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Abstract 
The Coronavirus (Covid-19) pandemic, which has affected the whole world, has 

caused the transition to distance education systems in our country and in many 

countries. In addition to the need for internet, various hardware tools were needed 

for the implementation of distance education. It is to design an online, 

collaborative, project-based environment and product on the basis of 

constructivist learning in order to develop the design-oriented thinking skills of 

teachers and to test the effectiveness of the application. In the study, as data 

collection tools, the design thinking scale, the material development guide 

evaluation scale, and the needs of educators, students and parents who have a 

connection with distance education were applied. In the research, answers to five 

sub-problems were sought. The Design Thinking (TOD) steps were followed by 

using the data obtained from the scale, and as a result, the prominent findings in 

the distance education process were: the quality of the developed team products 

and the difference in scientific dimension compared to peer and didactic 

evaluation; At the end of the process, it has been observed that contributions to 

development such as being able to produce their own products, a roadmap and 

project ideas for design-oriented thinking, interdisciplinary and teamwork, and 

increased self-confidence in the use of digital technology have been obtained. 
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Tasarım Odaklı Düşünme Yöntemleri ile Uzaktan Eğitim için 

Özelleşmiş Bir Ürün Tasarımı 

Anahtar Kelimeler 
Tasarım Odaklı 

Düşünme, Covid-
19, Uzaktan Eğitim, 

Ürün Tasarımı. 

Özet 
Tüm dünyayı etki altında bırakan Coronavirüs (Covid-19) pandemisi, ülkemizde 

ve birçok ülkede uzaktan eğitim sistemlerine geçiş yapılmasına neden olmuştur. 

Uzaktan eğitimin uygulanabilmesi için internet gereksinimin yanısıra çeşitli 

donanım araçlarına ihtiyaç duyulmuştur. Öğretmenlerin tasarım odaklı düşünme 

becerisini geliştirmek üzere yapılandırmacı öğrenme tabanında çevrimiçi, 

işbirlikli, proje tabanlı bir ortam ve ürün tasarlamak ve uygulamanın etkililiğini 

sınamaktır. Çalışmada veri toplama araçları olarak tasarım odaklı düşünme 

ölçeği, materyal geliştirme kılavuzu değerlendirme ölçeği, uzaktan eğitimle 

bağlantısı olan eğitmenler, öğrenciler ve velilerin ihtiyaçlarının tespit edilmesi 

için uygulanmıştır. Araştırmada beş alt probleme cevap aranmıştır. Ölçekten elde 

edilen veriler kullanılarak Tasarım Odaklı Düşünme (TOD) adımları izlenmiş ve 

sonuç olarak uzaktan eğitim sürecinde  Öne çıkan bulgular: geliştirilen takım 

ürünlerinin niteliği, akran ve öğretici değerlendirmeye göre bilimsellik boyutunda 

farklılık oluşturduğu saptanmış; süreç sonunda kendi ürünlerini üretebilme, 

tasarım odaklı düşünmeye dair yol haritası ve proje fikirleri, disiplinlerarası ve 

takım çalışması, dijital teknoloji kullanımına yönelik özgüven artışı gibi gelişime 

dair katkılar elde edildiği görülmüştür. 

Makale Geçmişi 
Alınan Tarih 
10 Eylül 2022 
Kabul Tarihi 
5 Kasım 2022 

 

1. Giriş 

2020 yılının başında ortaya çıkan Coronavirüs (Covid-19) salgını, tüm dünyada 
başta sağlık olmak üzere, sosyal ve ekonomik yönden insanları olumsuz 
etkilemiştir. Eğitim sistemi de Covid-19 salgınından en çok etkilenen alanlardan 
birisidir. Dünya genelinde pandemi nedeniyle, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve 
Kültür Örgütü (UNESCO) verilerine göre, 07 Nisan 2020 itibariyle, Coronavirüs 
pandemisi sebebiyle 188 ülkede okullar kapanmıştır. Bu durum, dünya çapındaki 
öğrencilerin yaklaşık %92’sini etkilemiştir (UNESCO, 2020) . Bu süreçte, ilk olarak 
16 Mart 2020 tarihinde Türkiye’de okullar tatil edilmiştir. İlköğretim ve 
ortaöğretim seviyesinde açık ve uzaktan eğitim uygulamaları kapsamında, 3 TV 
Kanalı ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden eğitimlerin sürdürülmesine karar 
verilmiştir (MEB, 2020). Coronavirüs pandemisinin etkileri ile, yükseköğretim 
sisteminde de 12 Mart 2020 tarihinde eğitime ara verilmiş, ve  sonrasında 23 Mart 
2020 tarihinde 2019-2020 öğretim yılı bahar döneminin tamamen açık ve uzaktan 
öğrenme sistemine geçilmesine karar verilmiştir (YÖK, 2020).  

Uzaktan eğitim sürecine geçilmesi, eğitmenler ve öğrenciler için donanım araçları 
ve internet ihtiyacı doğurmuştur. Derslere erişim için kullanılan araçların başında 
akıllı telefon, tablet, dizüstü bilgisayar (laptop), masaüstü bilgisayar (PC) 
gelmektedir. Derslere görüntülü/sesli katılmak gerektiğinde ise bu ihtiyaç listesine 
kamera, mikrofon, kulaklık gibi araçlar eklenmektedir. 

Tasarım sürecinde belirli bir akış vardır. İlk olarak fikir geliştirilir. Fikir mevcut bir 
problemin çözümü olabilir veya yeni bir soruya yanıt olabilir. Bir çözüm ortaya 
koyabilmek için araştırma yapmak gerekir. Fikir aşaması, belirlenen çözümün 
gereksinimlerinin tanımlandığı aşamadır (Şahin, 2020). Bu aşamaları 
gerçekleştirmek için Tasarım Odaklı Düşünme (TOD, design thinking) yöntemi 
kullanılabilir.  
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Tasarım odaklı düşünme, 1973 yılında ilk kez Robert McKim’in ortaya çıkardığı bir 
yöntemdir. Bu metotun günümüzdeki haline gelişi ise Rofl Faste’in Stanford 
Üniversitesinde 1980 ve 1990’lar arasında verdiği dersler sayesindedir (Fasrer, 
1993). Tasarımı sadece ürün ya da nesne değil, düşünce sistemi olarak gören 
TOD’da problem çözme, karar verme, değer yaratma gibi aşamalar sistematik 
biçimde ele alınır. Farklı bakış açılarını yaratmadaki başarısı TOD yöntemini, 
inovasyonu destekleyen en önemli yaklaşımlardan biri olarak görülmesine neden 
olmaktadır (Akdemir, 2017). TOD yönteminin benzer yöntemlerden en büyük 
farkı, tasarımda önceliğin kullanıcı ihtiyacına verilmesidir. Bu yöntemle, 
kullanıcının farkında olmadığı ihtiyacı belirleme ve bu ihtiyacı ortadan kaldıracak 
tasarım yapmak amaçlanmaktadır. Bu nedenle kullanıcının ihtiyaçları, tasarımın 
sınırlarını belirlemektedir (Erden, 2019). 

2. Yöntem 

Bu çalışmada uzaktan eğitimin insanlar üzerindeki etkisinin neler olduğunun 
anlaşılması ve uzaktan eğitim araçları ile ilgili ihtiyaçların belirlenmesi için 
öncelikle bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin, velilerin, 
öğretmenlerin ve akademisyenlerin erişimine açık olarak uygulanan ankete 301 
kişi katılmıştır.  Anketten elde edilen veriler ışığında tasarım odaklı düşünme 
adımları izlenerek uzaktan eğitim aracı tasarımı gerçekleştirilmiştir.  

Şekil 1. Tasarım Odaklı Düşünme Adımları (8) 

 

Tasarım odaklı düşünme yöntemleri empati, tanım, fikir, prototip ve test olmak 
üzere 5 aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalara kısaca değinmek gerekirse: 

Empati kurmak, tasarım sürecinde kullanıcıyı anlamak için atılan ilk adımdır 
(Userports, 2019). Bu süreç, kullanıcıların düşüncelerini, hislerini, ihtiyaçlarını, 
ürünü veya hizmeti kullanım sürecinde yaşadıklarını anlamak için sarf edilen çaba 
olarak tanımlanabilir. Empati sürecinde tasarımcının tutumu yargılamayan, 
meraklı, iyimser, saygılı ve amatör bir şeklinde olmalıdır. Empati aşamasında 
kullanıcıyı anlayabilmek için gözlem, anket ve birebir görüşmeler yapılabilir 
(Userports, 2019). Bir sonraki aşamaya hazırlık için elde edilen veriler ışığında 
empati haritaları ya da personalar oluşturulur. 
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Tanım, tasarım sürecinde odaklanılması gereken alanların net bir şekilde belli 
edildiği adımdır. Bu adımda yaygın olarak, kullanıcılardan toplanan bilgiler 
doğrultusunda anlamlar çıkarılır (Userports, 2019). Çıkarılan anlamlar ile 
kullanıcıların düşünceleri anlaşılır, problemin çerçevesi belirlenir. Tanım aşaması, 
ana konuya odaklanmayı sağladığı için fikir oluşturma sürecinde kritik rol oynar. 

Fikir aşaması, tanımlanan problem ile ilgili çözümlerin zihinde oluştuğu aşamadır. 
Bu aşamada fikir üretmek için beyin fırtınası (brainstorming), zihin haritalama 
(mindmapping) gibi fikir geliştirme teknikleri kullanılabilir. Oluşan fikirlerin ürüne 
dönüşme sürecinde ise eskizlerden yardım alınır. 

Prototip, ürün ve kullanıcı arasındaki ilişkiyi görmek, problemlere alternative 
çözümler yaratmak veya çözümlerin başarılı olup olmadığını tespit etmek için 
uygulanan aşamadır (SİANG T.,2019). Bu aşamada ürünün 3 boyutlu modelleri 
bilgisayar destekli tasarım (CAD, Computer Aided Design) yazılımları ile 
oluşturulur. Üretim çizimleri hazırlanır ve test edilebilir modeli oluşturulur.  

Test aşaması, hedef kullanıcılar ile prototipin test edildiği aşamadır. Test 
aşamasında kullanıcılardan gelen yorumlara göre önceki aşamalara dönülerek 
iyileştirmeler yapılabilir. 

3. Bulgular  

Uzatan eğitim sırasında karşılaşılan sorunları ortaya çıkarmak için yapılan 
anketten elde edilen veriler, TOD adımlarının uygulanmasında temel 
oluşturmuştur. Kullanıcıların kimliği, duygu durumu, ihtiyaçları gibi anketten elde 
edilen veriler empati aşamasında kullanılmıştır. Kullanıcıların ihtiyaçları göz 
önüne alınarak tanım aşamasında esas problem ortaya konmuştur. Fikir 
aşamasında kullanıcıların beklentilerini karşılamak üzere probleme çözüm 
önerileri sunulmuştur. Prototip aşamasında çözüm önerileri içinden belirlenen 
hedeflere en uygun olan tasarım tüm hatları ile ortaya çıkarılmıştır.   

3.1. Empati Aşaması 

Empati aşamasında uzaktan eğitim sistemlerini kullanan bireylerin yaşadıkları 
sorunları, bu sorunlar karşısında takındıkları duygu durumlarını tespit edebilmek 
için bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Ankete  katılan 301 kişiden  % 69,4’u 
kadın,  % 30,2’si erkektir. 
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Şekil 2. Ankete katılanların yaş ve meslek dağılımı 

 

Ankete katılanların çoğunluğunu 20-25 yaş arası ve 15-19 yaş arası kullanıcılar 
oluşturmaktadır. Kullanıcıların yaş dağılımları şekil 2’de verilmiştir. Soruları 
yanıtlayanların %75,1’i öğrenciler iken, %15,3’ü öğretmenlerdir. 

Şekil 2. Katılımcıların kullandıkları donanım araçları 

 

Katılımcılar uzaktan eğitim aracı  olarak en çok  telefon ve dizüstü bilgisayarı 
tercih etmektedir. Şekil 3’te kullanılan  donanım araçları  ve yüzdeleri verilmiştir. 
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Şekil 4. Ankete katılanların uzaktan eğitim araçlarını yanlarında taşıma oranları 
 (1-hiçbir zaman, 2-nadiren, 3-kararsızım, 4-sık sık, 5- her zaman) 

Katılımcılar ders saatinde her zaman uygun ortamda bulunmayabiliyorlar. Bu 
durumda dersleri  kaçırmamak için uzaktan eğitim araçlarını da yanlarında 
götürmeleri gerekebiliyor. Şekil 4’te katılımcıların  uzaktan eğitim araçlarını 
taşıma sıklığı gösterilmiştir. 

Şekil 5’te ise katılımcıların derslere bağlandıkları mekan bilgisi sorulmuştur. 
Grafiklere bakıldığında katılımcıların tamamına yakının evlerinden erişim 
sağladığı görülmektedir. Fakat evlerinden bağlanamadıkları durumda ise uzaktan 
eğitim araçlarını yanlarında taşıdıkları anlaşılmaktadır. 

Şekil 5. Katılımcıların uzaktan eğitime erişim sağladığı mekan bilgisi 

 

Şekil 6. Katılımcıların satın alma sürecindeki karar verme kriterlerin sıralanması 
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Katılımcıların  satın alma sürecinde nelere dikkat ettiklerini anlamak için, “Uzaktan 
eğitim donanım aracı almanız gerekirse, karar verme sürecinize neler etki eder?” 
sorusu sorulmuş ve cevapları  birincil, ikincil ve üçüncül öncelik olarak seçmeleri 
istenmiştir. Anket sonucunda elde edilen veriler Şekil 6 ‘daki grafikte verilmiştir. 
Grafiğe göre katılımcılar öncelikle ürünün fiyatına, daha sonra performansına ve 
sonra da taşınabilir olup olmadığına bakmaktadır. 

Şekil 7. Ankete katılan öğrenciler için hazırlanan empati haritası 

 

Ankete katılan kullanıcı  grupları içerisinden en çok katılımcının olduğu öğrenciler 
kullanıcı profili olarak tercih edilmiş ve çalışmanın devamında öğrencilerin 
problemlerine yönelik bir ürün tasarımı yapılması amaçlanmıştır. Anket 
çalışmasından elde edilen verileri, öğrenciler açısından  değerlendirebilmek için 
bir empati haritası yapılmıştır. Bu empati haritasında ankete katılan öğrencilerin    
seçimlerine odaklanılmıştır. Aynı zamanda anketin açık uçlu sorusu olan “ Uzaktan 
eğitim donanım araçları ile ilgili problem yaşıyor musunuz? Yaşıyorsanız 
açıklayınız.”sorusuna verdikleri yanıtlar değerlendirilmiştir. Oluşturulan empati 
haritası Şekil 7’de gösterilmiştir. 

3.2. Tanım Aşaması  

Tanım aşaması, problemin net bir şekilde ortaya koyulup ihtiyaçların tanımlandığı 
aşamadır. Bu aşamada bir önceki adımdan elde edilen bilgiler ışığında problem 
tanımı yapılır.  

Empati haritası ve anket sonuçları incelendiğinde öğrencilerin derslere 
katılımlarını evlerinden kendi akıllı telefonlarını kullanarak yaptığı 
anlaşılmaktadır. Derslerin yoğun olduğu zamanlarda şarj problemi yaşadıkları 
belirtilmiştir. Bunun yanısıra telefon ekranı küçük olduğu için ekranı net 
görememekte, ekrana ve anlatılanlara odaklanmakta zorluk yaşamaktadırlar. Aynı 
ev içerisinde uzaktan eğitimi kullanan kişi sayısının birden fazla olması 
durumunda; donanım araçlarının paylaşımı, internette yavaşlama ve odaların 
kullanımında sorunlar baş göstermektedir.  

Yukarıda belirtilen problemleri çözmek için; öğrencilerin kullanımına yönelik, 
akıllı telefonlarla etkileşimli, fiyat/performans (f/p) ürünü, kolay taşınabilir bir 
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uzaktan eğitim aracı tasarlanması gerektiğine karar verilmiştir. Çalışmanın 
devamında tanımlanan ürünün tasarım aşamaları yer almaktadır. 

3.2. Fikir Aşaması  

Tanımı yapılan problem ile ilgili çok sayıda farklı fikir üretmek için öncelikle beyin 
fırtınası yapılmıştır. Beyin fırtınası sırasında yanlış, komik ya da mantıksız 
olmasına dikkat edilmeden akla gelen her fikir kağıda yazılır. Devamında zihin 
haritalama yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemde ise anahtar kelimeler birbirleri ile 
olan ilişkilerine göre dallandırılarak bir harita oluşturulur. Uygulanabilecek fikirler 
için bu harita üzerinde rotalar oluşturulur.  

Beyin fırtınası ile oluşurulan çok sayıda fikir, zihin haritalama tekniği ile ilişkilerine 
göre gruplandırıldıktan sonra karar verilen rotaya göre eskiz sürecine geçilmiştir. 
Eskiz süreci 3 aşamada gerçekleşmiştir. İlk olarak fikir geliştirme uygulamaları 
sırasında zihinde canlanan fikirler basit çizimler ya da karalamalar halinde kağıda 
geçirilir. Bu karalamalara fikir eskizleri denir(8). Fikir eskizlerinde çizim kalitesi 
önemli değildir. Sadece olası alternatifler hızlıca görselleştirilir. Şekil 9’da uzaktan 
eğitim araç tasarımı için yapılan fikir eskizleri yeralmaktadır. 

Şekil 8. Uzaktan eğitim araç tasarımı için yapılan fikir eskizleri 

Fikir eskizlerinden tanımlanan problem çözüm niteliğinde 2 farklı alternatif 
seçilmiştir. Alternatif-1 telefona takılacak bir aparat olup, esnek hareket sağlayan 
bir gövde, bir kamera ve bir ışık kaynağından oluşmaktadır. Alternatif-2 ise bir  
telefon standı olup, kamera, mikrofon, ışık ve batarya içermektedir. Bu iki fikirden 
hangisinin kullanıcı ihtiyaçlarına daha uygun oluğunu tespit etmek amacıyla, 
amaçlar ağacı yapılmıştır. Amaçlar ağacında kullanıcının ürün seçimini en çok 
etkileyen kriterler olan fiyat, performans ve taşınabilirlik değerlendirme ölçütü 
olarak kullanılmıştır(11). Bu kriterlerin oranlarını hesaplamak için öğrencilerin 
anket sırasında verdikleri yanıtlar kullanılıştır. Tablo.1 ‘de ankette tercih edilen 
yanıtlar ve oranları gösterilmiştir. 

 

Alternatif-1 

Alternatif-2 
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Tablo 1. Öğrencilerin satın alma kriterlerindeki öncelikleri 
Kriterler 1.Öncelık 2.Öncelık 3.Öncelık Toplam Oran 

Fiyat 144 60 27 231 0,4 
Performans 71 125 23 219 0,38 

Taşınabilirlik 9 25 88 122 0,22 

Ortaya çıkan fikir alternatiflerini daha doğru değerlendirebilmek için fiyat, 
performans ve taşınabilirlik kriterleri alt başlıklara ayrılmıştır. Fiyat kriteri, 
üründe kullanılacak malzemenin fiyatı (0,2) ve üretim yönteminin maliyeti (0,2) 
üzerinden değerlendirilecektir. Ürünün maliyeti düştükçe, fiyat kriterine verilecek 
puan 0.4’e yaklaşacaktır. Performans kriteri 5 farklı başlık altında 
değerlendirilmiştir. Bunlar; kamera (0,076), ışık (0,076), ses (0,076), batarya 
kullanımı (0,076), kullanım kolaylığıdır (0,076). Taşınabilirlik kriteri ise ağırlık 
(0,073), hacim (0,073) ve dayanım (0,073) olarak 3 alt başlığa ayrılmıştır. 

Şekil 9. Alternatif-1 için oluşturulan amaçlar ağacı 

Şekil 9’da Alternatif-1 için hazırlanan amaçlar ağacı gösterilmektedir. Alternatif-1 fiyat, 

performans ve taşınabilirlik değerlendirmesi sonucunda 0,65 değerine ulaşmıştır. 

Şekil 10. Alternatif-2 için oluşturulan amaçlar ağacı 
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Şekil 10’da Alternatif-2’nin amaçlar ağacı yer almaktadır. Alternatif-2 fiyat, performans 

ve taşınabilirlik değerlendirmesi sonucunda 0,68 değerine ulaşmıştır. Alternatif-1’den 

daha yüksek bir değere sahip olduğu için çalışmanın devamında bu fikir üzerinden 

ilerlenilmiştir. 

Şekil 11. Geliştirilen tasarımın açıklayıcı eskizi 

Alternatif-1 fikrini geliştirmek için farklı form seçenekleri düşünülerek eskizler 
yapılmıştır.Ürünü oluşturacak parçaların boyutları ve montajı düşünülerek, 
kullanımı kolay ve aynı zamanda ekonomik bir ürün geliştirmeye çalışılmıştır. 
Yapılan eskizler sonucunda Şekil 11’deki bas-aç kapaklı tasarım uygun 
görülmüştür.  

3.4. Prototip Aşaması 

Prototip aşaması, geliştirilen tasarımın üretime hazırlandığı aşamadır. Bu aşamada 
teknik çizimler, 3 boyutlu modeller ve maketler aracılığıyla ürünün son haline 
karar verilip, kullanıcılara test ettirebilmek için bir örneği üretilir. Uzaktan eğitim 
aracının açıklayıcı eskileri yapıldıktan sonra boyutlarına karar verilerek ortografik 
görünüşleri hazırlanmıştır. Bu çizimler referans alınarak 3 boyutlu modelleme 
programı Rhinoceros 3D ile ürünün modeli oluşturulmuştur. Hazırlanan modele 
kullanılacak malzemeler atanmış ve ürünün gerçekçi renderı alınmıştır (Şekil 12).  

Ürün içerisinde bulunan batarya ile kullanım sırasında hem kamera sistemini 
çalıştıracak hem de telefonun pil seviyesini koruyacaktır. Alt kısımda yer alan 
noktalı yüzeye basıldığında, telefonun yerleşeceği alan ortaya çıkmaktadır. 
Kullanım sonrasında ise kapak ittirilerek kapatılıp, rahat bir şekilde taşınabilir. 
Görüntü, ses ve ışık ile ilgili araçlar, kullanımı kolaylaştırmak için 30 derece açılı 
yüzey üzerine yerleştirilmiştir. 

  



Journal of Current Research on Engineering, Science and Technology, 2022, 8 (2), 99-112.  109 

 

Şekil 12. Tasarımın gerçekçi görüntüsü 

 

4. Sonuç 

Öğrencilerin uzaktan eğitim sistemi ile ilgili yaşadıkları problemlerin başında 
donanım yetersizliği gelmektedir. Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu derslere 
telefonlarını kullanarak bağlanmaktadır. Telefonlar çoğu zaman kamera, ışık ve ses 
konularında yetersiz kalmaktadır. Öğrenciler ders sırasında telefon ellerinde 
olduğu için, gelen bildirimlere kayıtsız kalamamaktadır. Bu durum öğrencilerin 
dersten kopmasına neden olmaktadır. Uzun dersler sırasında telefonun şarjının 
bitmesi sık karşılaşılan bir problemdir. Telefon şarja takıldığında bir yere 
sabitlenmesi gerekmekte ve hareket imkanı kısıtlanmaktadır. Bu çalışmada 
belirtilen problemlerin çözümü için TOD yöntemi kullanılarak uzaktan eğitim aracı 
tasarımı yapılmıştır. 

Çalışma kapsamında uzaktan eğitimde yaşanan problemler yapılan anket çalışması 
ile belirlenmiştir. Özellikle öğrencilerin uzaktan eğitim sırasında kullanılacak bir 
donanıma ihtiyaçları olduğu, veriler ile ortaya konmuştur. Bulgular kısmında adım 
adım TOD aşamaları izlenmiştir. Empati aşamasında anket verileri 
değerlendirilerek empati haritası oluşturulmuştur.  

Tanım aşamasında problem belirlenip tanımı yapılmıştır. Fikir aşamasında beyin 
fırtınası, zihin haritalama, amaçlar ağacı ve eskizler ile ürün fikri geliştirilmiştir. 
Prototip aşamasında geliştirilen ürün fikrine ait teknik çizimler ve 3 boyutlu 
modeller hazırlanarak ürün son haline getirilmiştir. Mücbir sebepler nedeniyle 
kullanıcılara ürün test ettirilememiştir. Bu yüzden test aşaması atlanmıştır.  

Tasarlanan ürün 70mm x 135 mm x 16 mm (en x boy x yükseklik) boyutlarında 
olup, parlak sarı ABS (Akrilonitril bütadien stiren) gövdeye sahiptir. Ürünün açılı 
yüzeyinde kamera, mikrofon, LED ışık ve hoparlör bulunmaktadır. Ürünün alt 
tarafında bulunan noktalı yüzeye bastırılınca telefonun yerleştirileceği bölme 
açılmaktadır. Telefon yatay şekilde bu bölmeye oturtulup, USB kablosu takılarak 
kullanıma hazır hale gelmektedir. Kablo bağlantısı hem kamera, ses, ışık ve 
hoparlörün çalışmasını sağlamakta hem de telefonun batarya kullanımını kontrol 
etmektedir. Böylelikle ders sırasında şarj bitme sorunu çözülebilir. Telefonun bir 
bölmeye yerleştirilmesi ve kablo ile bağlanması,öğrencilerin her istediklerinde 
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telefonu alma durumuna engel olacaktır. Telefon ekranı yatay bir şekilde tam 
kullanıcının karşısında olduğu için derse odaklanmayı da kolaylaştıracaktır.  

Ürün halihazırda kullanılmakta olan powerbanklere benzer boyutlarda olup, 
taşınabilirliği yüksektir. Sahip olduğu işlevler incelendiğinde performansının diğer 
kamera/mikrofon/ışık sistemlerine göre yüksek olduğu görülmektedir. Ürünün 
parça sayısı, malzeme türü ve üretim şekli düşünüldüğünde ekonomik bir ürün 
olarak sayılabilir. Yapılan bu çalışma ile öğrencilerin uzaktan eğitim sisteminde 
yaşadıkları problemleri çözebilecek inovatif bir ürün önerisi yapılmıştır. 
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