kanserden ölümü onu 
çok etkilemişti. Kanser hücrelerinde elektrik sinyallerine hiç bakılmadığını 
düşündü. Ana sorumluluklarının yanında kanser hücrelerini incelemeye 
başladı. Kanser hücrelerinde muazzam bir sinyal olduğunu gördü. Bu kan-
serin teşhis ve tedavisini kolaylaştıran bir bilgiydi. İlk defa elektrik sinyalle-
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rini inceleyerek bu tekniği kansere uyguladı. Bu, Mustafa Camgöz’ün onko-
loji alanına vurduğu bir mühür oldu. Ayrıca kanser tedavisi için denemeye 
hazır ilaçlarda geliştirmiştir. “Ben meraka çok inanıyorum ve tüm gençliğe 
Merakın neyse onu yap. Ben çok kolay çöpçü olabilirdim ama benim çöpü-
nü topladığım sokaklar en temiz sokak olurdu. Ne yaparsak yapalım en 
iyisini yapalım tam yapalım. Benim hayat felsefem bu.”

PSİKOLOJİ DÜNYASINDA KIBRISLI TÜRK: VAMIK VOLKAN

1932 Lefkoşa doğumlu Vamık Volkan, 1956 
yılında Ankara Tıp Fakültesi’nden mezun 
olduktan sonra ABD’ye gitti. 45 yıl Virginia 
Üniversitesi’nde psikiyatri  hocalığı ve 18 
yıl bu üniversitenin bir  hastanesinde baş-
hekimlik yaptı. Viyana’da Dünya Psikiyatri  
Birliği tarafından Sigmund Freud ödülüne de 
layık görüldü. 50’nin  üzerinde yayımlanmış 

ve birçok dile çevrilmiş  kitabı; 500’e yakın da bilimsel yazısı var. ABD’nin 
eski Cumhurbaşkanı Jimmy Carter’in yönetimindeki dünya işlerinde  barış-
çıl yol arayan Uluslararası Müzakere Ağı’nda 10 seneden fazla bir zaman 
üyelik yapan Prof. Volkan, bu çalışmaları nedeniyle  27 ülkeden gelen des-
tek mektuplarıyla 4 kez Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildi.  2016 yılında 
Nobel’den sonra dünyanın en saygın ödüllerinden biri olarak kabul edilen 
ve psikanaliz dalında verilen Mary Sigorni Ödülü’ne  ülkelerle kültürler ara-
sı çatışmaların çözümünde psikanalitik düşünceyi uygulama yöntemlerine 
katkısı nedeniyle layık görüldü. 

 

OTİZM VE EPİLEPSİYE IŞIK TUTAN KIBRISLI TÜRK: FİKRİ BİREY

ABD’de laboratuvar çalışmalarını sürdüren 
Kıbrıslı Türk Dr. Fikri Birey, geliştirdiği tek-
noloji ile otizm, şizofreni ve başka nöroge-
lişimsel beyin bozukluklarında altında yatan 
temel nedeni araştırıyor. Yaptığı araştırma 
ile laboratuvar ortamında deri hücrelerinden 
üç boyutlu insan beyni hücrelerini üreterek, 
otizm ve epilepsiye yol açan beyin bozukluk-

larının kökenleri hakkında ipuçları buluyor. 

Kıbrıslı Türk Sinirbilimci ve Genetik Uzmanı Dr. Fikri Birey ile Dr. Jimena 
Andersen ve Dr. Chris Makinson’un birlikte yürüttüğü hücre araştırması 
bilim dünyasında yankı yarattı. ABD’deki Stanford Üniversitesi Psikiyatri 
ve Davranış Bilimleri Fakültesine bağlı Pasca Laboratuarı’nın bir süredir 
yürütmekte olduğu araştırma kapsamında, bir petri kabında üretilen üç 
boyutlu insan beyni hücrelerini (ön beyin küreleri) kullanılarak, otizm ve 
epilepsi gibi beyin bozukluklarının kökenleri hakkında ipuçları sağlandı. 
Hızlı gelişen bir “kapta hastalık” teknolojisinin öne çıkarıldığı araştırma-
da, bir bireyden kolaylıkla elde edilebilen deri hücrelerinden alınan kültür 
nöronları birbirilerine bağlanarak, 3 boyutlu küreler oluşturuldu. Dr. Birey 
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ve ekip arkadaşları, otizm ve epilepsiye yol açan genetik bir bozukluk olan 
Timothy Sendromlu hastalardan alınan deri örneklerini önce kök hücre-
lerine, daha sonra da ön beyin kürelerine dönüştürdüler. Bu yolla, beyin 
kürelerini kullanarak, hastaların kişisel erken beyin gelişimlerindeki bazı 
kritik süreçleri mikroskop altına almayı başardılar.Dr. Fikri Birey tarafından 
konu hakkında Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yapılan yazılı açıklamada şöyle 
denildi:“Bilim çevrelerine göre, kişisel tıp alanında çok önemsenmiş olan 
bu yöntem, çeşitli gelişimsel hatalıkların kişiye özgü tanı ve tedavilerinde 
umut vaat etmekte. Araştırmalarını değerlendiren Dr. Birey “İnsan beyin 
fonksiyonunun temelinde yatan karmaşık gelişimsel süreçleri ve belirli 
hücresel ilişkileri incelemek için geliştirdiğimiz bu teknoloji, otizm, şizofre-
ni ve başka nörogelişimsel beyin bozuklarının temelinde yatan çoğu sürece 
erişip bilgi sahibi olmamızı sağlayacaktır” dedi. Çalışma, bilim çevrelerin-
de geniş yankı uyandırdı. Birey ve arkadaşlarının kök hücre kullanarak 
gerçekleştirdikleri bu çalışma ve bulguları, ABD’de Stanford Üniversitesi, 
Scientific American Dergisi, The Scientist Dergisi, Amerikan NPR Ulusal 
Radyosu, İspanya’nın en büyük günlük gazetelerinden bir olan El Mundo 
gazetesi ve İtalya’nın Le Scienze dergisinde de geniş yer aldı.” 





5. KAYNAKLAR





ÖĞRETMEN KILAVUZU

207

KAYNAKLAR

A. Kadir Akbaş, 6. Sınıf Tasarım Günlüğüm, İstanbul 2011, Zer Yayıncılık. 

AÖF Ders Kitabı PDF: AOF-Ogretim-ilke-ve-yontemleri-kitabi.pdf [3,52 Mb] (İndirme: 
2210)

AÖF Ders Kitabı PDF: AOF-Ogretim-ilke-ve-yontemleri-kitabi.pdf [3,52 Mb] (İndirme: 
2210)

Bilen, M. (1999). Plandan uygulamaya öğretim. Ankara: Anı Yayıncılık.

Demirel, Ö. (2008). Öğretim İlke ve Yöntemleri: Öğretme sanatı (14. Baskı). Ankara:  
Pegem A Yayıncılık.

Dilek Öztürk, Teknoloji Ve Tasarım 6. Sınıf Kaynak Kitap, Ankara 2008, Koza Yayıncılık.

Doç. Dr. Orhan İçelli, Doç. Dr. Recep Polat, Yrd. Doç. Dr. Ali Sülün, Teknoloji Ve Tasarım 
Eğitiminde Yaratıcı Etkinlikler, Maya Akademi,2009

Elçi Ş, “İnovasyon: Kalkınma ve Rekabetin Anahtarı”, 2006. 

Emine SERTEL ve Yüksel Özge ELİTAŞ, “Eğitimde Yöntem ve Teknikler”, Son Güncelleme 
Tarihi: 17 Ocak 2007. Doç. Dr. Hakan Şevki Ayvacı, Teknolojik Proje Tasarımı, Pagem 
Akademi 2012, Ankara.

Girişimcilik Ve İş Kurma, Prof. Dr. Yılmaz ÜRPER, Yrd. Doç. Dr. B. Tuğberk Tosunoğlu, Doç. 
Dr. C. Hakan Kağnıcıoğlu, Doç. Dr. Mehmet Başar, Yrd. Doç. Dr. A. Emre Demirci, Prof. 
Dr. Necdet Sağlam,  2. Baskı, Anadolu Üniversitesi  Web-Ofset Tesisleri, Eskişehir, 
Temmuz 2014

http://artereklam.com/bilgimerkezi.
islem=urunokutr&urunid=16&fldID=38&fldKategoriAd=REKLAM&fldUstKategoriID=0

http://artereklam.com/bilgimerkezi.
islem=urunokutr&urunid=17&fldID=38&fldKategoriAd=REKLAM&fldUstKategoriID=0

http://artereklam.com/bilgimerkezi.
islem=urunokutr&urunid=20&fldID=38&fldKategoriAd=REKLAM&fldUstKategoriID=0

http://blog.reklam.com.tr/genel/reklam-nedir/275/

http://blog.reklam.com.tr/genel/reklam-senaryosu-nasil-yapilir/836/

http://girisimcilerizbiz.blogspot.com.tr/2016/05/ic-girisimcilik-ve-ds-girsimcilik-nedir.

http://lingusta.com.tr/adwords.html

http://teknolojivetasarim7g.blogcu.com/zihni-sinir-icatlari-tum-siniflar/6526387

http://www.bilgiustam.com/isiktan-daha-hizli-bir-sey-var-midir/

http://www.bizobiz.net/is-fikri-ve-girisimcilik/

http://www.bt-tasarim.com/reklam-nedir/

http://www.gelisenbeyin.net/logo-nedir.html

http://www.gelisenbeyin.net/ornek-reklam-senaryalari.html

http://www.gelisenbeyin.net/tasarim-sureci.html



TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

208

KAYNAKLAR

http://www.hizliadam.com/en-etkili-satis-teknikleri.html

http://www.hizliadam.com/pazarlama-ile-satis-arasindaki-fark.html

http://www.hizliadam.com/pazarlama-nedir.html

http://www.karar.com/gundem/dunyaca-unlu-markalarin-isim-hikayeleri

http://www.lafsozluk.com/2010/10/maket.html

http://www.nasil.com/reklam-senaryosu-nasil-yazilir/

http://www.nedirnasilyapilir.net/icat-ve-bulus-nedir-arasindaki-farklar-nelerdir-175/

http://www.reitix.com/Makaleler/Reklamin-Planlama-ve-Uygulama-Sureci/ID=5028

http://www.reklamtanitimfilmi.com.tr/cekim-asamalari/

http://www.reklamtanitimfilmi.com.tr/en-iyi-reklam-nasil-yapilir.html

http://www.webmasto.com/gizli-anlamlari-olan-20-populer-logo

http://www.yeniduzen.com/bilim-dunyasinda-yanki-yaratti-89568h.htm 

http://www.yeniduzen.com/dubaiyi-24-saatligine-kapatan-kibrisli-turk-99894h.htm 

http://www.yeniisfikirleri.net/fizibilite-calismasi-nasil-yapilir/

http://www.yeniisfikirleri.net/insanlara-patates-gondererek-ayda-10000-dolar-kazanan-
girisimci/

http://www.yeniisfikirleri.net/para-kazandiran-garip-isler/

https://onedio.com/haber

https://onedio.com/haber/teknolojinin-dogadan-ilham-alarak-ilerledigi-biyomimetik-
biliminden-24-ornek-584385

https://tr.wikipedia.org/wiki/Giri%C5%9Fimcilik

https://tr.wikipedia.org/wiki/Reklam

https://www.dunyaatlasi.com/basarili-girisimcilik-ornekleri

https://www.etohum.com/blog-tr/sizi-harekete-gecirecek-4-gercek-girisimcilikolacak.

https://www.google.com.tr/search?q=girişimcilik+ile+ilgili+karikatürl

https://www.google.com.tr/search?q=inovasyon+nedir&oq=ianvasyo

https://www.slideshare.net/kayahandede/endstriyel-tasarm-11275487

https://www.slideshare.net/serhanok/marka-ismi-nasl-bulunur

khttps://tr.linkedin.com/pulse/girişimcilik-hakkında-yanlış bilinen-5-ef

Nuray Bayraktar, Nilgün Görer Tamer, Ayşe Tekel, Nilüfer Gürer, Aybike Ceylan Kızıltaş, 
Bilge Armatlı Köroğlu, Görsel Eğitimde Yaratıcılık ve Temel Tasarım, 1. Basım, 2012 
Ankara, Nobel Yayıncılık.



ÖĞRETMEN KILAVUZU

209

KAYNAKLAR

Özder, H. ve Konedralı, G. (2006) İlköğretimde Planlama ve Değerlendirme-1, Lefkoşa: 
Rüstem Yayıncılık.

Özel İhtisas Komisyonu Üyeleri, İlköğretim Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı 
ve Kılavuzu (6, 7, 8), Ankara 2010, Başak Yayıncılık.

Özel İhtisas Komisyonu, T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 
İlköğretim 1, 2 Ve 3. Sınıflar Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı Ve Kılavuz, Ankara 
– 

2009http://hbogm.meb.gov.tr/MTAO/3TeknikResimVeMeslekResmi/unite03.pdf

Teknoloji Yönetim Derneği, “Eski Köye Yeni Âdet Getirin!”, 2005.

www.edize.com 

www.pazarlamaturkiye.com 




