
“EUT 237 - ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI I” BÜTÜNLEME PROJESİ 
 

• Mutfakta yemek pişirmek / saklamak için kullanılan ya da gıdaları işlemeye / sunmaya yardımcı yeni 
ürün özelliği taşıyan endüstriyel ürün tasarımı. 

 
1. Ürünlerde kullanılacak malzeme ya da ürün maliyetleri kısıtlanmamıştır ancak gerek malzeme gerekse fiyatlandırma 
gerçekçi olacak ve yapılacak “SWOT analizine” uygun belirlenecektir. 
 
2. Ürünler üretilebilir ve seri üretime uygun şekilde planlanacaktır. 
 
Malzeme Özellikleri: Ürünlerde kullanılacak her türlü malzeme, tasarımlar üzerinde (eskizler, kesitler ve/veya detaylarda) 

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

• Mevcut durum (piyasa) analizi,  
• Ürün adı ve anlamı,  
• Ürün özelliklerinin yazılı olarak anlatılması,  
• Ürünün neden seçildiği,  
• Varsa sanatsal ya da popüler yönünün açıklanması,  
• Ürün seçme süreci,  
• Ürün detaylandırma süreci,  
• Ürünün nasıl bir yenilik getireceği,  
• SWOT analizi,  
• Ürünün taşıyacağı teknik özellikler ve hareket kabiliyetleri,  
• Üründe kullanılacak hammadde ve malzemelerin teknik ve görsel özellikleri hakkında kısa açıklamalar 

 
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. Ürünün dış görünüş özelliklerini yansıtacak renklendirilmiş perspektif resmi, ürünü tam olarak tanıtacak yeteri 
kadar açıdan görsellerle resmedilecektir. 

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

size derste verilmiş olan tarifname hazırlama kurallarına uygun olarak tarifname yazılacaktır. 
 

DİKKAT! 
 

• Raporlar en geç BÜTÜNLEME programında belirtilen rapor teslim tarihinde sadece açıklanacak 
elektronik adres (evdekal.hacettepe.edu.tr) üzerinden teslim edilecektir. Sınav teslim gününe ve 
saatine uygun olarak, sistem kapanmadan teslim edilmeyen dosyalara not verilmeyecek, öğrenci 
sınava zamanında girmemiş sayılacaktır.  

• Ödev teslim sisteminde yoğunluktan, internet altyapınızda, elektronik aletlerinizde ya da son anda 
gelişebilecek olası sorunlardan dolayı ödevinizi zamanında gönderememe durumu ile karşı karşıya 
kalmamak için projenin gönderimini son ana bırakmamanız tavsiye edilir.  

• Projenin herhangi bir başka yöntemle (elden, posta yolu ile, ders sorumlusunun kişisel e-posta 
adresini kullanarak vb.) gönderimi kabul edilmeyecektir. 
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