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KORUNMASI



Bu ünitede değişime olan istek, yeniliğe açıklık, inovasyon (yenilik) türleri, AR-
GE (araştırma-geliştirme), sürdürülebilirlik; özgün fikirlerin kullanım hakları, 
koruma yöntemleri ve çeşitleri; patent belgesi, faydalı model belgesi, marka 
tescili, endüstriyel tasarım tescili ile fikirlerin korunmasının teknolojik ilerlemeye 
katkısı konularının öğretilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca inovasyonda beş işlem 
basamağının (böl, birleştir, çıkart, çoğalt ve simetriyi boz) kullanımına yer verilir.

8.A.1-İNOVATİF DÜŞÜNCENİN GELİŞTİRİLMESİ VE 
FİKİRLERİN KORUNMASI

İNOVASYON AR-GE

MARKAPATENT



TT. 8. A. 1. 1-İnovasyon(Yenilik) kavramını açıklar.

TT. 8. A. 1. 1. İnovasyon (yenilik) kavramını açıklar.
İcat, keşif ve inovasyon (yenilik) kavramları ile ürün, hizmet, 
pazarlama ve organizasyon türlerine değinilir. Buluşların ortaya 
çıkışları ve bilim insanlarının hayatlarından bahsedip inovasyonun 
(yeniliğin) insan hayatındaki önemi üzerinde durulur.

8.A.1-İNOVATİF DÜŞÜNCENİN GELİŞTİRİLMESİ VE 
FİKİRLERİN KORUNMASI



İnovasyon / yenilik
İnovasyon, Türkçe sözlük karşılığı yenilikçilik/yeniliktir.  
Yeni olma durumu; yeni olan bir şeyin özelliği; eskimiş,  
zararlı veya yetersiz sayılan şeyleri yeni, yararlı ve  
yeterli olanlarıyla değiştirme olarak tanımlanmıştır.

İnovasyon, gelişen ve hızla değişen dünyada işletmeler  
için rekabet üstünlüğü sağlayabilmenin en etkili yoludur.

İnovasyonu başarıyla gerçekleştirebilen işletmeler  
yollarına daha güçlü şekilde devam ederler.

İnovasyon endüstriyelleşme üzerinden hayatımızı  
etkilemiştir. Elektrik enerjisi, buhar makinaları,  
motorlu taşıtlar birer inovasyon ürünüdür.



yenilikcilik
Yenilikciliğin temel unsurları:

 Uzmanlık
Yenilikçi bir metalürji mühendisi olmak için kişi önce  
kendi alanında iyi bir alt yapıya sahip olmalıdır.

 Yenilikçi düşünme kapasitesi
yeniliğe açık olmak, yenilik ve çeşitlilik aramak,  
bağımsız olmak, ısrarcı olmak ve yüksekstandartlara  
sahip olmayı gerektirir.

 İçsel motivasyon
çalışma dıştan gelen baskı, ödüller ile değil, içten
gelen tutku, işte ve işten keyif ile olmalıdır.



Yenilikcilik ve inovasyon
● İnovasyon, içinde orijinallik, farklılık,  

değişiklik ve yenilik barındırdığı için yenilikçi  
bir fikirden başlar.

● Fakat yenilikçi fikirden daha fazlasıdır.

● Burada önemli olan yenilikçi fikri yaşama  
geçirmek, yani ürüne, hizmete yansıtabilmek  
ve bundan kar sağlamaktır.

● Eğer yenilikçi bir fikir uygulanmamışsa,  
“ticari başarı/kar” getirmemişse inovasyon  
değildir!



inovasyon
İnovasyon; ürünlerde, hizmetlerde 
ve  süreçlerde katma değer 
oluşturacak  değişikliklerin ve 
yeniliklerin  gerçekleştirilmesidir.

İnovasyon; daha az kaynak, emek ve
enerji  kullanarak daha fazlasını 
üretmek için  önemli bir araçtır.



● Ar-Ge, teknolojik inovasyonun ön koşuludur.

● Ar-Ge sonucu ortaya çıkan yenilikler girişimci  
bir bakış açısı ile ele alınıp ticarileştirildiğinde,  
ortaya inovasyon çıkar.

● Tersi durumlarda, Ar-Ge çıktısı olan  
uygulanmamış veya ticarileştirilememiş yeni  
fikirler ve projelerin çoğalması, işletmeler ve  
ülkeler için kaynak israfıdır; kurumsal  
durgunluk oluşturur.

Teknolojik inovasyon(Ar-ge)



Teknolojik olmayan inovasyon
● Bu inovasyonlar teknolojik buluşlar,

gelişmeler sonucunda elde edilmez.

● Ar-ge tabanlı olmayan ürün ve süreç
iyileştirmeleri de inovasyona dönüşebilir.

● Pazarlama, iş idaresi, organizasyon,  
yönetim ve tasarım alanlarındakiler bu  
gruba girer.



İNOVASYON BAZEN 
DE VAR OLAN PEK 
ÇOK ÜRÜN YADA 
HİZMETİ DAHA GÜZEL 
, DAHA KULLANIŞLI , 
DAHA ÇOK İNSANIN 
İŞİNE YARAYACAK 
HALE GETİRMEYİ 
AMAÇLAYABİLİR. 



BULUŞ
Buluş, daha önce var olan ama var olduğu bilinmeyen bir 
şeyin öğrenilmesidir.
Buluşa örnek verecek olursak, Newton’un yerçekimini 
fark etmesidir.
Buluşu gerçekleştiren kişiye BİLİM ADAMI
denilmektedir.

http://www.detaypatent.com.tr/bulus-icat-nedir.html


icat
İcat, Daha önceden var olmayan bir şeyin yapılan 
çalışmalar sonucunda bulunmasıdır.

İcat örneği verecek olursak saat bir icattır. 
İcadı yapan kişilere ise mucit denilmektedir.



KEŞİF
 Keşif, var olan bir gezegen, yıldız veya kara parçanın fark 

edilmesine denir.

 Keşif yapan kişiye kaşif denir.



İNOVASYON 
TÜRLERİ



 yeni veya özellikleri ya da kullanım amaçları  
açısından önemli ölçüde geliştirilmiş
/iyileştirilmiş bir mal veya hizmetin pazara
sunulmasıdır.

 Bu iyileştirmeler; kullanım kolaylığı, parça  
malzeme ve bileşenlerinde değişiklik, işlevsel  
özelliklerinde gelişme, üründe kullanılan  
yazılımlar, teknik kabiliyetler gibi alanlarda  
olabilir.

 Örnek: Kadınların kullanımı için geliştirilen aynalı
kredi kartı.

ürün inovasyonu



ürün inovasyonu

Piyasaya ilk sürülen portatif müzik aleti değil!
Fakat en başarılı inovasyon!
Tasarım, ergonomi, kullanım rahatlığı



ürün inovasyonu
Haşlamayan Çaydanlık…
GATA verilerine göre, Türkiye’de son 10 yıldaki 5 bin  
264 yanık olayının %95’inin evde mutfak ve kahvaltı  
masasında yaşandığı bilgisinden
yola çıkan Korkmaz  
250 bin dolar yatırımla
‘Haşlamayan Çaydanlık» üretti.  
Devrildiğinde bile içindeki sıvıyı  
dışarı bırakmayan çaydanlık  
tasarım ödülü Reddot Design  
2011’i kazandı.



ürün inovasyonu

3M, 1968



Hizmet inovasyonu
Bir işletmenin yeni, farklı ve değişik bir  
hizmet geliştirip bunu müşterilerine sunması  
hizmet inovasyonudur.

Hizmet inovasyonun da da daha önce  
sunulmayan bir hizmeti sunmak şart  
değildir. Zaten sunulmakta olan hizmetleri  
daha çok müşteri çekecek şekilde  
değiştirmek ve farklılaştırmak da hizmet  
inovasyonu yapmak anlamına gelir.



Hizmet inovasyonu



 pazarlamastratejilerinde,
 Ürün ambalajında,
 ürün yerleştirmede,
 ürün promosyonunda
 ürün fiyatlandırmasında

yeni bir pazarlama yöntemininönemli değişiklikler içeren  
uygulanmasıdır.

Örnek: Peynirlerin dilimlenmiş olarak satılması

pazarlama inovasyonu
Daha fazla müşteri çekebilmek için, ürün ve

hizmetlerde farklı, değişik ve yeni tasarımların,
ambalajların ve pazarlama yöntemlerinin geliştirilip
kullanılması pazarlama inovasyonu olarak adlandırılır.



pazarlama inovasyonu
2002’de ketçup üreticisi HEINZ  
kolayca sıkılabilen ve sosun kolayca  
akmasını sağlayan baş aşağı plastik  
şişe ambalajı piyasaya sürdüklerinde  
sonucun nasıl olacağını merakla  
beklemişlerdi.
Piyasa standardı oldu.  
Diğer tüm soslara uygulandı  
ve rakiplerin tümü takip  
etmek zorunda kaldı.



pazarlama inovasyonu

Japonlar lüks meyve pazarını keşfediyor.
Arap ülkelerini hedef pazar olarak seçiyorlar!
Japonya’nın lüks meyve pazarından geliri: 2 Milyar $

Küp  
karpuz  
fiyatı  
240 $



pazarlama inovasyonu

Fiyat politikası



organizasyonel inovasyon
Bir işletmenin rekabet avantajı yakalayıp bunu

koruyabilmesi için çalışma ve iş yapış  
yöntemlerini geliştirmesi, farklılaştırması ve  
yenilemesi organizasyonel inovasyon olarak  
adlandırılır.
Firmada yeni yapılanmaları, iş pratiklerinde  

yeni organizasyon yöntemlerini,  
organizasyonları yürütme yöntemlerini veya  
yeni organizasyonel yaklaşımları, iş yeri  
organizasyonunu ve dış ilişkileri konu alır

Örnek: Yeni bir yönetim yapısının kurulması



ORGANİZASYONEL 
İNOVASYON



inovasyon çeşitlerinin bir örnekle özeti

 Çiftçi domatesi organik olarak üretir; doğal ve insan
 sağlığına zararsız yöntemlerle kurutur; organik  
zeytinyağı ve organik aromatik bitkilerle karıştırıp  
müşteriyi bir bakışta çeken kavanozlarda satmaya  
başlayarak gelir seviyesi yüksek kesimlere ve gelişmiş  
ülkelerin pazarlarına ulaştırabilir.

 Satışlarını, ürünü için pazar potansiyeli taşıyan farklı  
ülkelerin dillerinde yayın yapan, müşteriye güvenli on-
line satış imkanı sağlayan bir web sitesi üzerinden  
yapabilir.
 Web sitesinden yapılan satışlar için kurulan sistemle  
sipariş ve stok kontrolü sağlayabili.r



inovasyon çeşitlerinin bir örnekle özeti
Domatesi organik yöntemlerle üretmek: süreç  
inovasyonu
Organik domates: ürün inovasyonu

Albenisi yüksek, renk ve şekil olarak çarpıcı bir
kavanozla pazara sunmak: pazarlama inovasyonu
web satışları: hizmet inovasyonu
web sitesi üzerinden yapılan satışlar için kurulan  
sipariş ve stok kontrol sistemi: organizasyonel  
inovasyon











TT.8. A. 1. 2. İnsan hayatını kolaylaştıracak inovatif bir
fikir geliştirir.
TT.8. A. 1. 3. Geliştirdiği inovatif fikri değerlendirir.
Öz değerlendirme ve akran değerlendirmesinden yararlanılır.

8.A.1-İNOVATİF DÜŞÜNCENİN GELİŞTİRİLMESİ VE 
FİKİRLERİN KORUNMASI



TT. 8. A. 1. 4. Geri bildirimler doğrultusunda inovatif fikrini yeniden 
geliştirir.
Geliştirilen fikrin güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesi, yeni çözümler üretilmesi 
üzerinde durulur.

8.A.1-İNOVATİF DÜŞÜNCENİN GELİŞTİRİLMESİ VE 
FİKİRLERİN KORUNMASI



TASARIM  PROBLEMİNİ  GELİŞTİRME   :
1-Tasarımımız hangi ihtiyacı karşılıyor?
Araç kullanan herkesin mutlaka bir şekilde farının patladığını araştırmalarım sonucu öğrendim.Bu 
tasarımım sayesinde gece farımız patlasa bile karşıda ki sürücülerin bizi fark etmesini sağlayacağım.

2- Kimler kullanacak?
Araçlar üretilirken yapılacağı için araç kullanan herkesin fayda sağlayacağı bir tasarım olacaktır.

3- Tasarımımız hangi özelliklere sahip olacak?
Tasarımın en önemli özelliği farın iç kısımlarının fosfor bir malzemeden yapılmış olmasıdır.Ayrıca çok 
uzak mesafeden başka bir aracın farı vurduğu anda parlamaktadır.

4-Nasıl kullanılıyor, kullananlara ne gibi kolaylıklar sağlayacak?
Biz arabada giderken far patlasa bile içerisinde ki fosfor sayesinde gönül rahatlığıyla aracımızı 
kullanmaya devam edebiliriz.Kullanırken herhangi bir şey yapmamıza gerek yok orijinal haliyle 
durması yeterli.

5-Tasarım oluşturulurken kimlerden, nerelerden faydalanılacak? 
Tasarım oluşturulurken sanayideki ustalardan ve  trafik tabelası yapan  birimlerden  yardım almayı 
düşünüyorum.

6-Yaptığımız araştırma acaba yeterli miydi, oluşturma(yapım) aşamasına geçebilir misiniz? 
Yaptığım araştırmanın  yeterli olduğunu düşünüyorum.Projeme benzer bir ürün bulunmaması ve 
sanayiye uygulanabilir olması güzel bir artı.Bu yüzden gönül rahatlığıyla yapım aşamasına 
geçebilirim.



Tasarımımın benzer ürün araştırması, tasarımı
geliştirme çalışmaları, internet ve çevre araştırmalarım
sonucunda projemi şu şekilde yapmaya karar verdim.

Farımızın içerisini trafik levhalarında ki gibi ışık
vurunca parlayacak ve yanıyormuş gibi gösteren fosfor bir
malzeme ile kaplayacağım.Böylelikle farımız patlasa da
karşıda ki araçlar iki far şeklinde görmeye devam
edecekler.Ayrıca gündüz de içerisinde ki fosfor sayesinde
göze hoş gelen bir görüntü oluşturacaktır.

ARAŞTIRMALAR  SONUCUNDA Kİ  SON ÇÖZÜM   :



TASARIM PROBLEMİNİN TASLAK ÇİZİMİ:

1. DENEMEM 2. DENEMEM 



FİKİR ALIŞVERİŞİNDEN SONRA TASARIMIMIZIN SON 
YAPIM RESMİ:

1. DENEMEM 2. DENEMEM 



TASARIMIMDA KULLANACAĞIM ARAÇ -GEREÇ  
MALZEME LİSTESİ:

1. Çıkma araba farı

2. Trafik levhalarında kullanılan fosforlu boya

3. Yağlı boya fırçası

4. 12 voltluk adaptör

5. Araba farı lambası

6. Anahtar(Düğme aç- kapa)

7. Elektrik bandı

8. Kontrol kalemi

9. Elektrik kablosu

10. Slikon tabancası

11. Slikon mumu 

12. Maket bıçağı

13. Lehim tabancası

14. Lehim teli



TASARIMIN YAPIM AŞAMALARI :

1. Sanayiden alınan çıkma araba farının ön camı sökülecek.

2. Fırça ile fosforlu boya farın iç bölgesine sürülecek

3. 12 voltluk adaptör alınıp  ucu kutuplara ayrılacak.

4. Adaptörde ki kablonun bir ucu anahtara bağlanıp lehimlenecek.

5. Anahtarın diğer boş ucuna bir kablo lehimlenecek.

6. Bu kablo lambanın (+) kutbuna bağlanıp lehimlenecek.

7. Adaptörün diğer kablosu  direk lambanın (-)  kutbuna bağlanarak lehimlenecek.

8. Araba farının sökülen ön camı takılacak

9. Anahtar bir (1) konumunda iken lamba yanacak.

10. Anahtar  sıfır (0) konumunda iken lambanın patlak olduğu anlatılacak.

11. Anahtar  sıfır (0) konumunda iken fosforlu boya ile yaptığımız kaplama parlayacak.

12. Sergi aşamasında kapalı bir kutu içerisinde karanlık bir ortam yaratılarak 

sergilenecektir.



TASARIMIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE TEST  ETME :



DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ  



YENİDEN YAPILANDIRMA

Ürünüm hakkında gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra şöyle bir
değişiklik yapma gereği duydum.Gündüz far içi fosfor renginin arabanın
kendi renginden farklı bir renkte olmasının çok daha güzel bir görünüm
sağlayacağını düşündüm.Seri üretime geçilmeden önce tüm bu
değerlendirmeleri göz önünde bulunduracağım.



8.A.1-İNOVATİF DÜŞÜNCENİN GELİŞTİRİLMESİ VE 
FİKİRLERİN KORUNMASI

TT. 8. A. 1. 5. Patent belgesi, faydalı model belgesi, marka tescili, 
endüstriyel tasarım tescili kavramlarını açıklar.
Buluş, icat ve tasarımların nasıl korunacağı üzerinde durulur. Fikrî ve sınai 
mülkiyet haklarının korunmasının hukuki ve sosyal bir sorumluluk olduğu, 
toplumsal ilerleme ve çevre duyarlılığının uygarlığa katkısı ve etik kurallara 
uygun davranılması gerektiği vurgulanır.
TT. 8. A. 1. 6. Fikrî ve sınai mülkiyet haklarının teknolojik ilerlemedeki 
önemini açıklar.



8.A. TEKNOLOJİ VE TASARIMIN
TEMELLERİ

FİKİRLERİN KORUNMASI

8.A. 1. 5. Patent Belgesi  
Faydalı Model Belgesi  
Marka Tescil Belgesi

Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi



PATENT BELGESİ
Patent nedir?

İcat (Buluş) sahibinin buluş konusu  
ürününü belirli bir süre üretebilme,  
kullanma, satma veya ithal edebilme  
haklarıdır.

Bu hakkı ispat eden belgeye ise
Patent Tescil Belgesi denir.



Patentlene Bilirlik Kriterleri  
(Patent Standartları)

Yenilik: Buluşun evrensel olarak yani dünya  
çapında daha önce bulunmaması yani tekniğin bilinen  
durumunda var olmaması gerekmektedir.

Buluş basamağı: Buluşun ilgili olduğu teknik  
alanda uzman bir kişi tarafından tekniğin bilinen  
durumundan aşikâr bir şekilde çıkartılmayacak  
özellikte olması anlamına gelmektedir.

Sanayiye uygulanabilirlik: Buluşun tarım dâhil  
sanayinin herhangi bir dalında kullanılabilir,  
üretilebilir, uygulanabilir nitelikte olması  
gerekmektedir.



Patente konu olabilecek bir ürünün  
üretiminin yapılarak tanıtımına  
başlanmadan önce mutlaka patent  
tescil başvurusunda bulunulmalıdır.

Tescil edilmemiş bir patente ait ürün  
kanunen size ait değildir.

Patent tescili için başvuru yapılan ve  
tescil kararı veren yetkili kurum:
Türk Patent Enstitüsü Kurumu dur.



Patent Tescil Belgesi



Faydalı Model Belgesi
Faydalı Model Nedir?
Dünyada ve Türkiye’de yeni,  
sanayide uygulanabilir olan buluşa  
faydalı model denir.

Bu modele koruma sağlayan belgeye:
Faydalı Model Tescil Belgesi denir.



Faydalı Model Tescil Belgesi
Verilebilirlik Kriterleri

 Yeni; Buluş, başvuru tarihinden önce,  Türkiye içinde 
veya dünyada herkesin  ulaşabileceği şekilde yazılı olarak 
veya bir  başka yolla açıklanmamış ise veya yöresel  olarak 
ya da ülke çapında kullanılmamış  ise yeni sayılır.

 Sanayiye uygulanabilirlik; Buluş, tarım  dahil 
sanayinin herhangi bir dalında  üretilebilir veya 
kullanılabilir nitelikte ise,  sanayiye uygulanabilir olduğu 
kabul edilir.



Faydalı Model Belgesi
Buluşunuzun yeni olduğunu (yani bilinen  

bazı şeyleri bir araya getirip yeni bir şey  
keşfettiğinizi) düşünüyorsanız, size 10  
senelik bir koruma sağlayan Faydalı Model  
Tescili alabilirsiniz.

Faydalı Model Tescili için başvuru
yapılan ve tescil kararı veren yetkili
kurum:
Türk Patent Enstitüsü Kurumu dur.



Faydalı Model Tescil Belgesi



Marka Tescili
Marka Nedir?

Bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir  
başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden  
ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları  
dâhil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler,  
sayılar, malların biçimi veya ambalajlarının  
biçimi gibi çizimle görüntülenebilen veya  
benzer biçimde ifade edilebilen, baskı  
yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen her  
türlü işaretleri içerir.



Marka tescili; Markalaşmak, kurumsal kimlik
kazanmak, işletmenize ait ürün veya hizmetlerin  
taklit edilebilirliğini engellemek ve müşterileriniz  
tarafından tanınmak için oldukça önemli bir konudur.

Marka tescili ayrıca halk arasında isim hakkı, isim  
patenti, isim tescili ve marka patenti olarak da  
bilinmektedir.

Marka başvurusu yapılıp tescil edilen bir marka  
ilgili sektörde başka firma veya kişilerce  
kullanılamaz. Bunun için yapılacak başvuru daha  
önceden tescil edilen markalardan farklı ve ayırt  
edici olmalıdır.

Marka Tescili



Marka Tescil Belgesi
Marka, mal veya ambalajı ile birlikte tescil ettirilebilir.
Marka tescili için başvuru yapılan ve tescil kararı veren  

yetkili kurum: Türk Patent ve Marka Kurumu dur.



ENDÜSTRİYEL TASARIM TESCİL BELGESİ
Endüstriyel Tasarım nedir?

Günlük hayatımızın her anında bize eşlik eden,  
hayatımızı kolaylaştıran her türlü ürün veya ürün  
parçaları; hayatımıza renk katan, estetik  
duyularımıza hitap eden desenler, süslemeler  
endüstriyel tasarımdır.

Su içtiğimiz bardak, sinemaların tanıtım afişleri,  
giysilerimizin desenleri, hesap makinemiz, klavyemiz,  
sandalyemiz, ceketimiz, arabamız, trafik levhaları,  
saatimiz, termometre, oyuncaklar, ajandamızın sayfa  
düzeni, gözlüğümüz, çantamız buna örnek verilebilir.



Endüstriyel Tasarım Tescil  
Belgesi Nedir?

Size ait ürünün tümünü veya bir  
parçasını veya üzerindeki  
süslemeyi, çizgi, şekil, biçim, renk,  
doku, malzeme veya esneklik gibi  
insan duyuları ile algılanabilen  
çeşitli unsur veya özellikleri  
koruma altına alan belgedir.



Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi
Tasarımı kullanmaya başlamadan ya da kullanıma başladıktan  

en fazla 1 yıl içerisinde yasal koruma altına almalısınız. Aksi  
takdirde 1 yılı aşan tasarımlar kamuya mal olur ve herkes  
tarafından üretilebilir. Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi için  
başvuru yapılan ve tescil kararı veren yetkili kurum:
Türk Patent Enstitüsü Kurumu dur.



8.B-TASARIM 
SÜRECİ VE 
TANITIM

8.B.1-BİLGİSAYAR 
DESTEKLİ 

TASARIM VE 
AKILLI ÜRÜNLER

8.B.2-
TANITIM VE 
PAZARLAMA



8.B.1-BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIMLAR VE 
AKILLI ÜRÜNLER

Bu ünitede öğrencilerin üç boyutlu tasarım bilgisi ve akıllı ürünleri öğrenmeleri 
amaçlanmaktadır.



8.B.1-BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIMLAR VE 
AKILLI ÜRÜNLER

TT. 8. B. 1. 1. Tasarımı için taslak çizimler yapar.
Gerçek hayatta karşılaştığı probleme ilişkin düşünülen çözüm önerisi kağıt
üzerinde üç boyutlu olarak gösterilir.



Bilgisayar Destekli Tasarım 
ve Akıllı Ürünler 
• Bu ünitede üç boyutlu tasarım bilgisi ve akıllı

ürünleri öğrenme amaçlanmaktadır.

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı



Bilgisayar Destekli Tasarım

• Üç boyutlu çizimden kasıt; "üç boyutlu 
modelleme"dir. Öncelikle üç boyut 
nedir bunu açıklamak gerekir.

• Üç boyut(3D) ; en, boy ve derinliği
ifade eder. Daha teknik bir izah ile; x, y
ve z eksenlerinde belli bir boyuta sahip 
cisimler üç boyutludur. Yani kısaca 
eni(genişliği), boyu(yüksekliği) ve 
derinliği olan cisimler üç boyutludur 
diyebiliriz. 



Bilgisayar Destekli Tasarım
• Üç boyutlu cisimlere en basit örnek 

olarak bir küp verilebilir.  
Çevremizde gördüğümüz cisimler 
üç boyutludur. Kağıt gibi yüksekliği 
çok az olan cisimler dahil üç 
boyutludur. Ancak kağıt iki boyutu 
en çok anımsatan en yakın 
nesnedir.

Üç boyutlu gerçekçi resimler çizebilmek için gelin 3 
görünüş nedir ve nasıl çıkartılır;  ayrıca, perspektif 
çizim nedir ve nasıl çizilir inceleyelim.



Bilgisayar Destekli Tasarım
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Bilgisayar Destekli Tasarım

Perspektif, iki boyutlu 
yüzeye üç boyutlu görsel 
etki kazandırmak için 
nesnenin ve mekanın 
görünümünün belirli 
teknikler kullanarak 
kağıda aktarımıdır.



Bilgisayar Destekli Tasarım
Mutfak 
Tasarımı
(Perspektif):



Bilgisayar Destekli Tasarım
• Gerçek hayatta karşılaştığınız bir probleme ilişkin 

düşündüğünüz çözüm önerisini kağıt üzerinde üç 

boyutlu olarak gösteriniz.



TT. 8. B. 1. 2. Taslak çizimlerini bilgisayar yardımıyla üç boyutlu 
görsellere dönüştürür.
Bilgisayar destekli tasarım yapılırken üç boyutlu resim ve grafik işleme 
yazılımları açıklanarak bu yazılımlardan en az bir tanesi kullanılmak suretiyle 
görsel oluşturulması üzerinde durulur ve 3 Boyutlu yazıcılardan bahsedilir.
TT. 8. B. 1. 3. Sensör teknolojisinin günlük hayattaki uygulamalarını 
değerlendirir.
Fotoselli araçlar, sensörlü aydınlatmalar gibi teknolojilerin nasıl çalıştığı üzerinde 
durulur.

8.B.1-BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIMLAR VE 
AKILLI ÜRÜNLER



Bilgisayar Destekli Tasarım

• Üç boyutlu çizim; el ile ya da 
bilgisayar desteği ile, bunun için 
özel olarak yazılmış programlar 
ile eni, boyu ve derinliği olan 
cisimlerin modellenmesine
denir. 

• Günümüzde üç boyutlu çizimler 
daha çok bilgisayar ortamında 
ilgili programlar ile yapılmaktadır.

• Üç boyutlu çizimler, tasarlanan 
cismin insanlar tarafından 
anlaşılması için çok büyük 
kolaylıklar sağlamaktadır. Çünkü 
üç boyutlu çizimler, nesneyi 
gerçek birer cisim gibi görmemizi 
sağlarlar.



Bilgisayar Destekli Tasarım

• Üç boyutlu çizim programları kendi alanlarına göre 

ayrılırlar. 

• Örneğin mimari modelleme, mimari 3 boyutlu çizim, 

organik modelleme gibi alanlar için çeşitli programlar 

kullanılır. 



Bilgisayar Destekli Tasarım
3Ds Max (3D Stüdio
Max), Autodesk firması 
tarafından geliştirilen (ve 
hala geliştirilmekte 
olan) dünyanın en 
popüler ve en çok 
kullanılan 3D modelleme 
ve animasyon 
programlarından biridir.



Bilgisayar Destekli Tasarım
Blender üç boyutlu 
modelleme yapabileceğimiz, 
animasyonlar
oluşturabileceğimiz, 
bünyesinde barındırdığı 
oyun motoru sayesinde 
oyunlar üretebileceğimiz; 
bunların yanında da ses ve 
video montajı
yapabileceğimiz bir 
yazılımdır ve tamamen özgür 
yazılım tarzında dağıtılır.



Bilgisayar Destekli Tasarım
Maya, Autodesk tarafınd
an geliştirilmiş, oldukça 
güçlü ve çok yönlü bir 3 
Boyutlu tasarım, görsel 
sunum ve animasyon
programıdır. Reklam, 
oyun ve sinema 
sektörlerinde, özellikle 
karakter 
animasyonlarında sıklıkla 
kullanılmaktadır.



Bilgisayar Destekli Tasarım
• Sanayiye, üretime yönelik cad cam programları 

kullanılır. Bu programlara örnek vermek gerekirse; 
en bilinen üç boyutlu çizim programları 
Solidworks, Autocad, Catia, Proengineer gibi 
programlardır.

• Bu programlar aynı zamanda teknik resim çizim 
programları olarak bilinirler. Makine, metal 
sanayinde kullanılırlar.

• Bu programlar ile bilgisayar ortamında üç boyutlu 
makine modelleri oluşturulabilir, makineler parça 
parça oluşturulur ve daha sonra montajına geçilir.

• Üç boyutlu tasarım programları ile makine imalatı 
yapmak zamandan ve maliyette tasarruf 
sağlarken hata oranlarını düşürür.



Bilgisayar Destekli Tasarım
Günümüzde en çok tercih 
edilen CAD programlarından 
birisi de SolidWorks'tür. Bu 
program daha çok üç boyutlu 
(3D) modelleme ve 
optimizasyon üzerine çalışmalar 
için kullanılır. Ülkemizde de 
makine, mekatronik, plastik 
kalıp ve mobilya gibi pek çok 
farklı sektörlerde tercih edilen 
önemli CAD 
programlarındandır.



Bilgisayar Destekli Tasarım
Tarihi çok eskilere 
dayanan AutoCAD programı, 
Amerikan Autodesk şirketi 
tarafından 30 yılı aşkın bir süredir 
geliştirilmeye devam edilmektedir. 
Önceleri daha çok iki boyutlu (2D) 
teknik çizimler için tercih edilen 
bu program, günümüzde üç 
boyutlu (3D) modelleme işlerinde 
de kullanılmaktadır.
AutoCAD günümüzde en çok 
kullanılan CAD programlarının 
başında gelir.



Bilgisayar Destekli Tasarım
CATIA programı, CAD için 
kullanılan en büyük 
programlardan birisidir. 
Daha çok taşıt tasarımına 
odaklanmış CATIA progra
mı; otomotiv, havacılık ve 
gemi tasarımı gibi 
alanlarda çokça 
kullanılmaktadır.



Bilgisayar Destekli Tasarım
SketchUp, mimarlar, 
mühendisler, film 
yapımcıları, oyun 
geliştiricileri ve 3 boyutlu 
modelleme gerektiren 
hemen her alandaki 
kullanıcılar için tasarlanmış 
bir 3B Modelleme 
yazılımıdır. Ara yüzü diğer 
çizim programları kadar 
karmaşık olmayan, sade bir 
ara yüze sahiptir.



Bilgisayar Destekli Tasarım

Sketchup programında Mimari çizimler, 
Stand tasarımları, Mobilya tasarımları, 
Peyzaj tasarımları, Mekanik modelleme 
vb. çizimler yapılabilir.  İstediğiniz 
alanda kullanmak için bir çok plugin
bulunmaktadır. Bu pluginler(eklentiler) 
sayesinde Sketchup programı içinde 
daha hızlı seçim ve hızlı çizim yapmanızı 
sağlayacak bir çok  özelliği 
barındırmaktadır.

İle Neler Yapılabilir?



Bilgisayar Destekli Tasarım

• Basit bir ara yüz ve kullanım kolaylığından dolayı tasarımlarımızda 

Sketchup yazılımını kullanacağız.

• Şimdi basit bir masa tasarımının sketchup’da nasıl 

gerçekleştirildiğini görelim.



Bilgisayar Destekli Tasarım






Bilgisayar Destekli Tasarım
Daha önce yaptığınız çizimlerinizden herhangi 
birisini, üç boyutlu resim ve grafik işleme 
yazılımlarından biri ile (örneğin; sketch up) 
kullanarak üç boyutlu görsellere dönüştürünüz.



Bilgisayar Destekli Tasarım

3D yazıcılar,  üç boyutlu 
olarak çizimi yapılmış 
cisimleri, elinizle 
tutabileceğiniz plastik vb. 
gerçek nesnelere 
dönüştüren makinelerdir.



Bilgisayar Destekli Tasarım
• Öncelikle üretilecek ürün 3 
boyutlu tasarım 
programları(CAD) ya da 3 
boyutlu tarama sistemleri ile 
bilgisayar datası oluşturulur.

• Genel olarak plastik, 
termoplastik, kauçuk gibi 
materyallerin belirli sıcaklıkta 
makinede eritilip 3D Printer 
üzerinde yer alan hareketli kol 
sayesinde 2D katmanlar 
halinde üst üste dizilir. Bu 
materyaller belirli sıcaklıkta 
eriyebildiği için defalarca 3D 
Printer’da kullanılabilir ve 
maliyeti daha düşürülebilir. 



Bilgisayar Destekli Tasarım
• 3D yazıcıların en çok kullanım 

alanı bulduğu sektörlerden biri 

Medikaldir. Özellikle cerrahlar 

ameliyat öncesi hastaya 

uygulayacakları prosedürü 

tam olarak kavrayabilmek için 

organ modellerini kullanırlar.

• Protez bacak vb. alanlarda 

kullanılmıştır.



Bilgisayar Destekli Tasarım
• Bir diğer kullanım alanı ise tabi 
ki tasarımdır. Kavramsal tasarım 
aşamasında tasarımcının 
parçayı ya da ürünü daha kolay 
algılayabilmesi için 3D yazıcılar 
ile üretilmiş bir modeli 
kullanılır.

• Bunların dışında kuyumculuk, 
havacılık, sanat, mimari, moda 
tasarım, ve iç mimari gibi bir 
çok alanda da kendine yer 
bulmaktadır.



8.B.1-BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIMLAR VE 
AKILLI ÜRÜNLER

TT.8. B. 1. 4. İnternete bağlı teknolojik araçların günlük hayattaki 
kullanımlarına örnekler verir. ATM, taşıt tanıma sistemi, akıllı ev sistemi, 
modem, navigasyon vb. üzerinde durulur. 
TT. 8. B. 1. 5. Akıllı ürün kavramına uygun olarak gelecekte 
kullanılabilecek bir ürün tasarlar.
Gelecekte karşılaşılabilecek problemin belirlenmesi, tanımının yapılması ve 
tanımlanan problemin çözümüne ilişkin akıllı bir ürün tasarlanması üzerinde 
durulur.



Akıllı Ürünler

• İnsanların yerine çevremizdeki fiziksel 
ortam (sıcaklık, basınç, uzaklık, ses vb.) 
değişikliklerini algılayan cihazlara 
“sensör” denir. Bir diğer adı da 
algılayıcılar yani duyargalardır.

• Günümüzde onlarca sensörden
(algılayıcıdan) bahsetmek mümkündür.

• Çok yaygın bir kullanım alanı vardır.
• Hayatımızı kolaylaştırma anlamında 

günden güne neredeyse tüm ürünlere 
entegre edilmişlerdir.



Akıllı Ürünler

• LDR (Işık) sensörü
• Ses Sensörü
• Isı sensörleri
• Hareket sensörleri
• Mesafe sensörleri
• Nem sensörleri
• Gaz sensörleri
• Basınç sensörleri vb. birçok sensör vardır.

LDR(Işığa duyarlı) 
Sensörlü projeler



Akıllı Ürünler
Sensörler duyarlı oldukları durumu  
hissettiklerinde peşi sıra gelen küçük 
bir devreyi aktif hale getiriler ve röle 
çıkışına bağlanılan mekanizmayı 
(Motor, ampul, alarm) çalıştırırlar.

Örneğin; aşağıdaki LDR(ışık sensörü) 
ışık algıladığında motoru çalıştırıyor. 
Motor yerine istediğimiz  başka bir 
ürünü de(alarm, titreşim motoru vb.) 
bağlayıp çalıştırabiliriz.



Akıllı Ürünler
• Sağda gösterilen devrede, anahtarı 

kapalı konuma getirdiğimizde, 
anahtar  ve lamba üzerinden geçen 
akım tekrar pile ulaşarak devreyi 
tamamlıyor ve lamba yanıyor.

• Solda gösterilen devre de ise, 
anahtar yerine LDR(Işık sensörü) 
kullanılmış. (Çıkış uçları karanlık 
olduğunda kapalı konum olacak 
şekilde bağlanılmış.) Böylece pil 
üzerinden gelen akım, karanlık 
olduğunda sensör kapalı bir 
anahtar gibi işlev göreceği için 
sensör çıkışlarından da(röleden) 
geçerek lamba ya ve daha sonra 
pile ulaşarak lambanın yanması 
sağlanmış. Sanki karanlığa duyarlı 
bir anahtar gibi.

Not: Diğer 
sensörler de 
devrelere aynı 
mantıkla 
bağlanırlar.



Akıllı Ürünler

• Cisme duyarlı kapılar
• Harekete duyarlı lambalar
• Cisme duyarlı musluklar
• Cisme duyarlı köpük aleti
• Cisme duyarlı peçetelikler
• Araç park etme sistemi (Mesafe 

algılayıcılar)
• Gaz kaçağına duyarlı vanalar
• Otomatik yangın fıskiyeleri
• Otomobillerde yağmur sensör

sistemi
• Otomobillerde karanlığa duyarlı far 

sistemi
vb. birçok yerde 

kullanılmaktadırlar.

Hayatımızın her alanında kendini gösteren 
sensörlerin başlıca kullanım alanları:



Akıllı Ürünler
• Akıllı ürünlerden bahsederken internete bağlanıp veri(bilgi) 

aktaran teknolojik araçları da atlamamak gerek. Bu araçlarda 
internet üzerinden başka bir ortamdaki araç, mekan, makine 
gibi birçok şeye uzaktan erişim sağlamamamızı olanaklı hale 
getirerek zaman, para, konfor vb. alanlarda hayatımızı 
kolaylaştırır. Bunlardan bazıları;

o ATM’ler
o Taşıt Tanıma Sistemleri
o Akıllı Ev Sistemleri
o Uzaktan Erişim Kameralar
o Navigasyon vb.



Akıllı Ürünler

Gelecekte nasıl bir problemle karşılaşabiliriz, düşünün ve bir 
problem bulun.

Bu kadar bilgi yeter. 
Şimdi sıra geldi akıllı 
bir ürün 
tasarlamaya.

Bulduğunuz problem nedir, açık ve net bir anlatımla tanımlayın.

Tanımladığınız problemin çözümüne yönelik akıllı bir ürünü 
çizerek tasarlayın. 



8.B.2-TANITIM VE PAZARLAMA

Bu ünitede öğrencilerin tasarım 
ürünlerinin markalaşmasına yönelik 
tanıtım ve pazarlama stratejileri 
geliştirmesi amaçlanmıştır.



8.B.2-TANITIM VE PAZARLAMA

TT. 8. B. 2. 1. Tanıtım ve pazarlama tekniklerini açıklar.
Marka ismi, logo, amblem, ambalaj, afiş, billboard, el ilanı, gif animasyon,
broşür, reklam senaryosu, reklam filmi gibi tanıtım araçları ile doğrudan
pazarlama, ilişkisel pazarlama, sanal pazarlama, halkla ilişkiler, reklam gibi
pazarlama teknikleri üzerinde durulur.

MARKA LOGO AMBALAJ AFİŞ

REKLAM 
SENARYOSU

SANAL 
PAZARLAMA REKLAM



Ürün Tanıtım ve Pazarlama
 Bu etkinlik ile öğrencilerin tasarım 

ürünlerinin markalaşmasına yönelik tanıtım 
ve pazarlama stratejileri geliştirmesi 
amaçlanmıştır.

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı



Ürün Tanıtım ve Pazarlama
Pazarlama en klasik tanımıyla : "Bir ürün ya da 

hizmeti, doğru hedef kitleye, doğru mesajlarla, 
doğru kanallardan tanıtabilmek” şeklinde 
tanımlamak mümkündür.

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı



Ürün Tanıtım ve Pazarlama
 Tanıtım ise, bir firmanın 

ürettiği ürün ve hizmetlerini, 
onların özelliklerini, kurumsal 
kimliğini, üretim biçimini, 
teknolojisini, ürettiği 
unsurlara yüklediği duygusal 
bağlarla birlikte, geniş halk 
kitlelerine, onların bütün 
bunları sahiplenmesini, 
benimsemesini, istemesini 
sağlayacak şekilde 
anlatmasıdır. 

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı



Ürün Tanıtım ve Pazarlama
Pazarlama ve tanıtım 
arasındaki fark?
 Tanıtım, belirli bir ürün 

veya hizmetle ilgili ücretli 
bir iletişim veya 
promosyon olup, 
özellikle marka bilincini 
geliştirir. Temel amacı, 
daha fazla satış 
yaratmaktır.

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı



Ürün Tanıtım ve Pazarlama
Pazarlama ve tanıtım arasındaki fark?

Diğer taraftan pazarlama, fikirlerden çıkarımlar yapmayı, 
satıcı ve alıcıyı birbirine yakınlaştırmayı, ürünün veya 
hizmetin geliştirilmesi, markalanması ve tasarlanması, 
hedef müşteriler üzerinde araştırma yapılması, piyasaya bir 
fikir getirmek için bir servis veya hizmet sunmaktır. Bir 
başından sonuna kadar bir süreçtir.

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı



Ürün Tanıtım ve Pazarlama
Ürününüzü diğer benzer ürünlerden 
farkını ortaya koyan tanıtımlar yapın. 

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı



Ürün Tanıtım ve Pazarlama
Ürününüzü daha çekici hale getirmek için 
ufak değişikliklerle alternatifler 
oluşturabilir.

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı



Ürün Tanıtım ve Pazarlama
Etkili Pazarlama Tanıtım Yaklaşımları:
Sattığınız ürünü çok iyi tanıyın ve 
hakkında her şeyi öğrenin.

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı



Ürün Tanıtım ve Pazarlama
Ürününüz bir güven veren nesne olmalı.

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı



Ürün Tanıtım ve Pazarlama
Müşterinizin ürüne ihtiyacı olduğunu 
hissettirin.

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı



Ürün Tanıtım ve Pazarlama
Etkili Pazarlama Tanıtım Yaklaşımları:
Korsan ürünler sizin orijinal ürünlerinizden 
daha fazla satar. O halde korsan ürün alan 
kişilere orijinal ürününüzü aldıkları takdirde 
elde edecekleri kazanımları hatırlatın.

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı



Ürün Tanıtım ve Pazarlama
Pazarlama da sadık müşteri grubu 
oluşturun. Bunun için samimi olun.

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı



Ürün Tanıtım ve Pazarlama
Upsell (Yukarıya yönelik) 
Pazarlama Tekniği:
Upsell tekniği bir müşteriyi 
daha pahalı olanı satın 
almaya ikna etmektir. Upsell
tekniğini kullanmazsanız, 
hazır paraya hayır demiş 
olursunuz. “Yemeğinizin 
yanına patates kızartması da 
ister misiniz?” sorunu kaç 
kere duydunuz veya bir şey 
satın aldığınızda kaç kere 
başka bir ürün için indirim 
aldınız?

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı



Ürün Tanıtım ve Pazarlama
Akıllı fiyatlandırma önemlidir.
Pazar araştırması yapın ve rekabetçi fiyatlandırmayı 
öğrenin. 
Herkesin ihtiyacını karşılayan harika bir ürününüz 
olabilir. Ancak fiyatınız rakibinize göre yüksek olursa, 
«Apple» olmadığınız sürece satışlarınızı 
arttıramazsınız.

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı



Ürün Tanıtım ve Pazarlama
Ücretsiz numuneler dağıtın

Ücretsiz numuneler dağıtmak, satışları 
arttırmanıza yardımcı olacaktır.

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı



Ürün Tanıtım ve Pazarlama
Ürününüzün ismi, 
çocuğunuzun isminden 
daha da önemlidir
Müşterinin kolayca telaffuz 
edebileceği ve zorlanmadan 
hatırlayabileceği bir ürün adı 
seçin. Seçtiğiniz ismin ürün 
detaylarıyla ilgili bilgi verdiğinden 
emin olun. Seçtiğiniz isim hedef 
müşterilerinizin zihnine tohumlar 
eksin.

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı



8.B.2-TANITIM VE PAZARLAMA

TT.8. B. 2. 2. Mevcut bir kurum veya şirkete ait kurumsal kimlik
çalışmalarını ve pazarlama tekniklerini analiz eder.
Pazarlama teknikleri ve kurumsal kimlik analizi yapılır, tanıtım ve pazarlamada
hedef kitlenin analizi üzerinde durulur.



Ürün Tanıtım ve Pazarlama
Apple Örneği:
Etkili tanıtım ve pazarlama, Apple firmasını 
dünya markası olmasında yardımcı olmuştur.
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Ürün Tanıtım ve Pazarlama
Apple en güçlü rakibi PC 
bilgisayarları, işlevsiz, 
hantal, virüslere maruz 
kalan bilgisayar olarak 
tanıtırken, kendisini, 
çağın bilgisayarı, pratik, 
tasarım olarak harika bir 
ürün olarak tanıttı.

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı



Ürün Tanıtım ve Pazarlama

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı






Ürün Tanıtım ve Pazarlama
Apple çok uzun, hareketli ve yüksek grafikli 
görseller yerine mesajın basit ve güçlü bir biçimde 
iletildiği markayı, mesajı ve bazen mizahı öne 
çıkaran başarılı tanıtım ve pazarlama yaptı.

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı



Ürün Tanıtım ve Pazarlama
Apple, bazı 
Hollywood 
filmlerinde “ürün 
yerleştirme” 
stratejisini 
kullanarak, markayı 
uluslararası boyutta 
eğitimli, kültürlü ve 
iletişime açık 
guruplara pazarladı.

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı



Ürün Tanıtım ve Pazarlama
Apple, müşterilerinin şikayetlerini 
dikkate alan, markayı müşteriyle iyi 
ilişkiler üzerin inşa eden markadır.

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı



Ürün Tanıtım ve Pazarlama
Çalışma yaprağı:
1-Ürünüzün Logosu (eskiz)
2-Slogan
3-Nasıl bir pazarlama stratejisi 
oluştururdunuz? (plan oluşturun)
4-Ürünüzün muhtemel reklamları (video, 
afiş, basın ilanı, flyer vb)

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı



Ürün Tanıtım ve Pazarlama
5-Güçlü değerlere 
dayanmak

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı



8.C –YAPILI 
ÇEVRE VE 

ÜRÜN

8.C.1-GÖRSEL 
İLETİŞİM 
TASARIMI

8.C.2-ÜRÜN 
GELİŞTİRME

8.C.3-
MÜHENDİSLİK 
VE TASARIM

8C.4-
DOĞADAN 
TASARIMA



8.C.1-GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI

TT. 8. C.1. 1. Görsel iletişim tasarımı kavramını açıklar.
İletişim, iletişim türleri, iletişim ve görselliğin insanla ilişkisi üzerinde durulur.
TT. 8. C. 1. 2. Grafik tasarım eleman ve ilkelerini kullanarak ürün
tasarlar.
Hayali bir kurum, kuruluş veya ürün üzerinde sanat/tasarım elemanları çizgi,
renk, doku, mekân, biçim/form ile denge, simetri, vurgu, ritim, çeşitlilik,
hareket, oran-orantı, bütünlük vb. sanat/tasarım ilkelerini kullanarak logo
veya amblem tasarlaması üzerinde durulur.



İletişim Nedir?
İletişim; bir kaynaktan (kişi, 
kişiler veya  organizasyon), 
bir araçla (yazılı, sözlü,  
görsel veya beden dili ile), 
bilgi, haber,  düşünce, durum, 
duygu veya kültürün bir  
başka insan veya insan 
topluluklarına  aktarılmasıdır. 





İLETİŞİM ÇEŞİTLERİ
1- SÖZLÜ İLETİŞİM: Karşılıklı 

konuşmaya dayalı iletişimdir.

2- YAZILI İLETİŞİM: Yazı yoluyla 
sağlanan iletişimdir.

3- HAREKETLE İLETİŞİM: Jest, 
mimik ve çeşitli hareketlerle 
sağlanan iletişimdir.





İLETİŞİM VE GÖRSELLİĞİN
İNSANLA İLİŞKİSİ

GÖRSELLİK VE İLETİŞİM: İletişimde 
görselin önemi çok büyüktür.
Dikkat çeker.
Okuması kolaydır.
Akılda daha rahat kalır.
Etkisi büyüktür.
Görsellik insanlar için kolay algılama 
biçimlerindendir.



İLETİŞİM VE GÖRSELLİĞİN
İNSANLA İLİŞKİSİ

Araba tanıtım kataloglarında 
arabayla ilgili yazılı bilgiler; motor 
gücü, büyüklüğü gibi bir sayfa yer 
alırken arabanın önden, arkadan, 
yandan, yolda, park halinde 
fotoğrafları daha fazla yer kaplıyor.

Kafelerdeki, restoranlardaki 
menüler, yemek resimleri ile 
tasarlanıyor.





8.C.1-GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI

TT.8. C. 1. 3. Tasarladığı grafik tasarım ürününü geri bildirimler 
doğrultusunda yeniden yapılandırır. 
TT. 8. C. 1. 4. Yayın grafiği tasarımı kavramını açıklar.
Kitap, dergi ve gazete gibi masaüstü yayıncılık ürünlerinden örnekler üzerinde 
durulur.

ÇİZGİ

TON

RENK

DOKUBİÇİM

ÖLÇÜ

YÖN

YAYIN 
GRAFİK 

ÖĞELERİ



Görsel İletişim Tasarımı
Bir mesajı iletmek, bir görseli geliştirmek
veya bir düşünceyi görselleştirmek için
metnin ve görsellerin algılanabilir ve
görülebilir bir düzlemde, iki boyutlu veya
üç boyutlu olarak organize edilmesini
içeren gelişimci bir süreçtir.

Baskı, kitap, gazete, dergi, ekran, 
hareketli film, animasyon, logo, ambalaj
tasarımı gibi birçok ortamda dijital veya
dijital olmayacak bir şekilde uygulanabilir.



Gelişimciliğin ve hayal gücünün, teknoloji ile
kesiştiği nokta.



YAYIN GRAFİĞİ TASARIMI

YAYIN GRAFİĞİ TASARIMI: 
Kitle iletişim araçlarından 
basılı yayınların, Kitap, 
gazete, dergi, katalog, 
broşür vb. gibi yayınların 
tasarlanmasına denir.





8.C.1-GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI

TT. 8. C. 1. 5. Mizanpaj ilkelerini açıklar.
Bir gazete veya derginin sayfa düzenini (mizanpaj) oluşturan çeşitli ögelerin 
açıklanması; bir sayfa tasarımında anlatımı oluşturan (kompozisyonun) vurgu, 
odak noktası oluşturma, birlik, elemanlar arası geçiş, çeşitlilik ve karşıtlık gibi 
temel bileşenler üzerinde durulur.
TT. 8. C. 1. 6. Mizanpaj ilkelerini kullanarak bir tasarım oluşturur.
Kitap, dergi ve gazete gibi masaüstü yayıncılık ürünlerinden biri, grup çalışması 
yapılarak tasarlanır.

• BASİT
• BÜTÜNLÜK

SADELİK

• ASİMETRİK
• MERKEZİYETÇİ

DENGE • LOGO
• PROMOSYON

1.SAYFA

Mizanpaj ilkeleri



MİZANPAJ
Mizanpaj; Gazete, dergi vb. 
gibi yayınlarda sayfa 
düzenine denir.

Grafik ögelerinin
belirli bir çerçeve içinde 
dengeli olarak yerleştirilmesi 
anlamlarına da gelmektedir.



MİZANPAJ NASIL YAPILIR
 -Zihinsel tasarım
 -Kabataslak çizim
 -Tasarımın prototipinin kâğıda 

aktarımı
 -İçeriğe uygun görselin seçimi
 -Yazım puntosu ve başlık seçimi
 -Etkili bir yazı tipi
 -Grafik kurgulama
 -İçerik ve görsel sıralamasının uyumu



MİZANPAJ İLKELERİ
 Vurgu: Bir sayfada ilk bakışta dikkat çekmesi gereken 

görsel unsurun, dikkat çekecek biçimde yerleştirilmesidir.
 Odak noktası oluşturma: Her sayfanın bir odak noktası 

vardır. Bu odak noktası genellikle bir fotoğrafla oluşturulur. 
Veya kalın, renkli bir çerçeve ile de oluşturulabilir.

 Karşıtlık (Zıtlık): Sayfada görsel etki alanı oluştururken 
ögelerin zıt (farklı boyutlarda, koyu-açık renklerde vb. gibi) 
olarak kullanılmasıdır.

 Birlik (Bütünlük): Bir sayfa üzerindeki görsel unsurların 
birbiriyle bağlantılı olduğunu gösterecek şekilde 
yerleştirilmesidir.



Logo Tasarımı



Kurumsal Kimlik Tasarımı





Afiş Tasarımı



Kitap Kapağı Tasarımı



Broşür Tasarımı
Broşür Tasarımı



Tipografi
Tipografi: genel olarak 
tasarımcıların ilgi alanı olan yazı 
düzenleme sanatıdır.
Tipografide; Yazıların tipik şekilleri, 
var olan büyüklükleri, satır arası 
boşlukları, satır uzunlukları, rengi 
vb. etkenler üzerinde durulur.



Tipografi Örnekleri



Tipografi Örnekleri



Tipografi Örnekleri



Tipografi Örnekleri



Tipografi Örnekleri



İllüstrasyon
İllüstrasyon: Kitap içindeki bir yazıyı 
açıklayan veya süsleyen resim, 
Resimlemek işi. Resimlerle süsleme İşi

İllüstrasyon: Sanatçının eli yerine 
doğrudan dijital yazılım ve araçları 
kullanarak bilgisayar ortamı 
üzerinden veya bilgisayar destekli 
olarak üretmiş olduğu grafik
çalışmalarıdır.

https://wmaraci.com/nedir/illustrasyon
https://wmaraci.com/nedir/illustrasyon
https://wmaraci.com/nedir/illustrasyon
https://wmaraci.com/nedir/illustrasyon
https://wmaraci.com/nedir/dijital
https://wmaraci.com/nedir/yazilim
https://wmaraci.com/nedir/grafik


İllüstrasyon Örnekleri



İllüstrasyon Örnekleri



İllüstrasyon Örnekleri



İllüstrasyon 
Örnekleri



3-D Tasarım



3-D Tasarım



Ürün Tasarımı



8.C.1-GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI

TT. 8. C. 1. 7. Seçtiği herhangi bir ürün için tanıtım ve pazarlama 
tekniklerini uygular.
Tanıtım ve pazarlama teknikleri olarak marka, reklam senaryosu ve reklam filmi 
hazırlatılır.



8.C.2- ÜRÜN GELİŞTİRME
Bu ünitede öğrencilerin, insanların yaşadığı çevre ve kullandığı eşyalarda 

ergonominin önemini kavrayıp, ürün geliştirme sürecinde buna dikkat etmeleri 
amaçlanır.



8.C.2- ÜRÜN GELİŞTİRME

TT. 8. C. 2. 1. Ergonomi kavramını ifade eder.
TT. 8. C. 2. 2. Ürün tasarımında ergonominin önemini 
açıklar.
Ergonomi ile antropometri arasındaki ilişki üzerinde durulur.



ERGONOMİ NEDİR?
 Ergonomi insan 
merkezli tasarım 
demektir.



ÜRÜN GELİŞTİRME
Ürünün fiziki yapısını bugünkü görünüşünden ve işlevinden farklı hale getirmek,
maliyetini azaltmak, kalitesini yükseltmek demektir.
Bir başka değişle ürün geliştirme ; mevcut veya gelecekteki bir
soruna çözüm bulma amacıyla yürütülen analitik bir düşünme sürecidir.



ÜRÜN GELİŞTİRME
Ürün geliştirme süreci kullanıcı odaklıdır; 

yani ürünler kullanıcıların ihtiyaçları ve beğenileri göz önünde tutularak şekillendirilirler.



ÜRÜN GELİŞTİRME
mekanik ve yapısal tasarım özelliklerini içerir ;
Mekanik Tasarım: fikir ve hayallerle oluşturulan soyut kurgunun, somut kurguya 

dönüştürülmesidir.
Bir ürünle ilgili olarak; fonksiyon, renk, ebat, performans, görsellik vb. gibi talepleri, 
üretilebilir ürün olarak karşılama faaliyetidir.



ÜRÜN GELİŞTİRME
Yapısal tasarım : Bir yapının tasarımı ve projelendirilmesi aşamasında farklı 
bileşenlerin koordinasyonunun yapılmasını içerir. 
Örneğin beton, çelik, ahşap, taş ve plastik gibi malzemelerin planlanan yapının işlevine 
uygun tekniklerle kullanılması gibi.
Her türlü konut, yol, köprü vb. ve bunların yapımında kullanılan malzemeler yapısal 
tasarımın temel elemanlarıdır.     



TASARIMDA ERGONOMİ
ERGONOMİ, iş yükü ve çalışma gücünün en iyi şekilde dengelenip hem çalışanın 
sağlığını koruyan hem de üretimin artmasını sağlayan insan – makine – çevre 
sisteminin başarılması için biyolojik bilginin anatomi, fizyoloji ve deneysel psikoloji 
alanlarında uygulanması olarak tanımlanır.

Gereksiz ve aşırı zorlanmalardan kaçınmak
Organizmanın zarar görmesini önlemek,
Lüzumsuz aktiviteleri önlemek gibi
amaçları vardır.



TASARIMDA ERGONOMİ
ERGONOMİ İLE İLGİLİ BİLİM DALLARI :

FİZYOLOJİ, kas çalışması, enerji harcama,ısı ve ısıya tepki konuları ile;
PSİKOLOJİ, çalışma ortamında renk,şekil,düzen gibi rahatlık sağlayıcı düzenlemeler ile;
SOSYOLOJİ,toplumu ilgilendiren bazı sorunların çözümünde;
ANTROPOMETRİ, insanın vücut ölçülerini inceleyen bilim dalı olarak  insanların araç ve 
gereçleri kolaylıkla kullanabilmeleri için bu araç ve gereçlerin insanın anatomik, fizyolojik ve 
psikolojik özelliklerine ve kapasitelerine uygun olarak tasarlanması gerekir.



TASARIMDA ERGONOMİ
ERGONOMİNİN KONULARI 

GÜRÜLTÜ

AYDINLATMA

ISI

TİTREŞİM

İŞ VE EKİPMANLARIN DİZAYNI

ÇALIŞMA ALANININ DİZAYNI

EL ALETLERİ DİZAYNI

MESAİ . VARDİYA. MOLA SAATLERİ



TASARIMDA ERGONOMİ
ÖRNEK ERGONOMİ SORUNLARI

•Minübüse bindiniz, ama o ne? Dizleriniz ön koltukla aradaki boşlukta sıkıştı kaldı.
• Mutfakta evye boyu öyle bir yükseklikteki sırtınız ağrıyor. 
•Bu arabanın direksiyonu hiç rahat değil. 
•Keşke şu çorap sıkmasa, 
•Gözlük harika ama sürekli burnuma düşüyor. 
•Müthiş bir ev ancak merdivenlerinin yüksekliği bacakları çok yoruyor. 
•Bu klavye bileğimi ağrıtıyor. 
•Telefonun tuşları çok küçük…



TASARIMDA ERGONOMİ
TASARIMDA ERGONOMİ ÖRNEKLERİ



ÜRÜN TASARIMINDA ERGONOMİNİN 
ÖNEMİ

 Ergonomik ürünler, sistemler ve  
çalışma koşulları; İNSANA UYGUN  
şekilde tasarlanır.

İnsan ölçüleri değişirse ergonomi  
kriterleri de değişir. Bu yüzden  
ergonomi antropometri bilimi ile  
birlikte göz önünde bulundurulur.



ÜRÜN TASARIMINDA ERGONOMİNİN 
ÖNEMİ

 Tasarlanan ve üretilen tüm ürünlerin insan  
kullanımına, insan ölçülerine göre olması
gerekir.

 Eğer bunun aksi bir tasarım söz konusu olur 
ise;  tüketiciler bu ürünü kullanırken 
rahatsızlık duyar.



ÜRÜN TASARIMINDA ERGONOMİNİN 
ÖNEMİ

 Sağda Hızlı yazı yazmaya yönelik bir  klavye
tasarımı



ÜRÜN TASARIMINDA ERGONOMİNİN 
ÖNEMİ

 Sağda Bilgisayar oyuncularının tercih 
ettiği  oyuncu faresi.



ÜRÜN TASARIMINDA ERGONOMİNİN 
ÖNEMİ

 Sağda Uzun süreli oturmalarda ağrı riskini  
azaltan sandalye tasarımı.



8.C.2- ÜRÜN GELİŞTİRME

TT. 8. C. 2. 3. Bir ürünün günlük hayattaki kullanımını analiz eder.
Mutfak robotu, televizyon kumandası, bardak, sandalye, sürahi gibi araçların 
ergonomi açısından kullanımı üzerinde durulur.



ERGONOMİK ÜRÜN
Bir eşyanın kullanışlı, kolay ve işe 

yarar olması demektir. 
Bir ürün kullanışlı ise o ürün 

ergonomik ürünler kategorisine 
girmektedir.



Bu resimdeki iki sandalye de konfor amacıyla tasarlanmıştır. Ancak 
sağdaki sandalyede bel ve sırt bölgesindeki boşluklar doldurulduğu için 
kullanıcıya daha uzun süre konfor sağlayacaktır. Çünkü mavi sandalye 
uzun süreli kullanımda kullanıcının konforunu korumayı amaçlayan bir 
ergonomi içerir. Soldaki sandalye ise tek bir kişi tarafından değil bir çok kişi 
tarafından daha az süre kullanım için tasarlanmıştır.

Sandalye Ergonomisi



Bardak Ergonomisi 

Birinde el için kalıp varken diğerinde gün 
içinde hangilerini içip içmediğimizi 
anlayabiliyoruz



Sol taraftaki omurga dostu olarak adlandırılan sandalye 
sağdaki ise bel ve boyun kısmına takviye sağlanarak bel ve 
boyunun sağlığı açısından bir ergonomik sandalye

Sandalye Ergonomisi



Bu Karıştırıcı ise 
gayet kullanışlı ve 
ergonomik çünkü 
sizin hem kabı hem 
de robotu tutmanıza 
gerek yok çünkü 
bunun kendi kabına 
koyuyorsunuz etrafa 
sıçratmadan tek tuşla 
hallediyorsunuz

Mikser Ergonomisi



Ayakkabı Ergonomisi

Bunlar ise kabartmalı 
ayakkabı süngeri bunlar 
sayesinde gün içerisinde 
ayağınız ayakkabının 
içinde daha rahat ediyor



Soldaki fare ofis ve normal bilgisayarlar kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu 
süreçte ofis çalışanlarının fare kullanımı, ev bilgisayarlarındaki fare 
kullanımı incelenerek boyutu ve işlevleri belirlenmiştir. Sağdaki fare ise 
oyun faresidir. Oyuncular bu fareyi daha rahat kavramakta, farenin 
üzerindeki fazladan tuşlara görev atayabilmektedirler. Bu tasarım da 
oyuncuların ihtiyacına göre tasarlanmıştır.

Fare Ergonomisi



ERGONOMİK ÜRÜN



ERGONOMİK ÜRÜN



ERGONOMİK ÜRÜN



ERGONOMİK ÜRÜN



ERGONOMİK ÜRÜN



ERGONOMİK ÜRÜN



ERGONOMİK ÜRÜN



ERGONOMİK ÜRÜN



8.C.2- ÜRÜN GELİŞTİRME

TT. 8. C. 2. 4. Ergonomi kavramını dikkate alarak bir ürün tasarlar.
Ergonomik bir ürün için ön çalışma yapması, akranlarıyla bunu 
değerlendirmesi ve gelen dönütlere göre yeniden yapılandırdığı fikrini üç 
boyutlu bir tasarıma dönüştürür.



TASARIMDA ERGONOMİ
ERGONOMİK ÜRÜN TASARLAYALIM

Evimizdeki, odamızdaki, sınıfımızdaki veya çevremizde gördüğümüz kullandığımız 
herhangi bir eşyayı çizelim ve bizi rahatsız eden noktaları gösterelim.



TASARIMDA ERGONOMİ
ERGONOMİK ÜRÜN TASARLAYALIM

Yeniden tasarlanarak çizilen eşyayı ergonomi kriterlerine göre değerlendirelim.
( Örneğin masa, sandalye, yatak gibi ürünlerde kullanacak kişinin boyu, yaşı, kilosu 
dikkate alınmalıdır. Eşyalardaki işaret ve kumanda düğmelerinin durumu, gürültü, 
ses, ışık seviyesi vb. gibi..)



8.C.3- MÜHENDİSLİK VE TASARIM

Bu ünitede öğrencilerin mühendislik ve tasarım ilişkisi, robotik teknoloji ve 
mühendislerin kullandığı tasarım süreci hakkında bilgi sahibi olmaları 
amaçlanmaktadır.



8.C.3- MÜHENDİSLİK VE TASARIM

TT. 8. C. 3. 1. Mühendislik ve tasarım ilişkisini ifade eder.
Mühendislik alanları ile tasarım boyutu arasındaki ilişki üzerinde durulur.
TT.8. C. 3. 2. Çevresindeki ürünleri mühendislik ve tasarım 

kavramları açısından ilişkilendirir. 
TT. 8. C. 3. 3. Mühendislik tasarım sürecindeki sınırlılıkları 

değerlendirir.
Tasarım sürecinde dikkate alınması gereken zaman, kültür, mekân, bütçe 

gibi sınırlılıklardan bahsedilir.



MÜHENDİSLİK VE TASARIM
MÜHENDİSLİK VE TASARIM İLİŞKİSİ

Mühendislik; bilim ve matematiksel prensipleri, tecrübe, karar ve ortak fikirleri 
kullanarak insana faydalı ürünler ortaya koyma işidir.



MÜHENDİSLİK VE TASARIM
MÜHENDİSLİK VE TASARIM İLİŞKİSİ

Mühendislik, yanlızca çözüm üretmekmekten ibaret değildir. Aynı zamanda elde 
edilen ürünün işlevselliği, güvenilirliği, üretilebilirliği, rekabet gücü, kullanılabilirliği, 
maliyeti ve pazarlanabilirliği de dikkate alınır.



MÜHENDİSLİK VE TASARIM
MÜHENDİSLİK VE TASARIM İLİŞKİSİ

Mühendislerin Çalışma Alanları:
1. Bayındırlık ( çeşitli yapılar, yol, köprü, bina, peysaj, çevre, şehircilik ve imar dışı 
alanların  

ilkeleri)
2. Gıda (tarım, beslenme vb.)
3. Fen (fizik, kimya, biyoloji, elektrik, elektronik vb.)
4. Teknik ve sosyal alanlar (uçak, gemi, otomobil, motor, iş makineleri vb.) 



MÜHENDİSLİK VE TASARIM
ÇEVREMİZDEKİ ÜRÜNLERİN MÜHENDİSLİK VE TASARIM İLİŞKİSİ

Mühendisler bizim her gün kullandığımız şeyleri tasarlayan insanlardır. Hayatımızı 
daha kolay, güvenli ve eğlenceli hale getirirler. Bunu yaparken de bilimsel verileri 
yaratıcı olarak kullanırlar.
Arabalar, metro trenleri, cep telefonları, yollar, köprüler, binalar, giysiler, mobilyalar, 
makineler mühendislik ürünü örneklerinden bazılarıdır.

Mühendislik Alanları:
Bilgisayar Mühendisliği                                                                     
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Elektronik Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Harita Mühendisliği
Enerji Sistemleri Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Otomotiv Mühendisliği

Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği
Biyomedikal Cihazlar Mühendisliği
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği
Havacılık ve Uzay Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
Kontrol Mühendisliği
Ziraat Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
Orman Mühendisliği



MÜHENDİSLİK VE TASARIM
ÇEVREMİZDEKİ ÜRÜNLERİN MÜHENDİSLİK VE TASARIM İLİŞKİSİ



MÜHENDİSLİK VE TASARIM
MÜHENDİSLİK  TASARIMI

MÜHENDİSLİK TASARIMI: Çeşitli problemlere çözüm üretmek için  ya da önceden 
başka yollarla çözümlenmiş problemlere yeni çözümler getirmek için gerekli olan 
çalışmaların tamamıdır. 
Bu süreç ihtiyaç ve isteklerin tanımlanması ile başlar.



MÜHENDİSLİK VE TASARIM
MÜHENDİSLİK  TASARIMI

Mühendislik tasarımında sınırlılıklar:

MEKAN

ZAMAN

KÜLTÜR

BÜTÇE

Tasarımcı ergonomi ilkelerine ve ihtiyaçlara göre eşyaları, mekan ölçülerini 
düşünür.

Tasarımcı süreç içinde ekonomik, teknolojik, meteorolojik vb. değişimlerin 
tasarımı doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyeceğini bilir.

Tasarımcı nesnelerin teknik ve kültürün birleşiminden doğarak insan 
hayatını şekillendirdiğini bilir. Örneğin bir inşaat mühendisinin Çin’deki 
tasarımı ile ülkemizdeki tasarımının farklı olması. 

Tasarımcı en düşük maliyetle mümkün olan en kaliteli ürün ve hizmeti 
üretebilmeyi amaçlar.



MÜHENDİSLİK VE TASARIM
MÜHENDİSLİK  TASARIM SÜRECİ

Mühendislik tasarım süreci bir problem çözme işlemidir. Teknoloji ve tasarım sürecine benzer.



MÜHENDİSLİK VE TASARIM
MÜHENDİSLİK  TASARIM SÜRECİ

Tasarımı gerçekleştirecek bir 
mühendis şu özelliklere sahiptir:

PROBLEMLERİ TEŞHİS ETME 
YETENEĞİ,
PROBLEMLERİ SADELEŞTİRME 
YETENEĞİ,
YARATICILIK,
TEKNİK BİLGİ BİRİKİMİ,
ISRARCILIK,
ANALİTİK BECERİ,
ANLAM YARGILAMASI,
KESİNLİK KAZANDIRABİLME 
YETENEĞİ,
AÇIK GÖRÜŞLÜLÜK,
İLETİŞİM YETENEĞİ,
TARTIŞMA BECERİSİ,
YÖNETİCİLİK YETENEĞİ,



MÜHENDİSLİK VE TASARIM
MÜHENDİSLİK TASARIM SÜRECİNİN ANA BÖLÜMLERİ:

1. İHTİYACIN 
TANIMLANMASI

2. KONSEPT 
TASARIM

3. GERÇEKÇİ 
TAHMİNLER

4. MATEMATİKSEL 
MODELLEME

Tasarım bir kullanıcı ihtiyacı ile başlar.

Problem hakkında bilgiler toplanıp taslak fikirler ortaya atılır. 
Ortak anlayış(konsept) oluşturulur. İlk tasarım fikirleri böylece 
oluşur.

Problemin çözümüne yönelik gerçekçi tahminler araştırmalar 
sonucunda değerlendirilerek oluşturulur. Ekip çalışması 
önemlidir.

Üretilebilirliği hesaba katılarak çözümler değerlendirilir ve en 
uygun çözüm belirlenir. Fiziksel ürüne geçmeden önce analiz ve 
en uygun şekle sokma çalışmaları matematik modelleme ile 
gerçekleştirilir. Gerekli etüt çalışmaları sonunda çizimler yapılır.

MÜHENDİSLİK  TASARIM SÜRECİ

5. PROTOTİP 
TASARIM

Matematik modelleme üzerinden tasarım gerekleri 
değerlendirilir. Prototip ile tasarımın labaratuvar ve saha testleri 
de uygulanır.



8.C.3- MÜHENDİSLİK VE TASARIM

TT. 8. C. 3. 4. Mühendislik tasarım sürecini kullanarak bir ürün 
tasarlar.
İhtiyaç veya problem içeren bir senaryo verilmesi ve bu senaryodaki ihtiyaç 
yahut problemi, iş birliği ile belirli sınırlılıkları dikkate alarak çözen bir ürün 
geliştirilmesi üzerinde durulur.



MÜHENDİSLİK VE TASARIM
MÜHENDİSLİK  TASARIMI UYGULAMA

Bir mühendislik tasarımı yapmak için herhangi bir konuda ihtiyaç veya problem 
içeren ortak bir senaryo belirleyelim. Bu senaryoya yönelik mühendislik 

tasarım sürecini kullanarak bir ürünü prototip olarak tasarlayalım.

1. İHTİYACIN 
TANIMLANMASI

2. KONSEPT TASARIM

3. GERÇEKÇİ 
TAHMİNLER

MÜHENDİSLİK GRUBU 
VE PERSONEL GİRİŞİM MÜHENDİSLİK  Ali, Ayşe, Damla ..

Sınıfça seçilen konuda ihtiyaç veya problem içeren 
ortak senaryonun ifadesi..

Problem hakkında bilgiler toplanıp taslak fikirler 
ortaya atılır. İlk tasarım böylece oluşur.

Problemin çözümüne yönelik gerçekçi tahminler 
araştırmalar sonucunda değerlendirilerek 
oluşturulur.

GRUP ÇALIŞMASI



MÜHENDİSLİK VE TASARIM
MÜHENDİSLİK  TASARIMI UYGULAMA

4. MATEMATİKSEL 
MODELLEME

Üretilebilecek çözümlerden en uygun olanının 
yazılması.

GRUP ÇALIŞMASI

Çizimler



MÜHENDİSLİK VE TASARIM
MÜHENDİSLİK  TASARIMI UYGULAMA

KULLANILACAK YÖNTEM 
VE TEKNİKLER

OLASI TASARIM BÜTÇESİ

İŞLEM BASAMAKLARI

KULLANILACAK 
MALZEMELERİN TESPİTİ Kullanılacak araç ve gereçlerin listelenmesi.

Prototipin oluşturulmasında kullanılacak yöntem ve 
tekniklerin belirlenmesi.

Prototip ürün için gerekli maliyet hesaplamasının 
yapılması.

Prototip ürünün oluşturma aşamalarının sıralı 
olarak belirlenmesi.

GRUP ÇALIŞMASI

PROTOTİPİN 
UYGULANMASI

İş güvenliği önlemleri çerçevesinde işbölümü ile 
prototip ürünün oluşturulması.

SUNUM Oluşturulan mühendislik tasarımı prototipin grup 
sözcüsü tarafından sunulması.

5. PROTOTİP TASARIM



MÜHENDİSLİK VE TASARIM
ROBOTİK TEKNOLOJİ

ROBOTİK; makine mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, elektrik mühendisliği ve 
kontrol mühendisliğinin ortak çalışma alanıdır.
Mikroçip teknolojisinin zamanla gelişmesi ile robotik kavramı da yaygınlaşmaya başlamıştır.

ROBOT: Yeniden programlanabilen mekanik aksamlardır.



MÜHENDİSLİK VE TASARIM
ROBOTİK TEKNOLOJİ

ROBOTİK TEKNOLOJİLERİN KULLANIM ALANLARI

ENDÜSTRİYEL ROBOTİK
*Mekanik Üretimde: Parça seçme, sıralama,yerleştirme, tezgaha yöneltme,
*Parçaların montajında,
*Sıcak parçaların tezgaha yüklenmesi ve boşaltılması,
*Bitmiş parçaların ölçü ve kontrolü,
*Stoklama işlemlerinde, parçaların yükleme, transfer ve paketleme işlemlerinde, 
takım tezgahları, plastik parça imalatı, pres işleri, pres döküm, hassas döküm, 
dövme,fırınların doldurulup boşaltılmasında kullanılır.



MÜHENDİSLİK VE TASARIM
ROBOTİK TEKNOLOJİ

ROBOTİK TEKNOLOJİLERİN KULLANIM ALANLARI

OPERASYONEL ROBOTİK
İnsanın yaşamasına, sürekli çalışmasına 
elverişli olmayan radyasyon ortamı, sualtı, 
volkan kraterleri, uzay gibi ortamlarda ve 
mayın temizlenmesi, zehirli atık arıtımı, 
madencilik gibi insan için tehlike 
arzedebilecek işlemlerde çalışmak üzere 
operasyonel robot sistemleri geliştirilmiştir. 



MÜHENDİSLİK VE TASARIM
ROBOTİK TEKNOLOJİ

ROBOTİK TEKNOLOJİLERİN KULLANIM ALANLARI

TIP VE SAĞLIK ALANINDA ROBOTİK
Sağlık alanında robotların taşıma 
işlevinden başka iki temel 
kullanım alanı mevcuttur. Bunlar 
ortopedi ve cerrahidir.

SİBERNETİKTE ROBOTİK
İnsansı robotlar; fabrikalar, 
imalat işlemlerinde, endüstri  ve 
uzay araçlarının rota işlemleri 
gibi bir çok sektörde yerini almış 
ve kullanılnaya başlamıştır.



MÜHENDİSLİK VE TASARIM
ROBOTİK TEKNOLOJİ

ROBOTİK TEKNOLOJİLERİN KULLANIM 
ALANLARI

HOBİ VE EĞLENCE 
SEKTÖRÜNDE ROBOTİK
Oyuncak ve kişisel hobi robotları 
ile sinema sektöründe robotların 
kullanılması.

ASKERİ ALANDA ROBOTİK
Askeri alanda robotik özellikle 
insansız uçak ve tank 
denemelerinde yaygın olarak yer 
almaktadır.



8.C.4- DOĞADAN TASARIMA

Bu ünitede öğrencilerin doğayı gözlemlemeleri; öğrencilere doğada var olan 
organik yapıların teknolojinin gelişimine katkısı, nanoteknolojik yapıların 
özellikleri ve kullanım alanları ile ilgili bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.



8.C.4- DOĞADAN TASARIMA

TT. 8. C. 4. 1. Biyotaklit kavramını açıklar.
Biyotaklit ile tasarlanmış ürünlere örnekler verir.
TT. 8. C. 4. 2. Biyotaklit ile tasarlanmış bir ürünü analiz eder.



DOĞADAN TASARIMA

“Doğadan ilham alan inovasyon” olarak da tanımlanan biyotaklitin temeli, doğanın 
uzun yıllar içinde karşılaştığı sorunları çözerek dönüştüğüne dayanıyor. 
Doğadaki mühendisler daha güvenli yuvalar, daha verimli enerji tüketimi ve 
daha pratik ulaşım için çözümler geliştirdiğine göre, bize bu çözümleri inceleyip 
geliştireceğimiz ürün ve süreçlere adapte etmek kalıyor.

BİYOTAKLİT

BİYOTAKLİT (BİYOMİMİKRİ) doğanın çözümlerinden esinlenerek insanlığın sorunlarına 
çözüm üreten yeni bir bilim dalıdır.



DOĞADAN TASARIMA

GÜNEBAKAN GÜNEŞ PANELLERİ

BİYOTAKLİT

Ayçiçeğine bazı bölgelerde günebakan ya da gündöndü denmesi boşuna değil. Ayçiçekleri güneşten nasıl 
faydalanacaklarını iyi biliyor, gün boyunca güneşi takip ederler.
Daha verimli çalışmak için güneşi takip eden, güneşe göre açı değiştiren panellerin sayısı da her geçen gün artıyor. 
Güneş doğarken yapraklarını açan ve güneş batarken yapraklarını kapatan, enerjisini gövdesinde depolayan, çiçeğe 
benzer tasarımlı taşınabilir örnekler bile son dönemde karşımıza çıkıyor.



DOĞADAN TASARIMA

KAMBUR BALİNA YÜZGECİNDEN RÜZGAR GÜLÜNE

BİYOTAKLİT

Devasa cüsselerine rağmen son derece seri hareket eden kambur balinaların sırrının, tırtıklı yüzgeçlerinde saklı 
olduğunu keşfeden araştırmacılar, bu yapıyı rüzgar güllerine adapte ediyor. Tırtıklı kanatlara sahip yeni nesil rüzgar 
gülleri, daha verimli ve daha sessiz çalışıyor.



DOĞADAN TASARIMA

BALIK SÜRÜLERİNİ ÖRNEK ALAN RÜZGAR TÜRBİNLERİ

BİYOTAKLİT

Sürüyle yüzen balıklar, tekrar eden ve çok değişmeyen belli kalıplara göre hareket ediyorlar. Böylece hem daha etkin 
şekilde yolculuk yapıyor hem de enerjiden tasarruf ediyorlar. Sürülerin kullandığı elmas formundaki hareket örnek 
alınarak, rüzgar gülleri birbirine daha yakın şekilde kurulabiliyor. Böylece hem arazi kaybı yaşanmıyor hem de aynı 
alanda daha fazla enerji elde ediliyor.



DOĞADAN TASARIMA

RÜZGARDA SALINAN YAPRAKLARDAN GELEN ENERJİ

BİYOTAKLİT
Kavak ağacının dal ve yaprakları örnek alınarak geliştirilen yeni bir cihaz, yapay yaprakları rüzgarda salındıkça enerji 
üretiyor. Özel bir plastik materyalden üretilen yaprakların içindeki şeritler, rüzgarın yardımıyla hareket ettikçe 
elektrik oluşmasını sağlıyor. Tasarımda kavak ağaçlarının örnek alınmasının temelinde, kavak yapraklarındaki 
sapların yassı olması yatıyor. Bu yassı saplar, yaprakların daha düzenli şekilde salınmasını sağlıyor. Düzenli şekilde 
salınan yapraklar ise enerji üretimini optimize ediyor.



DOĞADAN TASARIMA

YOSUNDAN TÜRBİNLER

BİYOTAKLİT

Sadece güneş ve rüzgar değil, suyun gücüyle enerji üretenler de doğayı inceliyor. Deniz yosunlarının su içindeki 
salınımları, hidroelektrik üretiminde kullanılan türbinleri dönüştürüyor. Yosunların kök yapılarına ve akıntıyla 
uyumlu hareketlerine göre tasarlanan türbinler daha uygun maliyetli ve doğa dostu tasarımlarıyla öne çıkıyor.



DOĞADAN TASARIMA

A+++ ENERJİ SINIFI TERMİT YUVALARI

BİYOTAKLİT
Doğanın mucize inşaatçıları olan termitler, kule şeklindeki dev yuvalarıyla tanınıyor. Termit yuvalardaki sıcaklık, 
dışarıdaki hava ne olursa olsun, 30 derecede kalıyor. Çünkü yuvalar güneşten doğru faydalanacak şekilde kuruluyor 
ve içerideki hava akımı sayesinde sıcaklık korunuyor. Yuvanın kalın duvarları izolasyon işlevi görürken, gözenekler 
aracılığıyla hava arıtılıyor. Bu yuvalardan ilham alarak tasarlanan binalar, geceleyin depoladıkları soğuk havayı 
gündüz bina içinde kullanarak %90’a varan oranda enerji tasarrufu yapabiliyor.



DOĞADAN TASARIMA
Japonya’nın en hızlı treni 
Shinkansen, 320 km/saatlik 
hızıyla tanınıyor fakat bu 
hızın getirdiği bir de 
dezavantaj var: Aşırı yüksek 
ses. 
Bu gürültünün önüne 
geçmek için yapılan 
çalışmalarda, havadan suya 
doğru son derece sessiz ve 
hızlı hareket eden yalıçapkını 
inceleniyor. Trenin özellikle 
ön kısmı tasarlanırken 
yalıçapkınının gagası 
inceleniyor. 
Hızlı trenlerde görülen 
yüksek ses sorunu önemli 
ölçüde engelleniyor. Üstelik 
tren %15 elektrik tasarrufuyla 
%10 daha hızlı gidiyor.

SESSİZ VE HIZLI YALIÇAPKINI

BİYOTAKLİT



DOĞADAN TASARIMA

YUNUSLARDAN ERKEN UYARI SİSTEMİ

BİYOTAKLİT

Yunuslar 25 km içindeki sesleri sadece duymuyor, aynı zamanda tanıyabiliyor. Yunusların frekans düzenleme 
konusundaki bu yetenekleri, denizin altındaki ses ve hareketler hakkında bir veri akışı sağlayan sisteme ilham 
oluyor. 
Sistemin amacı ise bu verileri kullanarak tsunami için bir erken uyarı sistemi oluşturmak.



DOĞADAN TASARIMA

CIRT-CIRT (VELKRO) BANT

BİYOTAKLİT

1940’larda köpeği ile doğa yürüyüşüne çıkan İsviçreli mühendis George de Mestral, pıtırak otu denilen bitkilerin 
kozalaklarının pantolonuna ve köpeğinin tüylerine yapıştığını görmüş. Her ne kadar bu durum onu sinirlendirse 
de, aklına bir fikir gelmiş.
Bu otun yeniden kullanılabilecek bir yapışkan için kullanabileceğini düşünen de Mestral, bitkileri mikroskop 
altında incelediğinde bitkinin küçük kancalardan oluştuğunu görmüş. Bu yapıyı daha sonra bir yüzeyde taklit eden 
de Mestral Velkro adı verilen ve bizim cırt-cırt diye bildiğimiz bu ürünü geliştirmiş.
Şimdilerde Velkro, NASA tarafından astronotları ve uzaydaki malzemeleri sabitleştirmekte ve spor ayakkabılarında, 
mont, çanta vb eşyalarımızda kullanılmakta.



DOĞADAN TASARIMA

KURBAĞALAR VE UÇAKLARDA BUZLANMAYA KARŞI SIVI

BİYOTAKLİT

Tropik alanlarda yaşayan zehirli kurbağaların dokununca dağılıma geçen zehir mekanizması uçaklarda donma 
karşıtı sıvının kullanımına ilham veriyor. Böylece gerekli zamanda kullanılacak sıvı ile donma vakaları daha aza 
inebiliyor.



DOĞADAN TASARIMA

YUSUFÇUK BÖCEĞİ VE HELİKOPTER

BİYOTAKLİT

Uçuş stili ve denge sistemi ile helikopterler tamamen yusufcuktan esinlenilmiş. Helikopterin kuyruk tasarımı ve 
kütle merkezinin konumu yusufcuk incelenerek üretilmektedir.
Ayrıca araştırmacılar yusufcuğun kanatlarındaki hücrelerin uçuş yönünde daha yoğun, arka kısımlarda ise daha 
seyrek olduğunu keşfetmiş. Yani ön tarafta oluşan ağırlık kanatın hava akımlarından daha az etkilenmesini sağlıyor. 
Bundan esinlenen mühendisler ilk uçaklar tasarlanırken bu tekniği kullanmışlar.



DOĞADAN TASARIMA

NAUTİLUS VE DENİZALTI

BİYOTAKLİT

Nautilus isimli canlı suyun dibine batmak için vücudundaki odacık şeklindeki hücrelere su doldurur. Böylece 
ağırlaşan canlı suyun dibine alçalır. Yükselmek istediğinde ise içeriden bir gaz salgılayarak bu hücrelerin boşamasını 
sağlar.
Denizaltılarda üst kısımda bulunan hücrelere su doldurarak batarlar. Yükselmek için ise motorlar sayesinde bu suyu 
dışarı pompalar.



DOĞADAN TASARIMA

KUTUP TAVŞANI VE KAR AYAKKABISI

BİYOTAKLİT

Kutup tavşanların arka ayaklarının uzun ve yassı olması karda yürümelerini kolaylaştırır. Araştırmacıların üretmiş 
olduğu kar ayakkabıları ise aynı bu mantıktan yola çıkarak tasarlanmış.



DOĞADAN TASARIMA

MÜREKKEP BALIKLARI VE JET UÇAKLARI

BİYOTAKLİT

Mürekkep balıklarının yanlarında iki açıklık bulunur. Bu açıklıklardan alınan su, kuvvetli kaslardan oluşan esnek 
bir torbaya alınır. Torbada arkaya doğru açılan kanaldan kasların kasılmasıyla kesedeki su büyük hızla kanaldan 
atılır ve hızlı bir kaçış kabiliyeti sunar.
Bu sistemi mürekkep balıklarından ilham alan jet uçakları ise benzer bir yöntemle çalışırlar. Bir jet motoru bir 
ucundan havayı emerken diğer ucundan büyük bir hızla dışarı bırakır. Motorlarının egzozlarından yüksek hızla 
çıkan hava özel kanallar aracılığıyla yere doğru püskürtülür. Bu sistemle jet uçakları dikey iniş-kalkış yapabilirler.



DOĞADAN TASARIMA

TAVUK KAFASI VE SİHİRLİ GÖVDE KONTROLÜ

BİYOTAKLİT

Tavukları kafa yapısındaki enteresan aerodinamik koskoca Mercedes mühendislerine ilham kaynağı olmuş.
Tavukların vücutları oynatıldığında kafalarının her zaman sabit kaldığı bir gerçek. Bundan ilham alan Mercedes 
mühendisleri Magic Body Control (yani sihirli gövde kontrolü) isimli teknolojiyi geliştirmiş.
Seyir halindeki araçta ön tarafa bakan kameralar ile saptanan yoldaki pürüzlere göre tekerlekler aşağı yada yukarı 
kendiliğinden hareket etmekte. Böylece arabanın gövde kısmı her zaman neredeyse sabit kalıyor.



DOĞADAN TASARIMA

KÖPEKBALIĞI DERİSİ VE TEKNE YÜZEYLERİ

BİYOTAKLİT

Köpek balıklarının derilerindeki aerodinamik yapı hem vücuda yosun gibi maddelerin yapışmasını engelliyor, 
hem de mükemmel bir kayganlık sağlıyor. Köpek balığı derisindeki sert pullar birbiri üzerine sıkışmış vaziyette ve 
ince şerit oluklardan oluşmakta. Dolaysıyla bu oluklar muazzam bir kayganlık sağlıyor.
Bundan esinlenen bilim adamları suni silikondan bir madde geliştirmişler. Bu madde gemi ve teknelerde sürtünme 
problemine yeni bir soluk getirmese de yosunlanma problemini ortadan kaldırmış.



DOĞADAN TASARIMA

YARASA VE RADAR SİSTEMİ

BİYOTAKLİT

Yarasalar şu anda günlük hayatta kullandığımız radar sistemiyle yönlerini bulurlar. Yaydıkları titreşim dalgaları 
önlerine çıkan cisimlere çarpar ve geri döner. Bu şekilde çok kısıtlı bir görme kabiliyetine sahip yarasalar yönlerini 
kolaylıkla bulabilir.



DOĞADAN TASARIMA

ÖRÜMCEK BACAKLARI VE ROBOTLAR

BİYOTAKLİT

Örümcek ve diğer bazı böceklerin bacak ve gövde yapısını inceleyen mühendisler bunu askeri amaçlı üretilen 
robotlarda kullanmaya karar vermişler. Arazi ve kötü hava koşulları gibi negatif coğrafi koşullara dayanabilecek bir 
robotun aynı örümcek gibi bir bacak yapısına sahip olması gerekiyor. Çünkü yürüme, zıplama, birbirinden bağımsız 
hareket edebilme gibi özellikler bu dayanıklılığı gerektiriyor.



DOĞADAN TASARIMA

YUNUS BURNU VE GEMİ PRUVASI

BİYOTAKLİT

Yunuslardan ilham alan tasarımcılar gemilerin daha hızlı ve verimli gidebilmeleri için gemi pruvasını geliştirmişler. 
Eğer pruva olmasa gemi suyu kesemeyecek bu yüzden gemi aşağı yukarı titremeye başlayacaktır. Yunusların ağız ve 
burun kısmındaki çıkıntısı suyu kesmede çok büyük bir rol aldığından mühendisler bunu gemilere uygulamanın çok 
mantıklı olacağını düşünmüşler.



DOĞADAN TASARIMA

AĞAÇKAKAN VE DAĞCI ÇAPASI

BİYOTAKLİT



DOĞADAN TASARIMA

AHTAPOT  VE BİYONİK KOL

BİYOTAKLİT



DOĞADAN TASARIMA

MERDİVEN

BİYOTAKLİT



DOĞADAN TASARIMA

PEKİN ULUSAL STADYUMU  - ÇİN

BİYOTAKLİT



DOĞADAN TASARIMA

YENİ DELHİ LOTUS TAPINAĞI - HİNDİSTAN

BİYOTAKLİT



DOĞADAN TASARIMA

BARSELONA OLİMPİYAT STADYUMU - İSPANYA

BİYOTAKLİT



DOĞADAN TASARIMA
NANOTEKNOLOJİ

Moleküler seviyede imalat anlamına gelen Nanoteknoloji çalışmaları ile sahip 
olduğumuz maddelere farklı özellikler kazandırma çabası içine girilmiştir. Bu 
farklılaştırma ile ekstra özellikler kazanmış, daha güçlü, daha hızlı, daha hafif ve daha 
dayanıklı hale getirilmiş yeni yapılar ortaya çıkmaktadır.

Nanoteknoloji ile maddenin 1 ile 100 nanometre arası 
büyüklükteki boyutlarının, anlaşılması, kontrol edilmesi ve 
düzenlenmesi sağlanır. 

Nanometre milimetrenin milyonda biri olup, özel 
mikroskoplar hariç, basit ışık mikroskopları ile bile 
görüntülenemeyecek kadar küçük boyutlardadır.

Maddelerin atomlarının 1 ila 100 nanometre ölçeğinde 
düzenlenmesi ile yeni özelliklere ve işlevlere sahip 
yapılar, aygıtlar ve sistemler meydana getirilmektedir.



DOĞADAN TASARIMA
NANOTEKNOLOJİ

NANOTEKNOLOJİ KULLANIM ALANLARI

Nanopartiküller kullanarak giysilerin 
üzerine uygulanan kaplamalarla, 
yanmaz, su geçirmez, buruşmaz, 
kendi kendini temizleyen, güneş 
ışınlarını engelleyen veya antistatik 
özelliklere sahip kıyafetler 
üretilebilmektedir.

Kendi kendini temizleyen ve su girmeyen 
giysilerin üretiminde özellikle lotus 
yaprağının nano boyutta incelemesi etkili 
olmuştur. Lotus çiçeğinin yapraklarının 
nano ölçekte üç boyutlu yapılardan oluşması 
ve parafine benzer bir özellik göstermesi 
nanoteknoloji için esin kaynağı olmuştur.

GİYİM



DOĞADAN TASARIMA
NANOTEKNOLOJİ

NANOTEKNOLOJİ KULLANIM ALANLARI

Trikloroetilen içeren sıvı temizlik 
maddelerinin yer altı sularına karışması, 
sağlık açısından büyük tehdit 
oluşturmaktadır. 

Yüksek seviyede Trikloroetilen içmek veya solumak, 
sinir sistemi, karaciğer ve akciğerde hasara, anormal 
kalp atışlarına, koma ve muhtemelen ölümlere 
neden olabilir. 

Bu tür kirleticileri temizlemek ve bakterileri 
yok etmek amacıyla yeraltına nanopartiküller 
enjekte edilmekte, gümüş nanoteller ve karbon 
nanotüpler kullanılmaktadır.

YER ALTI SULARINI KİRLETEN ATIKLARI TEMİZLEME



DOĞADAN TASARIMA
NANOTEKNOLOJİ

NANOTEKNOLOJİ KULLANIM ALANLARI

İnşaat endüstrisinde nanoteknoloji malzemelerinin ve 
uygulamalarının kullanılması sadece malzeme özelliklerini 
ve işlevlerini arttırmak için değil aynı zamanda enerji 
tasarrufu sağlamak amacıyla gerçekleşmektedir.

Temel inşaat malzemeleri çimento, beton ve çelik 
nanoteknolojiden yararlanarak ve nanoparçacıkların 
ilavesi ile daha güçlü, daha dayanıklı, kendini 
iyileştirici, hava temizleyici, ateşe dirençli, kolay 
temizlenebilen betonların ortaya çıkmasını 
sağlayacaktır.

Nanoteknoloji cam ve dolayısıyla pencereler üzerinde de 
önemli bir etkiye sahip olacak ve pencerelere yaygın olarak 
enerji tasarrufu, kolay temizleme, UV kontrol ve fotovoltaik 
özellikler kazandırılacaktır.

Ayrıca kaplama ürünlerinde kullanılan nanoteknoloji 
ürünleri ile kendini temizleyen boyalar ve bakterileri 
yok eden mutfak tezgahları da oldukça işlevsel ürünler 
olarak kullanılmaktadır.

İNŞAAT ENDÜSTRİSİ



DOĞADAN TASARIMA
NANOTEKNOLOJİ

NANOTEKNOLOJİ KULLANIM 
ALANLARI

Nanoteknolojinin insan sağlığına 
uygulanması, tıbbi tanı, önleme ve 
tedaviyi geliştirme, hatta dokuları ve 
organları yenilemek için sayısız 
potansiyele sahip olduğu 
düşünülmektedir. 

Gelecekte nanoteknoloji sayesinde, 
kanser hücrelerinin teşhis ve tedavisi, 
beyindeki tıkanıklıkların giderilmesi ve 
daha iyi ilaç uygulama konusunda 
profesyonellere yardım söz konusu 
olabilir. 

SAĞLIK



DOĞADAN TASARIMA
NANOTEKNOLOJİ

NANOTEKNOLOJİ KULLANIM ALANLARI

Tenis raketlerinden yel değirmeni bıçaklarına 
kadar daha güçlü ve bir o kadar da hafif 
ekipmanlar yapmak,

Kalın ve beyaz kalıntı üretmeden UV ışınlarına 
karşı koruma sağlamak için güneş koruyucular,

Nanometre (nm) cinsinden ölçülebilen 
özelliklerle entegre devreler yapmak, 
elektronik sektöründe milyarlarca transistör 
içeren bilgisayar çipleri yapmalarını sağlamak,

Gemi ve petrol endüstrisi gibi ağır iş 
makinelerinin daha uzun ömürlü olmalarını 
sağlamak için kaplamalar yapmak,

Yiyeceklerin çok daha yavaş bozulmaları için 
plastik gıda ambalajlarında oksijeni dışarıda 
tutmak.



8.C.4- DOĞADAN TASARIMA

TT.8. C. 4. 3. Gündelik hayatında var olan bir sorunun çözümünde 
biyotaklit kavramını kullanarak ürün tasarlar.
Doğadan esinlenerek günlük hayatında karşılaşılan bir sorunun çözümüne 
yönelik ürün çizimi üzerinde durulur.



DOĞADAN TASARIMA
BİYOTAKLİT UYGULAMA

Doğadan esinlenerek günlük hayatta karşılaşılan bir sorunun çözümüne yönelik ürün 
tasarlayalım.

SORUN Sorunun açık ve anlaşılabilir şekilde tanımlanması

DOĞADAKİ 
BENZER 
SORUNLAR

Seçilen sorunun doğadaki benzerleri:
1.
2.
3.

DOĞADA GELİŞTİRİLEN 
ÇÖZÜMLER

Doğada geliştirilen çözümler:
1.
2.
3.



DOĞADAN TASARIMA
BİYOTAKLİT UYGULAMA

DOĞADAN ESİNLENEREK 
GELİŞTİRDİĞİM ÇÖZÜM

Geliştirilen çözümün çizilerek anlatılması.

Doğadan esinlenerek geliştirilen çözümün açık ve 
anlaşılabilir şekilde anlatılması.

ÇÖZÜM



8.Ç-
İHTİYAÇLAR VE 
YENİLİKÇİLİK

8.Ç.1-ULAŞIM 
TEKNOLOJİLERİ



8.Ç.1- ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ

Bu ünitede öğrencilerin kara, su, hava ve uzay ulaşım teknolojileriyle ilgili 
bilgi sahibi olmaları ve tasarım yapmaları amaçlanmıştır.



8.Ç.1- ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ

TT. 8. Ç. 1. 1. Ulaşım araçlarının tasarımında dikkate alınan temel 
prensipleri açıklar.
Yakıt tasarrufu, sürtünme, aerodinamik, konfor, ergonomi, maliyet gibi 
faktörlere değinilir.
TT.8. Ç. 1. 2. Farklı ortamlarda kullanılan ulaşım araçlarını 
özelliklerine göre sınıflandırır. Kara, su, hava ve uzay ulaşım teknolojileri 
vb. üzerinde durulur.
TT. 8. Ç. 1. 3. Farklı ortamlarda çalışabilecek bir ulaşım aracı tasarlar.
Öğrendiği tasarım ve ulaşım teknolojisi bilgisini kullanarak kara, su, hava ve 
uzay ortamlarının en az iki tanesinde çalışabilecek bir araç tasarımı çizimi 
üzerinde durulur.



ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ

Ulaşım, belirli bir amaç için insanların ve eşyaların bir yerden başka bir yere 
yer değiştirmesidir.

İlk olarak hayvanlar yardımıyla sağlanan ulaşım, tekerleğin icadı, motorlu 
taşıtlar, gemiler, demir yolu ile gelişimini sürdürmüş; günümüzde uzay 
turizmi seviyesine gelmiştir.

ULAŞIM VE ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ



ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ

Günümüzde dünyanın herhangi bir yerinde üretilen bir ürün reklam veya 
internet bağlantılarıyla aynı anda tüketicilere sunulmakta ve 
ulaştırılabilmektedir.
İnsanların işlerine, okullarına veye ulaşmak istedikleri yere rahat, güvenli ve 
ekonomik olarak ulaştırılmasının gerekliliği ulaşım teknolojilerinin sürekli 
gelişmesini sağladı.

ULAŞIM VE ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ



ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ
ULAŞIM ARAÇLARININ TASARIMINDA DİKKATE ALINAN 

TEMEL PRENSİPLER

YAKIT TASARRUFU

SÜRTÜNME -
AERODİNAMİK

KONFOR

ERGONOMİ

MALİYET



ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ

Taşıtların yakıt tüketiminin azalması için üzerinde çalışılan bir çok teknolojik 
alan vardır.

ULAŞIM ARAÇLARININ TASARIMINDA DİKKATE ALINAN 
TEMEL PRENSİPLER

YAKIT TASARRUFU

Taşıt boyutunun ve kütlesinin 
azltılması

Motor performansının 
iyileştirilmesi

Lastik performansının 
iyileştirilmesi

Aerodinamik formun iyileştirilmesi

Motor - vites - tekerlek uyumu

Performansı düşük araç tasarlamak



ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ

Yol yüzeyi hareket eden araçlara sürtünme kuvveti uygular.
Hareket eden taşıt üzerinde havanın yaptığı etki aerodinamik ile açıklanır. Otomobillerin hava 
sürtünme katsayılarının düşük olması , hem aracın dengesini hem de yakıt tüketimini 
olumlu etkiler.

ULAŞIM ARAÇLARININ TASARIMINDA DİKKATE ALINAN TEMEL PRENSİPLER
SÜRTÜNME 

AERODİNAMİK

Kapı camlarının ve farlarının araç kaportasıyla bir yüzeyde dizayn edilmesi
Yan aynaların aerodinamik özellik taşıması
Ön ve arka camların daha yatık şekilde tasarlanması
Lastik oyuklarının genişletilmesi
Çamurlukların örtülmesi
Ön ve arka tekerlekler arasına 
etekler yerleştirilmesi
Araç altındaki girinti ve çıkıntıların 
kamufle edilerek düzleştirilmesi
Ön panel altına hava kesecikleri 
yerleştirilmesi



ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ

Taşıtlarda konfor iki türlü sağlanabilir: 1.Donanım özellikleri ile  2. Tasarım özellikleri ile

ULAŞIM ARAÇLARININ TASARIMINDA DİKKATE ALINAN TEMEL PRENSİPLER

KONFOR

Konsolda yapılacak düzenlemeler
Çizik ve leke göstermeyen boyalar
Sarsılmayı önleyecek 
süspansiyon
Terletmeyen, kolay silinebilen 
leke tutmayan döşemeler 
Özellikle park sistemlerinde kullanılan 
sensörler, yağmur sensörlü cam silecekleri
Ses yalıtımı, ısıtmalı camlar
Navigasyon
Ergonomik ayarlanabilir koltuklar, 
otomatik kilit sistemleri
Bagajın genişliği ve otomatik 
açılması,motoru anahtarsız çalıştırma 



ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ

Ulaşım araçlarının tasarımında insanların anatomik, antropometrik, ruhsal ve 
fizyolojik özellikleri dikkate alınır.

ULAŞIM ARAÇLARININ TASARIMINDA DİKKATE ALINAN 
TEMEL PRENSİPLER

Sürücü ve yolcu koltuklarının 
ergonomik olması
Emniyet kemerleri

ERGONOMİ

Direksiyon

Mekanik kontrol 
elemanları

Göstergeler

Aynalar

Kontrol düğmeleri



ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ

Ulaşım sistemlerinin ekonomik özellikleri denildiğinde yatırım ve işletme maliyetleri 
akla gelir.

ULAŞIM ARAÇLARININ TASARIMINDA DİKKATE ALINAN TEMEL 
PRENSİPLER

Altyapı yapım giderleri

Kamulaştırma giderleri

MALİYET

Durak ya da istasyon yapım giderleri

Taşıt alım giderleri

Depo ve tamirhane giderleri

Haberleşme ve sinyalizasyon 
sistemlerinin yapım giderleri
Etüt ve mühendislik hizmet 
giderleri
Yakıt giderleri



ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ

Ulaşım türleri nelerdir? Hangi araçlarla yapılır?

ULAŞIM TÜRLERİ VE ARAÇLARI

KARA YOLU 
ULAŞIMI

DEMİR YOLU 
ULAŞIMI

HAVA YOLU 
ULAŞIMI

DENİZ YOLU 
ULAŞIMI

Otomobil, kamyon, tır,  
bisiklet, motosiklet, 
taksi,dolmuş,toplu taşıma ...

Tren, hızlı tren, maglev tren, 
tramvay, metro ...

Uçak, helikopter, teleferik ...

Gemi, yat, tekne, roro, 
arabalı vapur ...

Otobüs terminali, 
durak 

Gar, istasyon, durak

Havaalanı, STOL, 
heliport,  

Liman, marina, 
iskele, balıkçı 
barınağı 



ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ

Ülkemizde en yaygın ulaşım türüdür. Yük taşımacılığının %70 i, yolcu taşımacılığının 
%90 ı karayolu ile yapılmaktadır. Trafik kazaları, otomobil ithali, yolların yapım ve 
bakım masrafları, petrol ürünlerinin ithalatı nedeniyle diğer ulaşım türlerine göre 
pahalıdır. 

ULAŞIM TÜRLERİ VE ARAÇLARI
KARA YOLU 

ULAŞIMI

Yerleşim merkezlerini karadan 
birbirine bağlayan, trafik için 
kamunun yararlanmasına açık 
olan arazi şeridi, köprü ve 
alanlara, yollara kara yolu denir.



ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ

Motorlu araçlar genellikle enerjilerini fosil yakıtlardan sağlarlar. Ayrıca elektrikle, hem 
petrol hem de elektrikle (hibrit) çalışanlar da vardır. Güneş enerjisi ve hidrojenle çalışan 
araçlarla ilgili çalışmalar sürmektedir.

ULAŞIM TÜRLERİ VE ARAÇLARI

KARA YOLU ULAŞIMI

Motorlu araçlar: Otomobil, 
kamyon, otobüs, 
minibüs,motosiklet ..
Motorsuz araçlar: bisiklet, at 
arabası ..

KARA  YOLU ULAŞIM 
ARAÇLARI



ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ

Demir yolu ile yapılan ulaşımın maliyeti kara yoluna göre daha düşüktür. Yolcu ve yük 
taşımacılığında demir yolunun payı %10 - %15 arasındadır.

ULAŞIM TÜRLERİ VE ARAÇLARI
DEMİR YOLU ULAŞIMI

Ray üzerinde hareket eden, 
çeken ve çekilen araçlardan 
oluşurlar.

DEMİR YOLU ULAŞIM 
ARAÇLARI

Tren türleri:
1. Yüksek hızlı trenler
2. Manyetik levitasyon (maglev) teknolojili YHT ler
3. Konvansiyonel trenler
4. Kent içi raylı sistemler (metro, tramvay, banliyö)
5. Yük ve yolcu trenleri



ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ

Dünyanın en hızlı ve en güvenli ulaşım türüdür. Şehirler arası ve ülkeler arası ulaşımda 
ekonomiktir. Ülkemiz ulaşımında payı en az olan ulaşım türüdür.

ULAŞIM TÜRLERİ VE ARAÇLARI

1. Uçak
2. Helikopter
3. Planör
4. Zeplin

HAVA YOLU 
ULAŞIMI

HAVA YOLU ULAŞIM 
ARAÇLARI



ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ

Deniz yolu ile yolcu ve yük taşımacılığı diğer ulaşım türlerine göre daha ucuzdur. Saadece 
fosil yakıtlar ile çalışırlar. Ülkemizin ticari mallarının %80 i deniz yolu ile taşınır.

ULAŞIM TÜRLERİ VE ARAÇLARI

1. Gemi
2. Yat
3. Yelkenli
4. Tekne
5. Feribot
6. Taka
7. Denizaltı
8. Sandal
9. Hovercraft

(hava yastıklı taşıt)

DENİZ YOLU ULAŞIM 
ARAÇLARI

DENİZ YOLU 
ULAŞIMI



ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ
ULAŞIM TÜRLERİ VE ARAÇLARI

Uzay araçları, 
Dünya’nın yüzeyi ve 
atmosferi dışında 
çalışmak üzere 
tasarlanmıştır. İnsanlı 
ya da insansız olabilir.
Haberleşme, gözlem, 
meteoroloji, keşif, 
uzay turizmi için 
yapılırlar.

UZAY ULAŞIM 
TEKNOLOJİLERİ

20 Temmuz 1969 günü Amerikalı astronot Neil Armstrong, Ay'a ayak basan ilk insan olarak 
tarihe geçti. Apollo 11 uzay aracı ile üç kişilik ekip ile Ay'a ulaşan Armstrong, arkadaşı Edvin 
'Buzz' Aldrin ile birlikte bindiği 'Kartal' adlı Ay modülü ile Ay'ın yüzeyine indi. Üç astronot 4 gün 
sonra 24 Temmuz 1969 günü Pasifik Okyanusu’na paraşütle inen modülle dünyaya döndüler.



ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ
ULAŞIM TÜRLERİ VE ARAÇLARI

Uzay araçları farklı şekillerde tasarlanabilir. Yüksek ısıya, basınca ve radyasyona karşı 
dayanıklı olmak zorundadır bu araçlar. Aracın mümkün olduğu kadar hafif sistemlerden 
oluşması tercih edilir. Yine de kullanılan malzeme ve büyüklükten dolayı bu araçlar tonlarca 
ağırlıkta olurlar. Araçlar genellikle yörünge modülü, yakıt tankı gibi birkaç parçadan 
oluşurlar ve tekrar kullanılmayan tek parçaları yakıt tanklarıdır.

UZAY ULAŞIM 
TEKNOLOJİLERİ

UZAY ARAÇLARI

1. Roketler
2. Yapay uydular
3. Robot yüzey araçları 
4. Sondalar 
5. Uzay mekikleri



ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ

Roketlerde genellikle 3 bölme bulunur. Uç kısımda 
kargo bölümü vardır. Uydu veya uzay araştırması için 
farklı bir bölüm taşıyorsa ismi taşıyıcı ya da fırlatıcı 
(Titan, Ariane, Saturn roketleri gibi) olur. 

ULAŞIM TÜRLERİ VE ARAÇLARI
UZAY ULAŞIM 

TEKNOLOJİLERİ
UZAY ARAÇLARI

ROKETLER



ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ

Yapay uydular, belli bir amaç için bir 
gezegenin yörüngesine 
oturtulurlar. HIPPARCOS, Hubble, UUİ, 
TÜRKSAT 2A gibi..

ULAŞIM TÜRLERİ VE ARAÇLARI
UZAY ULAŞIM 

TEKNOLOJİLERİ
UZAY ARAÇLARI

YAPAY 
UYDULAR



ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ

Keşif robotları, gezegenlerin yüzeylerinde gezip, bilgi 
toplamak amacıyla tasarlanmıştır. Şu ana kadar Ay'a ve 
Mars'a pek çok yolculuk yapan bu robotlar, evrenin nasıl 
işlediğini, diğer gezegenlerde yaşam olup olmadığını 
anlamamızda çok büyük bir rol oynuyorlar ve oynayacaklar.

ULAŞIM TÜRLERİ VE ARAÇLARI
UZAY ULAŞIM 

TEKNOLOJİLERİ
UZAY ARAÇLARI

ROBOT YÜZEY ARAÇLARI



ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ

Uzay sondaları gezegen ya da uyduları 
yakından incelemek için kullanılan araçlardır. 
Bunlar yörüngeye oturtulabilir, yüzeye 
çarptırılabilir, yüzeye indirilebilir veya yakın 
geçiş yapabilirler. örnek 
olarak Luna1, Huygens, Spirit gösterilebilir.

ULAŞIM TÜRLERİ VE ARAÇLARI
UZAY ULAŞIM 

TEKNOLOJİLERİ
UZAY ARAÇLARI

UZAY SONDALARI



ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ

Yeniden kullanılabilen ve uçak gibi yere iniş yapabilen, 
bazen çok büyük uyduları da taşıyabilen araçlardır.
Discovery, Atlantis, Endeavour Uzay mekikleri ..

ULAŞIM TÜRLERİ VE ARAÇLARI
UZAY ULAŞIM 

TEKNOLOJİLERİ
UZAY ARAÇLARI

UZAY MEKİĞİ



ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ
ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA

Öğrendiğimiz tasarım ve ulaşım teknolojisi bilgisini kullanarak kara, su, hava ve 
uzay ortamlarının en az iki tanesinde çalışabilecek bir araç tasarımı çizelim.

TAŞIT ADI / 
MARKASI;.......................................................................................................
ULAŞIM TÜRÜ; 
.................................................................................................................
YAKIT SİSTEMİ VE TASARRUF 
ÖZELLİKLERİ;.......................................................................
SÜRTÜNME VE AERODİNAMİK ÖZELLİKLER; 
....................................................................
KONFOR ÖZELLİKLERİ; 
......................................................................................................
ERGONOMİK ÖZELLİKLER; 
................................................................................................
MALİYET ÖZELLİKLERİ: 
......................................................................................................

ARACIN TAŞIYACAĞI 
ÖZELLİKLER



ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ
ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA

Öğrendiğimiz tasarım ve ulaşım teknolojisi bilgisini kullanarak kara, su, hava ve 
uzay ortamlarının en az iki tanesinde çalışabilecek bir araç tasarımı çizelim.

TASARLADIĞIM ARAÇ



8.D-TASARIM 
VE 

TEKNOLOJİK 
ÇÖZÜM

8.D.1-ÖZGÜN ÜRÜNÜMÜ 
TASARLIYORUM 8.D.2-BUNU BEN YAPTIM



8.D.1- ÖZGÜN ÜRÜNÜMÜ TASARLIYORUM

Bu ünitede öğrencilerin Program boyunca teknoloji ve tasarımla ilgili elde
ettikleri kazanımları kullanarak özgün bir ürün tasarlamaları, geliştirdikleri bir
ürünün markalaşmasının ve tanıtımının nasıl olabileceği üzerine düşünmeleri ve
yaptıkları uygulamaları sergilemeleri amaçlanmaktadır.



8.D.1- ÖZGÜN ÜRÜNÜMÜ TASARLIYORUM

TT. 8. D. 1. 1. Günlük hayatta karşılaştığı tasarım problemlerini
örneklerle açıklar.
TT. 8. D. 1. 2. Tasarım probleminin çözümüne yönelik araştırma
basamaklarını uygular.
Problemin çözümüne yönelik doğru veri kaynaklarının kullanılması, benzer
örneklerin araştırılarak mevcut çözümlerin tartışılması, araştırma sonuçlarına
göre tasarım problem tanımının yeniden yapılandırılması ve özgün tasarım
fikrinin geliştirilmesi üzerinde durulur.



Özgün Ürünümü Tasarlıyorum
Sevgili öğrenciler hatırlarsanız 7. sınıfta 

hepiniz birer tane tasarım problemi bulmuş ve bu 
problemi  özgün ürünümü tasarlıyorum etkinliğin 
de çözüme kavuşturup  üretmiştiniz.

Bu sene de geçen seneki çalışmalarınızı 
daha çok geliştirerek (inovasyon) yapacak yada 
yeni bir fikir bularak   bunu üreteceksiniz.

Ürettiğiniz tasarıma tanıtım ve pazarlama 
tekniklerini de uygulayarak Özgün Ürünümü 
Tasarlıyorum Etkinliğini tamamlayacaksınız.



Özgün Ürünümü Tasarlıyorum
ŞİMDİYE KADAR ÖĞRENMİŞ OLDUĞUNUZ 

ÜNİTELERDE Kİ BAZI ÇALIŞMALARI DA BU ETKİNLİKTE 
GERÇEKLEŞTİREBİLİRSİNİZ. BUNLAR NELERDİ?

1- İnovatif Düşüncenin Geliştirilmesi ve Fikirlerin 
Korunması  

2- Ürün Geliştirme(Ergonomi)
3- Doğadan Tasarıma
4- Ulaşım Teknolojileri

Evet bu konularda yapmış olduğunuz bir problemi de
özgün ürünümü tasarlıyorum da üretim aşamasına
geçirebilirsiniz.



Özgün Ürünümü Tasarlıyorum
Eğer 7. sınıfta ki projenizi geliştiremiyorsanız,

Ya da diğer işlediğiniz ünitelerde ki tasarım 
problemini kullanmak istemiyorsanız,

Yani Tasarım Problemini Yeniden Bulmak 
İstiyorsanız acele edin hemen düşünmeye başlayın …



Özgün Ürünümü Tasarlıyorum
Tasarım Problemini Yeniden Bulmak İstiyorsanız Şu 

Yöntemleri Kullanacağımızı Tekrar Hatırlayalım



Özgün Ürünümü Tasarlıyorum
Tasarım Problemini Aşağıdaki Üç 

Maddeye Göre Bulup,
Yanda ki Tasarım Sürecine Göre 

Üretime Geçireceğiz.

1- Özgün yani yeni bir tasarım
olmalı
2- Var olan bir tasarımın eksik
yönü tespit edilerek yapılan bir
tasarım olabilir
3- Var olan bir tasarıma
alternatif tasarım geliştirilerek
bir tasarım olabilir.



Özgün Ürünümü Tasarlıyorum
Özgün bir ürün veya eser tasarlamak için öncelikle tasarım sürecinin 
ilk basamağı olan problemin ne olduğuna karar vermeliyiz.

Günlük hayatta karşılaştığımız sorunlardan yada bir başkasının 
karşılaştığı sorunlardan yola çıkabiliriz.

Çevre kirliliği, elektrik israfı, trafik sorunu, annemin perde asma 
sorunu  vb.

Aslında her gün bir çok sorunla karşılaşırız. Bir ürün tasarlamak için 
atmamız gereken ilk adım, dikkatli olmak ve karşılaştığımız yada bir 
başkasının karşılaştığı sorunları listelemektir.



Özgün Ürünümü Tasarlıyorum

Ayrıca günlük hayatta değiştirmek yada 
geliştirmek istediğimiz tasarımları da ele 
alabiliriz.

Örneğin; gemi yada yatları inceleyerek, 
değiştirip, geliştirerek çok farklı deniz üstü 
yaşam mekanları tasarlayabiliriz. 

Bir problemin (sorunun) birden fazla 
çözümü vardır. Önemli olan hangi çözüm 
önerisinin bizi kolayca çözüme 
ulaştıracağıdır.



Özgün Ürünümü Tasarlıyorum



Özgün Ürünümü Tasarlıyorum
İşimize yaramayan kullanımı 
tamamlanmış ürünleri başka 
tasarımlarda hayata döndürerek, 
müthiş tasarımlar yapabiliriz.



Özgün Ürünümü Tasarlıyorum
Tasarım probleminin çözümüne yönelik araştırma:

Sevgili öğrenciler artık çözümlenmesi, üstesinden 
gelinmesi gereken sorun bellidir.

Bu ihtiyacı ya da sorunu giderecek bir çözüm 
geliştirmemiz gerekmektedir.

Çözüm arayışımız doğru bilgiyi doğru kaynaktan 
toplamaktan geçer.

Araştırma sadece internet ortamında yapılan bir çalışma 
olmamalı.

Sorunun kaynağında yer alan şahıslarla röportaj, ilgili 
kurum kuruluşları ziyaret, kitaplar yada deneyimli kişiler de bir 
araştırma noktasıdır.



Özgün Ürünümü Tasarlıyorum

Araştırma sırasında;

• Doğru veri kaynakları 
kullanılmalı,

• Benzer örnekler araştırılarak  
problemin çözümüne yönelik 
mevcut çözümler tartışılmalı,

• Bu araştırmalar neticesinde 
özgün bir tasarım fikri 
geliştirilmelidir.

Tasarım probleminin çözümüne yönelik araştırma:

Tasarlanacak ürün ile ilgili daha önceden yapılmış 
ve kullanılan  benzer ürünler var mı, araştırmalıyız. 
Tasarlanacak ürün açısından benzer ürünleri;

• Hangi kısmı benzerlik gösteriyor?
• Nasıl çalışıyor?
• Nasıl üretilmiş?
• Üretiminde hangi malzemeler kullanılmış?
• Boyutları kullanıma uygun mu?
• Taşınıyor mu? vb. soruları cevaplayarak analiz 

edip incelemeliyiz.



Özgün Ürünümü Tasarlıyorum
Tasarım Problemini Geliştiriyoruz

1-Tasarımımız hangi ihtiyacı karşılıyor?

2- Kimler kullanacak?

3- Tasarımımız hangi özelliklere sahip olacak?

4-Nasıl kullanılıyor, kullananlara ne gibi kolaylıklar sağlayacak?

5-Tasarım oluşturulurken kimlerden, nerelerden faydalanılacak? 

6-Yaptığımız araştırma acaba yeterli miydi, oluşturma(yapım) 
aşamasına geçebilir misiniz? 



Özgün Ürünümü Tasarlıyorum
Tasarım Problemini Geliştirirken Tasarımın Aşağıdaki 
özelliklere de sahip olmasına da dikkat etmek gerekir.



8.D.1- ÖZGÜN ÜRÜNÜMÜ TASARLIYORUM

TT. 8. D. 1. 3. Tasarım planlama sürecini uygular.
Tasarım planlanırken kullanıcı, malzeme, uygulama ve çevresel faktörlerin
dikkate alınması; problemin çözümüne yönelik metot ve tekniklerin araştırılması
ve çözüm önerileri geliştirilmesi; geliştirilen çözüm önerileri arasından öğretmen
rehberliğinde belirlenenlerden birinin taslak öneriye dönüştürülmesi; taslak
önerinin, toplanan veriler doğrultusunda yeniden yapılandırılması; tasarıma
uygun araç-gereç ve malzemelerin seçimi üzerinde durulur.



Özgün Ürünümü Tasarlıyorum
Tasarım planı hazırlama:

Tasarımımız zihinsel süreci tanımlamış kağıt üzerine anlatılmış 

çevreden fikirler alınmış gerekli araştırmalar tamamlanmıştır. Artık 

tasarımı oluşturma vakti gelmiştir.

1-İlk olarak taslak bir çizim yapılır. 

2-Fikir alış verişinden sonra tasarımımızın son yapım resmi çizilir. 

3-Gerekli araç gereç ve malzeme listesi oluşturulur.

4-Yapım aşamaları işlem basamakları yazılır.

5-İş güvenliği ile ilgili tedbirler alınır.

6-Üretim ve test etme. (model, maket, prototip)



Özgün Ürünümü Tasarlıyorum
Tasarım planı hazırlama:

Kullanıcı, malzeme, uygulama ve çevresel faktörler dikkate 

alınarak ;

• Problemin çözümüne yönelik çözüm önerilerinin 

arasından öğretmen rehberliğinde belirlenenlerden 

birinin taslak öneriye dönüştürülmesi,

• Tasarıma uygun araç-gereç ve malzemelere karar 

verilmelidir.



Özgün Ürünümü Tasarlıyorum
Tasarım planı hazırlama:

GEREKLİ İŞ GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİNİ ALMAYI UNUTMAYINIZ

Sevgili öğrencilerim artık projemiz ile ilgili tüm hazırlıkları yapmış
bulunmaktayız. Yapım aşamasında en çok dikkat edilecek kurallar iş
güvenliği kurallarıdır. Bazı projeler de elektrik kullanılabilir. Bu
durumlarda asla büyüklerimizden habersiz iş yapmamalıyız. Makas,
maket bıçağı ve silikon tabancası, lehim aleti gibi araçları kullanırken
dikkatli olup bunlarla ilgili şaka yapmamalıyız.



8.D.1- ÖZGÜN ÜRÜNÜMÜ TASARLIYORUM

TT. 8. D. 1. 4. Özgün tasarım modelini veya prototipini oluşturur.
Tasarımın uygulama aşamasında güvenlik önlemlerinin alınması; tasarımın
çözümüne yönelik maket veya çizim yapılarak görselleştirilmesi; uygun araç-
gereç ve malzemeler temin edilerek imkânlar ölçüsünde tasarım modeli yahut
prototipinin oluşturulması, öz değerlendirme sonucunda tasarımın tekrar
geliştirilmesi üzerinde durulur.



Özgün Ürünümü Tasarlıyorum
Tasarım modelini, prototip veya maketini oluşturma:

Maket: Mimarlıkta, sanayide ve bazı sanat dallarında yer alan 
eserlerin taslak durumundaki küçük örneğine denir

Model: Aslını temsilen yapılan, bazı özelliklerini anlatan, üç 
boyutlu tipik ve küçük mamul parçalarına verilen isim. Model aslıyla 
aynı boyutta olabileceği gibi, aslının küçültülmüşü ya da 
büyütülmüşü de olabilir. Örneğin; model uçak.

Prototip: Herhangi bir ürünün üretim aşamasından önce üretilmiş 
olan ilk örneğidir. Örneğin; ilk yerli otomobil prototipi.

Uygulama aşamasında gerekli güvenlik önlemleri alınarak; 
tasarımın çözümüne yönelik maket veya çizim yapılarak  
görselleştirilmelidir. Daha sonra da uygun araç-gereç ve malzemeler 
temin edilerek tasarımın maketi veya modeli yahut prototipi 
oluşturulmalıdır.



Özgün Ürünümü Tasarlıyorum
Tasarım modelini, prototip veya maketini oluşturma:

PROJEMİZİN (TASARIMIMIZIN) MODEL , PROTOTİP  
VEYA MAKETİNİ YAPARAK ÜRÜN OLARAK ORTAYA 
ÇIKARIYORUZ



8.D.1- ÖZGÜN ÜRÜNÜMÜ TASARLIYORUM

TT. 8. D. 1. 5. Tasarladığı ürünü değerlendirir.
Ürün ergonomi, estetik, işlevsellik, yaratıcılık, özgünlük, bakım ve tamir kolaylığı
gibi kullanım özellikleri ile dayanıklılık, kolay bulunabilirlik, geri dönüşüme
uygunluk, ekonomiklik gibi malzeme özellikleri ve yapılabilirlik açısından
değerlendirilir.

ESTETİK

ÖZGÜNLÜK

DAYANIKLI

YAPILABİLİR

ERGONOMİ



Özgün Ürünümü Tasarlıyorum
Tasarımı belirlenen kriterlere göre 
değerlendirme:

Sevgili öğrencilerim artık projemizin küçük 
bir  modelini oluşturmuş olduk.

Ancak ortaya çıkarttığımız ürünün 
gerçekten  istenilen özelliklere sahip olup olmadığını 
ve kullanıcı ihtiyacını karşılayıp karşılamadığını 
anlamamız için değerlendirme kriterlerini de 
uygulamamız gerekir.

Not: Bu aşamada beyin fırtınası gibi teknikler kullanılarak 
ürünün yeniden yapılandırılmasına sınıfça katkı sağlanabilir.



Özgün Ürünümü Tasarlıyorum
Tasarımı belirlenen kriterlere göre değerlendirme:
Ürün tasarımı tamamlandıktan sonra sınıf ortamında sunumu 
yapılarak sergilenecek ve iş birliği içerisinde değerlendirilecektir. 
Değerlendirme sürecinde;

Özgün mü?
Estetik mi?
İşlevsel mi?
Ergonomik mi?
Yapılabilir ve sürdürülebilir mi? …gibi kriterler kullanılır.

Ayrıca değerlendirme sürecinde öz değerlendirme ve akran 
değerlendirmesinden yararlanılır.



Özgün Ürünümü Tasarlıyorum

• Estetik mi?

• Özgün mü?

• İşlevsel mi?

• Yapılabilir ve 
sürdürülebilir 
mi?

Göze hoş ve çekici geliyor mu?

Benzerlerinden farklı mı? Üstün yönleri var mı?

Kullanılan duruma göre işe yararlığı ne durumda 
yani fonksiyonel mi? 

Sanayide seri üretime uygun mu?

• Ergonomik 
mi?

Kullanımı kolay olacak şekilde mi tasarlanmış? 

Tasarımı belirlenen kriterlere göre değerlendirme:



Özgün Ürünümü Tasarlıyorum
Tasarımı belirlenen kriterlere göre değerlendirme:



8.D.1- ÖZGÜN ÜRÜNÜMÜ TASARLIYORUM

TT. 8. D. 1. 6. Tasarladığı ürünü (model veya prototip) yeniden
yapılandırır.
Değerlendirme sonuçlarına göre ürün geliştirme yollarının önerilmesi ve
ürünün yeniden yapılandırılması üzerinde durulur.



Özgün Ürünümü Tasarlıyorum
Yeniden Yapılandırma:

Ürünümüzü sınıf ortamında sergileyip 
tanıtımını yaptıktan sonra, 
değerlendirme sonuçlarına göre; 
ürünümüz üzerinde yeni özellikler 
ekleme, bazı özellikleri çıkarma, rengini 
değiştirme, şeklini değiştirme vb. 
yeniden yapılandırma işlemini 
gerçekleştirebiliriz. 



Özgün Ürünümü Tasarlıyorum
Tanıtım ve Pazarlama:

Sevgili öğrenciler ürünümüzü 
yeniden yapılandırdıktan sonra birinci 
dönem işlediğimiz tanıtım ve pazarlama 
ünitesinde ki bilgilerimizi kullanarak 
ürünümüze

1. Marka,
2. Logo,
3. Slogan  

belirleyeceğiz.



Özgün Ürünümü Tasarlıyorum
Tanıtım ve Pazarlama:

MARKA NEDİR?

 Benzer ürünleri yada hizmetleri başkalarının ürün yada 
hizmetlerinden ayırt etmek üzere kullanılan ve bunların 
sunulması sırasında kullanılan AYIRT EDİCİ İŞARET marka 
olarak tanımlanmaktadır.

 Sözcükler, Sayılar, Harfler, Şekiller, Ürünün Şekli veya 
Ambalajı ile bunların birlikte sunuluşları marka olarak 
değerlendirilmektedir.



Özgün Ürünümü Tasarlıyorum
Tanıtım ve Pazarlama:

MARKA NASIL OLMALI?

İlk olarak yapmanız gereken ürününüze uygun bir 
marka bulmak.

Marka bir isimdir ama ürünün ya da hizmetin 
kimliğini yansıtır, etkiler, fikir verir.

Seçtiğiniz ürüne ve hedef kitlesine uygun bir marka 
bulmalısınız.



Özgün Ürünümü Tasarlıyorum
Tanıtım ve Pazarlama:

MARKA 
ÖRNEKLERİ



Özgün Ürünümü Tasarlıyorum
Tanıtım ve Pazarlama:

LOGO NEDİR?

 Bir ürünün, firmanın ya da hizmetin isminin, 
harf ve resimsel öğeler kullanılarak 
sembolleştirilmesidir. 

 Çizgi ve resimle yapılan işaretlerdir.



Özgün Ürünümü Tasarlıyorum
Tanıtım ve Pazarlama:
İYİ BİR LOGO NASIL OLMALI?

1-Sade, kolay anlaşılır, çabuk hatırlanabilen, mümkün 
olduğunca az sayıda renkten oluşan bir şekilde 
tasarlanmalıdır. 
2-Çok küçük ölçülerde ayrıntılar kaybolmamalı, çok 
büyük ölçülerde dağınık görünmemelidir. 
3-Her türlü ölçüde ve yüzeyde okunabilir olmalıdır. 
4-Özgün olmalıdır. (Bilgisayarda herhangi bir 
karakterde yazılan marka logo tasarımı sayılmaz.)



Özgün Ürünümü Tasarlıyorum
Tanıtım ve Pazarlama:

LOGO ÖRNEKLERİ



Özgün Ürünümü Tasarlıyorum
Tanıtım ve Pazarlama:
SLOGAN NASIL OLMALI?

Markanız amblem ve logonuz son şeklini aldıktan sonra 
ürününüz için  bir slogan belirleyeceksiniz.

ÜRÜNÜ ÇAĞRIŞTIRMALI

ÖZGÜN VE AKILDA KALICI OLMALI,

ÇOK KISA BİR CÜMLE VEYA BİRKAÇ KELİMEDEN OLUŞMALI



Özgün Ürünümü Tasarlıyorum
Tanıtım ve Pazarlama:
SLOGAN ÖRNEKLERİ



8.D.2- BUNU BEN YAPTIM

Öğrencilerin ders içinde yaptıkları bütün ürünleri veya seçtikleri ürünleri,
öğretim yılı sonunda okul yönetimi, ders öğretmenleri ve velilerin de
katılımlarıyla “Bunu Ben Yaptım” etkinliğinde görsel, sözel ve çoklu ortam
sunularıyla sergilemeleri hedeflenmektedir. Öğrenciler sunumlarında ürünlerini
sözel olarak anlatabilecekleri gibi tanıtım kartı, afiş, el broşürü vb. materyaller
hazırlayarak da sergileyebilirler. İnovatif tasarımlara sahip olduğu düşünülen
özgün ürünler için, öğrencilerin faydalı model belgesi veya patent başvurusu
yapmaları teşvik edilir.



BURHAN ALTIN
TEKNOLOJİ VE TASARIM BATMAN İL 

KOORDİNATÖRÜ
532 772 5445


	Slayt Numarası 1
	Slayt Numarası 2
	Slayt Numarası 3
	Slayt Numarası 4
	Slayt Numarası 5
	İnovasyon / yenilik
	yenilikcilik
	Yenilikcilik ve inovasyon
	inovasyon
	Teknolojik inovasyon(Ar-ge)
	Teknolojik olmayan inovasyon
	İNOVASYON BAZEN DE VAR OLAN PEK ÇOK ÜRÜN YADA HİZMETİ DAHA GÜZEL , DAHA KULLANIŞLI , DAHA ÇOK İNSANIN İŞİNE YARAYACAK HALE GETİRMEYİ AMAÇLAYABİLİR. 
	BULUŞ
	icat
	KEŞİF
	İNOVASYON TÜRLERİ
	ürün inovasyonu
	ürün inovasyonu
	ürün inovasyonu
	ürün inovasyonu
	Hizmet inovasyonu
	Hizmet inovasyonu
	pazarlama inovasyonuDaha fazla müşteri çekebilmek için, ürün ve hizmetlerde farklı, değişik  ve yeni tasarımların, ambalajların ve pazarlama yöntemlerinin geliştirilip  kullanılması pazarlama inovasyonu olarak adlandırılır.
	pazarlama inovasyonu
	pazarlama inovasyonu
	pazarlama inovasyonu
	organizasyonel inovasyon
	ORGANİZASYONEL İNOVASYON
	inovasyon çeşitlerinin bir örnekle özeti
	inovasyon çeşitlerinin bir örnekle özeti
	BİLİM İNSANLARININ İNOVASYON İLE İLGİLİ SÖZLERİ
	Slayt Numarası 32
	Slayt Numarası 33
	Slayt Numarası 34
	Slayt Numarası 35
	Slayt Numarası 36
	����TASARIM  PROBLEMİNİ  GELİŞTİRME   :� �1-Tasarımımız hangi ihtiyacı karşılıyor?�Araç kullanan herkesin mutlaka bir şekilde farının patladığını araştırmalarım sonucu öğrendim.Bu tasarımım sayesinde gece farımız patlasa bile karşıda ki sürücülerin bizi fark etmesini sağlayacağım.�� 2- Kimler kullanacak?�Araçlar üretilirken yapılacağı için araç kullanan herkesin fayda sağlayacağı bir tasarım olacaktır.��3- Tasarımımız hangi özelliklere sahip olacak?�Tasarımın en önemli özelliği farın iç kısımlarının fosfor bir malzemeden yapılmış olmasıdır.Ayrıca çok �uzak mesafeden başka bir aracın farı vurduğu anda parlamaktadır.��4-Nasıl kullanılıyor, kullananlara ne gibi kolaylıklar sağlayacak?�Biz arabada giderken far patlasa bile içerisinde ki fosfor sayesinde gönül rahatlığıyla aracımızı kullanmaya devam edebiliriz.Kullanırken herhangi bir şey yapmamıza gerek yok orijinal haliyle durması yeterli.��5-Tasarım oluşturulurken kimlerden, nerelerden faydalanılacak? �Tasarım oluşturulurken sanayideki ustalardan ve  trafik tabelası yapan  birimlerden  yardım almayı düşünüyorum.� �6-Yaptığımız araştırma acaba yeterli miydi, oluşturma(yapım) aşamasına geçebilir misiniz? �Yaptığım araştırmanın  yeterli olduğunu düşünüyorum.Projeme benzer bir ürün bulunmaması ve sanayiye uygulanabilir olması güzel bir artı.Bu yüzden gönül rahatlığıyla yapım aşamasına geçebilirim.
	Slayt Numarası 38
	Slayt Numarası 39
	Slayt Numarası 40
	Slayt Numarası 41
	Slayt Numarası 42
	Slayt Numarası 43
	Slayt Numarası 44
	Slayt Numarası 45
	Slayt Numarası 46
	8.A. TEKNOLOJİ VE TASARIMINTEMELLERİ�FİKİRLERİN KORUNMASI
	PATENT BELGESİ
	Patentlene Bilirlik Kriterleri  (Patent Standartları)
	Slayt Numarası 50
	Patent Tescil Belgesi
	Faydalı Model Belgesi
	Faydalı Model Tescil BelgesiVerilebilirlik Kriterleri
	Faydalı Model Belgesi
	Faydalı Model Tescil Belgesi
	Marka Tescili
	Marka Tescili
	Marka Tescil Belgesi
	ENDÜSTRİYEL TASARIM TESCİL BELGESİ
	Endüstriyel Tasarım Tescil  Belgesi Nedir?
	Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi
	Slayt Numarası 62
	Slayt Numarası 63
	Slayt Numarası 64
	Bilgisayar Destekli Tasarım ve Akıllı Ürünler 
	Bilgisayar Destekli Tasarım
	Bilgisayar Destekli Tasarım
	Bilgisayar Destekli Tasarım
	Bilgisayar Destekli Tasarım
	Bilgisayar Destekli Tasarım
	Bilgisayar Destekli Tasarım
	Slayt Numarası 72
	Bilgisayar Destekli Tasarım
	Bilgisayar Destekli Tasarım
	Bilgisayar Destekli Tasarım
	Bilgisayar Destekli Tasarım
	Bilgisayar Destekli Tasarım
	Bilgisayar Destekli Tasarım
	Bilgisayar Destekli Tasarım
	Bilgisayar Destekli Tasarım
	Bilgisayar Destekli Tasarım
	Bilgisayar Destekli Tasarım
	Bilgisayar Destekli Tasarım
	Bilgisayar Destekli Tasarım
	Bilgisayar Destekli Tasarım
	Bilgisayar Destekli Tasarım
	Bilgisayar Destekli Tasarım
	Bilgisayar Destekli Tasarım
	Bilgisayar Destekli Tasarım
	Bilgisayar Destekli Tasarım
	Slayt Numarası 91
	Akıllı Ürünler
	Akıllı Ürünler
	Akıllı Ürünler
	Akıllı Ürünler
	Akıllı Ürünler
	Akıllı Ürünler
	Akıllı Ürünler
	Slayt Numarası 99
	Slayt Numarası 100
	Ürün Tanıtım ve Pazarlama
	Ürün Tanıtım ve Pazarlama
	Ürün Tanıtım ve Pazarlama
	Ürün Tanıtım ve Pazarlama
	Ürün Tanıtım ve Pazarlama
	Ürün Tanıtım ve Pazarlama
	Ürün Tanıtım ve Pazarlama
	Ürün Tanıtım ve Pazarlama
	Ürün Tanıtım ve Pazarlama
	Ürün Tanıtım ve Pazarlama
	Ürün Tanıtım ve Pazarlama
	Ürün Tanıtım ve Pazarlama
	Ürün Tanıtım ve Pazarlama
	Ürün Tanıtım ve Pazarlama
	Ürün Tanıtım ve Pazarlama
	Ürün Tanıtım ve Pazarlama
	Slayt Numarası 117
	Ürün Tanıtım ve Pazarlama
	Ürün Tanıtım ve Pazarlama
	Ürün Tanıtım ve Pazarlama
	Ürün Tanıtım ve Pazarlama
	Ürün Tanıtım ve Pazarlama
	Ürün Tanıtım ve Pazarlama
	Ürün Tanıtım ve Pazarlama
	Ürün Tanıtım ve Pazarlama
	Slayt Numarası 126
	Slayt Numarası 127
	İletişim Nedir?
	Slayt Numarası 129
	İLETİŞİM ÇEŞİTLERİ
	Slayt Numarası 131
	İLETİŞİM VE GÖRSELLİĞİN�İNSANLA İLİŞKİSİ
	İLETİŞİM VE GÖRSELLİĞİN�İNSANLA İLİŞKİSİ
	Slayt Numarası 134
	Slayt Numarası 135
	Görsel İletişim Tasarımı
	Slayt Numarası 137
	YAYIN GRAFİĞİ TASARIMI
	Slayt Numarası 139
	Slayt Numarası 140
	MİZANPAJ
	MİZANPAJ NASIL YAPILIR
	MİZANPAJ İLKELERİ
	Logo Tasarımı
	Kurumsal Kimlik Tasarımı
	Slayt Numarası 146
	Afiş Tasarımı
	Kitap Kapağı Tasarımı
	Broşür Tasarımı
	Tipografi
	Tipografi Örnekleri
	Tipografi Örnekleri
	Slayt Numarası 153
	Slayt Numarası 154
	Slayt Numarası 155
	İllüstrasyon
	İllüstrasyon Örnekleri
	İllüstrasyon Örnekleri
	İllüstrasyon Örnekleri
	İllüstrasyon Örnekleri
	3-D Tasarım
	3-D Tasarım
	Ürün Tasarımı
	Slayt Numarası 164
	Slayt Numarası 165
	Slayt Numarası 166
	ERGONOMİ NEDİR?
	ÜRÜN GELİŞTİRME
	ÜRÜN GELİŞTİRME
	ÜRÜN GELİŞTİRME
	ÜRÜN GELİŞTİRME
	TASARIMDA ERGONOMİ
	TASARIMDA ERGONOMİ
	TASARIMDA ERGONOMİ
	TASARIMDA ERGONOMİ
	TASARIMDA ERGONOMİ
	ÜRÜN TASARIMINDA ERGONOMİNİN ÖNEMİ
	ÜRÜN TASARIMINDA ERGONOMİNİN ÖNEMİ
	ÜRÜN TASARIMINDA ERGONOMİNİN ÖNEMİ
	ÜRÜN TASARIMINDA ERGONOMİNİN ÖNEMİ
	ÜRÜN TASARIMINDA ERGONOMİNİN ÖNEMİ
	Slayt Numarası 182
	ERGONOMİK ÜRÜN�Bir eşyanın kullanışlı, kolay ve işe yarar olması demektir. �Bir ürün kullanışlı ise o ürün ergonomik ürünler kategorisine girmektedir.
	Slayt Numarası 184
	Bardak Ergonomisi 
	Slayt Numarası 186
	Slayt Numarası 187
	Ayakkabı Ergonomisi
	Slayt Numarası 189
	ERGONOMİK ÜRÜN�
	ERGONOMİK ÜRÜN�
	ERGONOMİK ÜRÜN�
	ERGONOMİK ÜRÜN�
	ERGONOMİK ÜRÜN�
	ERGONOMİK ÜRÜN�
	ERGONOMİK ÜRÜN�
	ERGONOMİK ÜRÜN�
	Slayt Numarası 198
	TASARIMDA ERGONOMİ
	TASARIMDA ERGONOMİ
	Slayt Numarası 201
	Slayt Numarası 202
	MÜHENDİSLİK VE TASARIM
	MÜHENDİSLİK VE TASARIM
	MÜHENDİSLİK VE TASARIM
	MÜHENDİSLİK VE TASARIM
	MÜHENDİSLİK VE TASARIM
	MÜHENDİSLİK VE TASARIM
	MÜHENDİSLİK VE TASARIM
	MÜHENDİSLİK VE TASARIM
	MÜHENDİSLİK VE TASARIM
	MÜHENDİSLİK VE TASARIM
	Slayt Numarası 213
	MÜHENDİSLİK VE TASARIM
	MÜHENDİSLİK VE TASARIM
	MÜHENDİSLİK VE TASARIM
	MÜHENDİSLİK VE TASARIM
	MÜHENDİSLİK VE TASARIM
	MÜHENDİSLİK VE TASARIM
	MÜHENDİSLİK VE TASARIM
	MÜHENDİSLİK VE TASARIM
	Slayt Numarası 222
	Slayt Numarası 223
	DOĞADAN TASARIMA
	DOĞADAN TASARIMA
	DOĞADAN TASARIMA
	DOĞADAN TASARIMA
	DOĞADAN TASARIMA
	DOĞADAN TASARIMA
	DOĞADAN TASARIMA
	DOĞADAN TASARIMA
	DOĞADAN TASARIMA
	DOĞADAN TASARIMA
	DOĞADAN TASARIMA
	DOĞADAN TASARIMA
	DOĞADAN TASARIMA
	DOĞADAN TASARIMA
	DOĞADAN TASARIMA
	DOĞADAN TASARIMA
	DOĞADAN TASARIMA
	DOĞADAN TASARIMA
	DOĞADAN TASARIMA
	DOĞADAN TASARIMA
	DOĞADAN TASARIMA
	DOĞADAN TASARIMA
	DOĞADAN TASARIMA
	DOĞADAN TASARIMA
	DOĞADAN TASARIMA
	DOĞADAN TASARIMA
	DOĞADAN TASARIMA
	DOĞADAN TASARIMA
	DOĞADAN TASARIMA
	DOĞADAN TASARIMA
	DOĞADAN TASARIMA
	DOĞADAN TASARIMA
	Slayt Numarası 256
	DOĞADAN TASARIMA
	DOĞADAN TASARIMA
	Slayt Numarası 259
	Slayt Numarası 260
	Slayt Numarası 261
	ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ
	ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ
	ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ
	ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ
	ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ
	ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ
	ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ
	ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ
	ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ
	ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ
	ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ
	ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ
	ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ
	ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ
	ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ
	ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ
	ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ
	ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ
	ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ
	ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ
	ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ
	ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ
	ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ
	Slayt Numarası 285
	Slayt Numarası 286
	Slayt Numarası 287
	Özgün Ürünümü Tasarlıyorum
	Özgün Ürünümü Tasarlıyorum
	Özgün Ürünümü Tasarlıyorum
	Özgün Ürünümü Tasarlıyorum
	Özgün Ürünümü Tasarlıyorum
	Özgün Ürünümü Tasarlıyorum
	Özgün Ürünümü Tasarlıyorum
	Özgün Ürünümü Tasarlıyorum
	Özgün Ürünümü Tasarlıyorum
	Özgün Ürünümü Tasarlıyorum
	Özgün Ürünümü Tasarlıyorum
	Özgün Ürünümü Tasarlıyorum
	Özgün Ürünümü Tasarlıyorum
	Slayt Numarası 301
	Özgün Ürünümü Tasarlıyorum
	Özgün Ürünümü Tasarlıyorum
	Özgün Ürünümü Tasarlıyorum
	Slayt Numarası 305
	Özgün Ürünümü Tasarlıyorum
	Özgün Ürünümü Tasarlıyorum
	Slayt Numarası 308
	Özgün Ürünümü Tasarlıyorum
	Özgün Ürünümü Tasarlıyorum
	Özgün Ürünümü Tasarlıyorum
	Özgün Ürünümü Tasarlıyorum
	Slayt Numarası 313
	Özgün Ürünümü Tasarlıyorum
	Özgün Ürünümü Tasarlıyorum
	Özgün Ürünümü Tasarlıyorum
	Özgün Ürünümü Tasarlıyorum
	Özgün Ürünümü Tasarlıyorum
	Özgün Ürünümü Tasarlıyorum
	Özgün Ürünümü Tasarlıyorum
	Özgün Ürünümü Tasarlıyorum
	Özgün Ürünümü Tasarlıyorum
	Özgün Ürünümü Tasarlıyorum
	Slayt Numarası 324
	Slayt Numarası 325

