
 

“ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI I ve  II” 3DERSLERİ(2022-2023 GÜZ) SINAVI UYGULAMASI 

Aşağıdaki başlıklardan sadece biri seçilecektir! 

• Elektrikli ev aletleri (küçük ev aletleri) tasarımı (Tasarımcıya özgün çizgileri taşıyan yeni bir tasarım) 

• Engelli bireyler için yeni ürün tasarımı (Engelli bireylerin karşılaştığı bir sorunu çözen, işlerini 
kolaylaştıran yeni bir ürün özelliğinde olmalı) 

Raporlandırma: Rapor hazırlanırken aşağıda belirtilen maddelerin raporda bulunması gerektiği unutulmamalıdır! 

• Mevcut durum (piyasa) analizi, 

• Ürün adı ve anlamı, 

• Ürün özelliklerinin yazılı olarak anlatılması, Ürünün taşıyacağı teknik özellikler ve hareket 
kabiliyetleri 

• Ürünün neden seçildiği, seçme süreci, 

• Varsa sanatsal ya da popüler yönünün açıklanması, 

• Ürün detaylandırma süreci, 

• Ürünün nasıl bir yenilik getireceği, 

• Üründe kullanılacak hammadde ve malzemelerin teknik ve görsel özellikleri hakkında kısa 
açıklamalar. 

• Ürüne ait SWOT (GZFT) analizi gerçekleştirilmelidir. 

• Tüm tasarımlarda yeşil uygulamalara dikkat edilmelidir. 

Ürüne ait tasarımlar: 

1. Eskiz çalışmaları (en az iki açıdan perspektif görüntü) 
2. Ürüne ait üç görünüş ve ölçülendirme (ölçek belirtilecek) 
3. Yeteri kadar kesit alınacak 
4. Yeteri kadar detay alınacak, detaylar ürünün taşıdığı kendine özgü nitelikleri yansıtacak 
5. Üründe bulunan tüm mekanik hareket noktalarına ait tasarımlar detaylı bir şekilde iç yapısı ve 

işleyişini gösterecek resimlerle gösterilecektir. 
6. Ürüne ait patlamış resim (montaj şeması) hazırlanacaktır. 
7. Ürünün dış görünüş özelliklerini yansıtacak renklendirilmiş perspektif resmi, ürünü tam olarak 

tanıtacak yeteri kadar açıdan görsellerle resmedilecektir. 
8. Ürün için birincil ambalaj ve/veya taşıma ambalajı tasarımı gerçekleştirilecektir. Bükme, katlama, 

yapıştırma ve birleştirme detayları çizilerek gösterilecektir. 

Malzeme Özellikleri: Ürünlerde kullanılacak her türlü malzeme, tasarımlar üzerinde (eskizler, kesitler ve/veya 

detaylarda) belirtilmelidir. 

Tarifname: Ürününüze bir faydalı model ya da patent alacakmış gibi planlama yapıp Türk Patent Enstitüsü’nün 

yayınlamış olduğu tarifname hazırlama kurallarına uygun olarak tarifname yazılacaktır. 

Raporlar en geç ilan edilen sınav günü, imza karşılığında elden teslim edilecektir. Sınav günü yazılı sınav yapıldıktan 

sonra, aynı gün projenin sunumu gerçekleştirilecektir. Rapor teslimi, yazılı sınav ve projenin sözlü sunumu sınav 

günü gerçekleştirilecek olup katılım zorunludur. 
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