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 İNODAN, “ İnovasyon’dan Gelen Değer” sloganı ile yola çıkılarak, uzun süre bir araştırma ve 
değerlendirme sonucunda kurulmuş, Ürün Tasarım, Eğitim ve Danışmanlık hizmetleri şirketidir.

 Tasarım Odaklı Düşünme Metodolojisi ile problemleri çözme, yaratıcı fikirler geliştirme ve inovatif 
ürünlerin ortaya çıkarılması konusunda hizmet sunan İNODAN’ın çalışma ekibinde; alanlarında 

yetkin ve tecrübeli Endüstriyel Tasarımcılar, Mühendisler, İşletmeciler ve Eğitimciler bulunmaktadır.
 Sonuç odaklı çalışmalara önem veren ve bunu bir metotla hizmete sunan İNODAN; öğrenci 

gruplarında başarıyı artırma ve geleceğin mucitlerini ortaya çıkarma, kurum ve işletmelerde ise, 
sorun çözme, inovasyon, tasarım ve prototip yapmaya kadar uzanan başarı hikayelerinin yazılmasında 

tecrübeli bir yol arkadaşıdır.
 Şirket kurucusu Dr. Gül Çiçek Zengin Bintaş, Ekonomi bölümü Lisans mezunu olup, Çalışma 

Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ile Endüstriyel Tasarım bölümünde Yüksek Lisans yapmıştır. Ayrıca 
Çalışma Ekonomisi Endüstri İlişkileri bölümü Doktora programında hazırladığı “Otomotiv sektöründe 

Ar-Ge, İnovasyon ve Ar-Ge İstihdamı” konusundaki araştırma tezi ile Doktora ünvanı almıştır.
 Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Üyesi ve tescilli iki adet Endüstriyel Tasarım Ürününe 

sahip olan Dr. Gül Çiçek Zengin Bintaş yaptığı Tasarımda İnovasyon çalışmaları ile;
 2014 yılında Metalik Fikirler Proje Pazarı finalisti,
 2015 yılında TET  Ar-Ge Proje Pazarı Yazılım alanında 1. lik ödülü’nün sahibi,
 2016 yılında Otomotiv Proje Pazarı Mansiyon ödülü’nün sahibi
 2016 yılında GİZ Projesi ile İzmir İyi Tasarım Ödülleri finalisti

2018 yılında Otomotiv Proje Pazarı finalistidir.

 Bursa’da bir çok Sivil Toplum Kuruluşlarında üye ve yönetici olarak görev yapmakta olan Dr. Gül 
Çiçek Zengin Bintaş, bu kurumların Ar-Ge, İnovasyon farkındalık etkinliklerine katkı sağlamakta, 

proje yönetimi, tasarım ve İnovasyon eğitimleri vermekte, ürün geliştirme mentörlüğü yapmaktadır.

HAKKIMIZDA



Deneyimli kadrosu ile tasarımda inovasyon yaparak 
ihtiyaçlarınızı ve beklentilerinizi karşılayan ürünler 
tasarlıyoruz. Tasarımlarımızda sadece ürünün 
estetiğini değil, işlevselliğini, kullanım kolaylığını 
ve üretim maliyetlerini de göz önüne alıyoruz.

ENDÜSTRİYEL
TASARIM



“Tasarımlarla Fark Yarat”

• Ürünün tasarımına başlamadan önce kapsamlı araştırma ve benchmarking yapılarak mevcut durum raporu hazırlanır.
• Tasarlanacak ürünün tüm üretim aşaması gözden geçirilerek zaman ve maliyet tasarrufu sağlayacak iyileştirmeler yapılır.
• Ürünün analizi yapılarak dayanımı gözden geçirilir.
• Ürünün tamamlanmasından sonra varsa kalıp ve aparat tasarımları yapılır, ürün prototipi hazırlanır.
• Tasarımı yapılan ürünün üretimine ilişkin teknik resim dosyaları hazırlanır. 

Hizmet İçeriği



Eğitimin Amacı
Endüstriyel tasarım konseptlerini ve temel prensiplerini, 

tasarım probleminin nasıl tanımlanacağını belirlemek, 
endüstriyel tasarım sürecinin aşamalarını ve tasarım 

disiplininin gerekleri doğrultusunda tasarım problemlerini 
analiz etmeyi ve çözmeyi öğretmektir.

TEMEL
ÜRÜN

TASARIM
EĞİTİMİ



• Endüstriyel Tasarımın Temel Kavramları
• Tasarım Problem Analizi
• Tasarım Özeti Hazırlanması 
• Endüstriyel Tasarım Sürecinde Temel Öğeler ve Farklı Aşamalar
• Fikir Geliştirme Teknikleri
• İnsan ve Ürün Arasındaki Etkileşim
• Günlük Yaşam ve Kültür ile Endüstriyel Tasarım Arasındaki Etkileşim
• Tasarım Projesi Sunumu

Eğitim İçeriği

Katılımcı Profili
Üniversitelerin Endüstriyel Tasarım 
Bölümlerine hazırlanan öğrenciler, 
endüstriyel tasarım ürünü geliştirmek 
isteyenlerdir.

Eğitim Süresi

15 Hafta



Eğitimin Amacı
Katılımcıların, proje finansman imkanları hakkında 

bilgilenmelerini sağlamak, proje hazırlama, uygulama, 
izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin kalitesini 

arttırmaktır.

PROJE
DONGÜSÜ

YÖNETİMİ
EĞİTİMİ



• Proje ve Proje Döngüsü kavramları
• Fikir Belirleme
• Sorun Analizi                                         
• Hedef Analizi
• Paydaş Analizi 
• Strateji Analizi
• Faaliyet Analizi
• Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı
• Varsayımlar-Riskler-Başarı Göstergeleri
• Kaynak ve Bütçe Planlaması
• Projelerin Tespitinde Kullanılan Değerlendirme Yöntemleri
• Örnek Proje Hazırlama

Egitim İçeriği

Katılımcı Profili
Çeşitli kurum ve kuruluşlara 
proje yazmayı düşünen ya da yeni 
iş imkânlarından yararlanmayı 
hedefleyen herkes eğitim programına 
katılabilmektedir. 

Eğitim Süresi

3 Gün



FİKİRLER
HAVADA

KALMASIN





AR-GE
PROJE

HAZIRLAMA
EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı
Ar-Ge projelerinin tasarlanması, modellenmesi ve 

yürütülmesi konularında bilgi sağlamak ve Ar-Ge proje 
hazırlama kapasitelerini artırmaktır.

Katılımcı Profili
Ar-Ge projesi hazırlamak isteyen 
firmalar, teknoloji girişimcileri ve 
kendilerine yeni iş imkanı yaratmak 
isteyenlerdir.



Egitim İçeriği

• Ar-Ge, inovasyon ve proje kavramları
• Ar-Ge, inovasyon finansman desteği sağlayan kuruluşlar
• Proje hazırlamanın işletmelere getirdiği avantajlar
• İyi uygulama örnekleri
• Uygulamalı Ar-Ge projesi hazırlama
-Proje amaç ve gerekçesi
-Çağrı konusu ile ilişkisi (çağrılı proje ise)
-Projenin Ar-Ge kapsamı
-Projeye ilişkin teknik zorluklar
-Proje konusu ile ilgili ürün/teknolojiyi yurtiçi ve yurtdışı örneklerle 
karşılaştırma
-Kuruluş katkısı
-Proje yönetim modeli
-İş planı
-İş paketleri
-Ara çıktılar
-Proje organizasyonu
-Ekonomik öngörüler ve ulusal kazanımlar
-Bütçelendirme
• Teknik ve mali rapor hazırlama
• Proje izleme süreci

Eğitim Süresi

3 Gün



Tasarım odaklı düşünme nedir
İnsanların ihtiyaçlarına çözüm bulmak için yapılan yaratıcı çalışma yöntemidir. Bu çalışma 

yöntemi sadece tasarımcılara özgü bir şey değildir. Mühendislik, bilim, edebiyat, sanat, 
müzik ve iş dünyasındaki tüm büyük yenilikçiler tarafından uygulanmaktadır.

Tasarım odaklı düşünmenin özelliği; tasarımcıların çalışma süreçlerini (insan odaklı 
teknikleri sistematik olarak ayıklama, öğretme ve öğrenme) işletmelerimizde, ülkelerimizde, 

hayatlarımızda var olan problemleri yaratıcı ve yenilikçi bir yaklaşımla çözmek veya ürün/
hizmet geliştirmek için bize yardımcı olmasıdır.

??

D E S I G N
THINKING

TASARIM
ODAKLI

DÜŞÜNME



Tasarım odaklı düşünmenin
5 aşaması bulunmaktadır:

• Empati kurma
• Tanımlama
• Tasarlama
• Prototipleme
• Test etme



Hayal et, harekete geç, projelendir. 



İŞ DÜNYASI



Atölyenin Amacı

Katılımcı Profili

Firmaların mevcut problemlerine tasarım odaklı bakış açısı ile farklı çözümler geliştirmek ve 
yenilikçi fikirler ortaya çıkarmalarını sağlamaktır.

Firmanın çeşitli departmanlarında farklı düzeylerdeki çalışanlarıdır.

TASARIM
ODAKLI

DÜŞÜNME
ATÖLYESİ



Atölye İçeriği
Tasarım odaklı düşünme atölyesinde uygulanacak olan inovasyon yöntemleri problemin 
içeriğine göre değişmekte olup başlıca yöntemler aşağıdaki gibidir:

• Persona Defination
• Brainstorming/Braindump 
• User Journey Map
• User Observation Database
• Empathy Mapping
• Role-Play Ideation
• Experience Simulation
• Idea Generation
• Solution Storyboard
• Affinity Diagram
• Opportunity Mind Map
• Prioritization/Value Hypothesis
• Solution Prototype

Eğitim Süresi

2 Gün



Atölyenin Amacı

Katılımcı Profili

Tasarım odaklı ürün geliştirme atölyesi ürün geliştirme üzerine olup 
firmaların mevcut ürün tasarım problemlerini çözmek yada yeni 

ürün geliştirmek amacı ile yapılmaktadır. 

Mevcut ürün tasarım problemlerini çözmek ve/veya yeni ürün tasarımı 
geliştirmek isteyen firmalar ve/veya kişilerdir. 

TASARIM
ODAKLI

ÜRÜN GELİŞTİRME 
ATÖLYESİ



Atölye İçeriği
Ürün geliştirme atölyesinde uygulanacak yöntemler tasarım problemine veya 
geliştirilecek ürüne göre değişmekte olup kullanılabilecek başlıca yöntemler 
aşağıdaki gibidir:

• Brainstorming
• Idea Generation
• Mind Mapping
• Idea Developing 
    -Brainsketch,
    -Morphological Synthesis
    -Harvey Card Session
    -Moodboard
    -Storyboard
• Concept Scenaios
• Concept Sketch
• Concept Prototype

Eğitim Süresi

2 Gün



Atölyenin Amacı

Katılımcı Profili

Katılımcılara tasarım odaklı düşünme metodolojisini öğreterek problemlere farklı bakış 
açıları ile çözüm geliştirmesini sağlamaktır.

Tasarım odaklı düşünme metodolojisini firma stratejisi haline getirerek 
problemlerini kendi içlerinde çözmek isteyen çalışanlar, kendisini Design Thinking 

alanında geliştirmek isteyenlerdir.

TASARIM
ODAKLI DÜŞÜNME

METODOLOJİSİ
EĞİTİMİ



• Tasarım odaklı düşünme metodolojisi nedir?
• Uygulama Örnekleri
• Case Study HMW
-Persona Defination
-Persona Interview
-User Observation Database
-User Journay Map
-Empathy Mapping
-Affinity Diagram
-Idea Generation
-Bencmarking
-Prioritization
-Solution Storyboard
-Solution Prototype
-Canvas

Atölye İçeriği

Eğitim Süresi

2 Gün



Bu günün küçük mucitleri teknolojinin geleceği 



EĞİTİM
PROGRAMI

YAŞ 13-18



TASARIM
ODAKLI

ÜRÜN GELİŞTİRME
ATÖLYESİ



Atölyenin Amacı

Katılımcı Profili

Tasarım odaklı ürün geliştirme atölyesi tasarım ve yaratıcılık geliştirme üzerine olup atölye 
tamamlandığında her öğrencinin bir fikri modellemesi/geliştirmesi amaçlanmaktadır.

13-18 yaş arasındaki öğrencilerdir.

• Brainstorming
• Idea Generation
• Experience Simulation
• Role-Play Ideation
• Idea Developing 
    -Brainsketch
    -Morphological Synthesis
    -Concept Moodboard
    -Solution Storyboard
• Solution Prototype

Ürün geliştirme atölyesinde uygulanacak başlıca 
yöntemler aşağıdaki gibidir:

Atölye içeriği
Eğitim Süresi

2 Gün



Eğitimin Amacı

Katılımcı Profili

Öğrencilerin Ar-Ge, İnovasyon ve tasarım konusunda bilgi edinmelerini ve çeşitli 
inovasyon yöntemleri ile yaratıcılıklarını artırmalarını, inovatif fikirler geliştirmelerini 

sağlamaktır. 

13-18 yaş arasındaki öğrencilerdir.

TASARIM
VE

İNOVASYON
EĞİTİMİ



Atölye içeriği
Her dönemde 3 proje geliştirilecek olup dönem sonunda proje sunumları 
yapılacaktır. Eğitimin ana başlıkları aşağıdaki gibidir:

Düşün, tasarla, hayata uyarla

• Ar-Ge ve İnovasyon nedir?
• İnovasyon türleri nelerdir?
• Tasarım ve inovasyon ilişkisi 
• Yerel ve global inovasyon örnekleri
• Başlıca inovasyon yöntemleri 
• Uygulamalı ürün geliştirme projesi

Eğitim Süresi

2 Dönem



“DEĞİŞİM BİR
ADIMLA BAŞLAR”





Konak Mh. Yıldırım Cad. No:152 Gençaslanlar İş Merkezi K:4 D:64 Nilüfer/BURSA
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