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Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü 

Uygulamalı Dersler için Proje Konuları 

 

Mobilya ve Mobilya Ürünleri Tasarımı 

1. Ev mobilyaları: Sandalyeler, kahve masaları, sehpalar, raflar, dolaplar, dekorasyon 

aksesuarları, gardroplar, ev mobilya aksesuarları, ev tekstili, salon mobilyaları, 

multimedya mobilyaları, oda bölücüler, oturma birimleri, bağımsız raflar, büfe, tabureler, 

depolama mobilyaları, sobalar, şömineler, masalar, döşenmiş mobilyalar, mobilya 

mekanizmaları, diğer, 

2. Mutfak mobilyaları: Yemek mutfakları, genişletilebilir mutfaklar, gömme mutfaklar, 

endüstri mutfakları, mutfak elemanları, mutfak ada ve blokları, küçük mutfaklar, lüks 

mutfaklar, mobil mutfaklar, kiler mutfakları, profesyonel mutfaklar, mobilya 

mekanizmaları, diğer, 

3. Yatak odası mobilyaları: yatak odası mobilya ve aksesuarları, yataklar, karyola, yatak 

odası masaları, yatak odası tekstili, çerçeveler, minder, yastıklar, depolama alanları, 

abajurlar, gardrop, mobilya mekanizmaları, diğerleri, 

4. Bahçe mobilyaları: Park ve bahçe mobilyası, teras ve balkon mobilyaları, mobilya 

mekanizmaları, diğer, 

5. Ofis mobilyaları: Panolar, konferans ve toplantı odası mobilyaları, masalar, çalışma 

masaları, yazı masası ve mobilyaları, multimedya mobilyaları, ofis aksesuarları, ofis 

koltukları, ofis ekipmanları, ofis mobilyaları, sessiz alanlar, resepsiyon ve bekleme alanı 

mobilyaları, oda bölücüler, oturma mobilyaları ve sistemler, raflar ve dolaplar, depolama 

alanları, gardroplar, mobilya mekanizmaları, diğer, 

6. Medikal mobilyalar: Acil durum ekipmanları, genel uygulama ekipmanları, hastane 

donanımları, laboratuvar mobilyaları, medikal mobilyalar, mobilya mekanizmaları, diğer, 

 

Evsel Ürünler Tasarımı 

7. Ev aletleri ve aksesuarları: Temizlik aksesuarları, temizlik cihazları, fanlar, ütü 

sistemleri, dikiş cihazları, ev detektörleri, kurutma cihazları, elektrikli süpürgeler, çamaşır 

yıkama cihazları, atık sistemleri, diğer, 

8. Mutfak aletleri ve aksesuarları: Aspiratör davlumbaz, mutfak aletleri, çay ve kahve 

cihazları, bulaşık yıkama cihazları, elektrikli su ısıtıcıları, fondüler, fritözler, ızgaralar, 

ocaklar, meyve sıkacakları, mutfak ekipmanları, mutfak cihazları, mikrodalga fırınlar, 

mikserler, çok işlevli cihazlar, fırınlar, düdüklü tencereler, buzdolapları ve derin 

dondurucular, pirinç ocakları, buharlı pişiriciler, depolama alanları, sobalar, tost cihazları, 

su filtrasyon sistemleri, diğer, 
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9. Sofra aksesuarları: Çaydanlıklar / kahve kapları, şişeler, kaseler, sürahi, seramik, çatal 

kaşık, yemek tabağı, bardak, yağ ve sirke dağıtıcıları, porselen, tuz ve baharat serpme 

aparatları, masa süslemeleri, masa tekstili, vakum bardaklar, vazo, diğer, 

10. Pişirme ve hazırlama gereçleri: Pişirme kapları, tencere setleri, mutfak yardımcıları, 

mutfak terazileri, mutfak tekstili, mutfak eşyaları, bıçaklar, bıçak blokları, tavalar, 

depolama, su ısıtıcıları diğer, 

11. Musluk ve lavabolar: Ankastre lavabolar, elektronik bağlantı elemanları, filtre 

muslukları, gömme lavabolar, tek kollu karıştırıcılar, lavabo ve musluk kombinasyonları, 

üstten montajlı lavabolar, iki saplı armatürler, diğer, 

12. Banyo ekipmanları: Banyo aksesuarları, banyo mobilyası, banyo aynaları, banyo serisi, 

banyo tekstili, küvet, bide, duş, tuvalet ve aksesuarları, lavabo, jakuzi, lavabo bataryaları, 

elektronik bağlantı elemanları, tek kollu mikserler, iki saplı armatürler, duş başlıkları, duş 

sistemleri, diğer, 

13. Bahçe aletleri ve ekipmanları: Aksesuarlar, barbekü ekipmanları, barbekü şömineleri, 

bahçe mobilyaları, musluklar, çitler, çeşmeler, şömineler ve yangın sepetleri, bahçe 

süsleri, bahçe aletleri, bahçe sundurmaları, bahçe ekipmanları, ızgaralar, açık hava 

ısıtıcıları, bitki kapları, havuzlar, havuz aksesuarları, fırınlar, güneşlikler, diğer, 

 

Aydınlatma Ürünleri Tasarımı 

14. Aydınlatma ve lambalar: Bina aydınlatması, ankastre aydınlatma, tavan aydınlatması, 

avizeler, konstrüksiyon aydınlatması, dekoratif aydınlatma, masa lambaları, sıva 

lambaları, dinamik aydınlatma, projektör aydınlatması, lambaderler, yönlendirme 

sistemleri, asılı lambalar, başucu lambaları, ampuller ve ledler, aydınlatma sistemleri, 

mobil aydınlatma, dış mekan lambaları, dış mekan aydınlatması, sarkıt armatürler, 

okuma lambaları, perakende satış sistemleri aydınlatması, güneş enerjili lambalar, özel 

amaçlı lambalar, sahne ışıkları, duvar lambaları, çalışma aydınlatması, diğer, 

 

Spor, Seyahat ve Eğlence Ürünleri Tasarımı 

15. Spor malzemeleri: Dalış ekipmanları, fitnes cihazları ve ekipmanları,, binicilik sporları, 

fonksiyonel kıyafetler, golf ve golf aksesuarları, spor malzemeleri, spor giyim gereçleri, 

spor ayakkabılar, trend sporlar ve ekipmanları, su sporları ve ekipmanları, kış sporları ve 

ekipmanları, diğer, 

16. Dış mekan ve kamp malzemeleri: Dürbün, kamp mobilyaları, kamp yemek takımları, 

kamp ve av bıçakları, minderler, dış giyim, açık alan ekipmanları, yürüyüş ayakkabıları, 

uyku tulumu, vakum bardak, çadır ve aksesuarları, diğer, 
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17. Hobi ve eğlence: Oyun ekipmanları, oyunlar, oyun cihazları, müzik aletleri, müzikal 

teçhizat, yenilikçi ürün ve hediyeler, pet malzemeleri, scooter, kaykaylar, oyuncaklar, 

diğer,  

18. Bagaj ve çantalar: Evrak çantaları, kamera çantaları, taşıyıcı çantalar, bagaj, okul 

çantaları, bavullar, sırt çantaları, seyahat çantaları, araba çantaları, diğer, 

19. Gözlük: Gözlük, okuma gözlükleri, güneş gözlükleri, spor gözlükleri, diğer, 

20. Saatler: Alarm saatler, analog saatler, kronograflar, dijital saatler, dalış saati, lüks 

saatler, cep saatleri, saat iskeletleri, spor saatler, kronometreler, saat dilimli saatler, 

duvar saatleri, kol saatleri, diğer, 

 

Sağlık ve Bakım Ürünleri Tasarımı 

21. Sağlık ürünleri: Bakım yardımcıları, sağlık iletişimi yardımcıları, günlük yaşam 

yardımcıları, elektronik yardım sistemleri, işitme cihazları, ölçüm cihazları, hareket 

yardımcıları, protezler, ortezler, ortopedik yardımlar, rehabilitasyon, uyku ve solunum 

bakımı, veteriner bakımı, iş güvenliği teçhizatları, diğer, 

22. Bebek ve çocuk ürünleri: Aksesuarlar, bebek şişeleri, bebek taşıyıcıları, bebek 

telefonları ve kameraları, bebek terazileri, göğüs pompaları, çocuk koltukları, çocuk 

bisikletleri, çocuk mobilyaları, giyim ve kuşam, beşikler, oyun ekipmanları, oyunlar, hijyen 

ürünleri, kuklalar, hamilelik ürünleri, okul çantaları, suluk ve pusetler, oyuncaklar, 

seyahat karyolaları, üç tekerlekli bisikletler, diğer, 

23. Kişisel bakım, sağlık ve güzellik ürünleri: Fırçalar, taraklar, kozmetik aletler, saç 

maşası, saç kurutma cihazı, saç düzleştirici, ısıtmalı yastıklar ve kapakları, hijyen 

malzemeleri, kızılötesi kabinler, manikür cihazları, masaj cihazları, ağız hijyeni cihazları, 

pedikür cihazları, havuzlar, tıraş ve epilasyon cihazları, saunalar, solaryum, ultrasonik 

cihazlar, tartı kantarları, diğer, 

24. Moda ve yaşam tarzı aksesuarları: Kemerler, düğün aksesuarları, özel koleksiyonlar, 

eldivenler, saç aksesuarları, şapkalar, erkek giyim, cep&tablet aksesuarları, güneş 

şemsiyeleri ve şemsiyeler, atkı, ayakkabı, akıllı moda gereçleri, akıllı aksesuarlar, 

mayolar ve yüzme aksesuarları, cüzdanlar, diğer, 

 

Tüketici Ürünleri Tasarımı 

25. Araç ve gereçler: İnşaat ekipmanları, elektronik aletler, el aletleri, ev aletleri, endüstriyel 

araçlar, merdivenler, ölçüm, güvenlik kıyafetleri, alet kutuları, takım dolapları, araç 

aksesuarları, çalışma tezgahları, iş korumalıkları, diğer, 

26. Mimari ürünler: Bar eşyaları, bar tezgahları ve aksesuarları, tavan vantilatörleri, 

kaplamalar, dekor, kapı ve kapı sistemleri, ekran çözümleri, asansörler, zemin 
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kaplamaları, kollar ve kulp sistemleri, aynalar, nesnel mobilya, bölme sistemleri, fotoğraf 

çerçeveleri, posta kutuları, oda akustiği, ekranlar, güvenlik sistemleri, akıllı ev sistemleri 

ve otomasyon, elektrik anahtarları, merdivenler, güneş korumaları, anahtarlar, fayanslar, 

duvar kağıtları ve duvar kaplamaları, pencere jaluzi ve aksesuarları, pencereler, diğer, 

27. Ofis malzemeleri ve kırtasiye ürünleri: Tükenmez kalem, yazı tahtaları, hesap 

cihazları, renkli kalemler, zarflar, kitaplar, klasörler, dolma kalemler, dergiler, etiketler, 

kurşun kalemler, mekanik kurşunkalemler, büro düzenleyicileri ve ekipmanları, organizer 

ve takvimler, defterler, sunum ekipmanları, pullar, yazı kağıtları, diğer, 

 

Teknolojik Ürünler Tasarımı 

28. İletişim teknoloji ürünleri: Aksesuarlar, şarj istasyonları, konferans teknolojisi, 

kulaklıklar, mikrofonlar, yönlendiriciler, telefon ve telefon sistemleri, ses kaydediciler, 2 

yönlü telsiz setleri, diğer, 

29. Eğlence ürünleri: 3D gözlük, anten, blu-ray oynatıcılar, dvd oynatıcılar, e-okuyucular, 

oyun konsolları, ev sineması, oyuncular, projektörler, alıcılar, uzaktan kumandalar, tv 

aksesuarları, tv'ler, tv duvar montaj setleri, diğer, 

30. Ses ürünleri: Amplifikatörler, ses aksesuarları, bluetooth hoparlörler, DJ ekipmanları, 

yerleştirme istasyonları, kulaklıklar, hi-fi sistemler, mp3/mp4 çalarlar, radyolar, kayıt 

oynatıcılar, hoparlörler, soundbarlar, ses sistemleri, diğer, 

31. Fotoğraf makineleri: Analog kameralar, kameralar, kamera aksesuarları, sinema 

kameraları, kompakt kameralar, dijital kameralar, anlık fotoğrafçılık kameraları, 

gözetleme kameraları, video kameralar, VR kameralar, diğer, 

32. Bilgisayar ve bilgi teknolojisi: Aksesuarlar, gövde, bilgisayar bileşenleri, bilgisayarlar, 

veri taşıyıcıları, klavyeler, dizüstü bilgisayarlar, modemler, monitörler, fare aygıtları, 

netbook'lar, ağ teknolojisi ekipmanları, dizüstü bilgisayarlar, çevre aygıtları, fotokopi, 

sunum, sunum teknolojisi, yazıcılar, tarayıcılar, sunucular, kalemler, usb işaretleyiciler, 

diğer, 

33. Dronlar ve aksiyon kameraları: Aksiyon kameraları, dıy dronlar, drone aksesuarları, 

FPV dronları, eğlence dronları, multicopter, profesyonel dronlar, diğer, 

34. Cep telefonları, tabletler ve giyilebilir cihazlar: Aksesuarlar, aktivite takipçiler, cep 

telefonları, güç cihazları, akıllı telefonlar, akıllı saatler, tabletler, giyilebilir cihazlar, VR 

kulaklıkları, diğer, 

35. Robotik ürünler: Özerk mobil robotlar, keşif robotları, insansı robotlar, endüstriyel 

robotlar, medikal robotlar, robotik parçalar, servis robotları, diğer, 

36. Endüstriyel ekipman, cihaz ve otomasyon: 3d yazıcılar, 3d tarayıcılar, otomasyonlar, 

para cihazları, temizlik cihazları, otomatlar, dedektörler, değişik ekipmanlar, kontrol 
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sistemleri, kapı ve kapı sistemleri, endüstriyel ürünler, endüstriyel ambalajlar, cihazlar, 

pos sistemleri, yazıcılar, güvenlik teknolojisi, tarayıcılar, emiş cihazları, anahtarlar, 

terminaller, test teknolojisi, zamanlayıcılar, iş istasyonu sistemleri, diğer, 

 

Ulaşım Araçları Tasarımı  

37. Gemiler, trenler ve uçaklar: Uçaklar, hava araçları, uçak iç parçaları, tekne içleri, kargo 

gemileri, katamaranlar, elektrikli tekneler, yük trenleri, kayaklar, motorlu tekneler, motorlu 

gemiler, yolcu gemileri, yolcu trenleri, yarış tekneleri, kürekli tekneler, yelkenli tekneler, 

yelkenli gemiler, vapurlar, tren içleri, tramvaylar, su scooterleri, yatlar, diğer, 

38. Otomobiller ve motosikletler: Atv, kombine arabalar, kompakt arabalar, cabrio 

arabalar, elektrikli araçlar, hibrid araçlar, motosiklet, mopedler, dörtlüler, sedan arabalar, 

spor arabalar, suv/off-road araçlar, , minibüsler, diğer, 

39. Ticari araçlar: Tarım alet ve cihazları, ambulans araçları, otobüsler, itfaiye araçları, 

forkliftler, traktörler, taşıma araçları, yardımcı araçlar, diğer, 

40. Karavanlar: Cumbalı araçlar, camper vanlar, karavanlar, karavan ekipmanları, karavan 

iç donanımları, şasi, bileşenler, tam entegre motorlu araçlar, lüks kaplama, mobil evler, 

arazi araçları, kısmen entegre motorlu araçlar, pick-up karavanlar, pop-up römork, 

sundurma & karavan çadırları, römork, gözyaşı şekilli treylerler, diğer, 

41. Bisiklet ve aksesuarları: Çantalar, sepetler ve konteynerler, bisiklet lastiği pompaları, 

bisiklet bilgisayarları, bisiklet parçaları, şehir bisikletleri, giyim, çapraz ve trekking 

bisikletleri, e-bisiklet, elektrikli scooter, kask, aydınlatma, kilitler, üç tekerlekli bisikletler, 

dağ bisikletleri, koruyucular, yarış bisikletler, seleler, diğer, 

42. Araç aksesuarları: Aksesuarlar, otomobil teknolojisi, araba eğlence sistemleri, araç 

tasarımı, bagaj rafları, navigasyon sistemleri, araç iç donanımları, araç aydınlatma 

sistemleri, tekerlek jantları, diğer, 

 

 

 

 


