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Tasarım ve Üretim Süreci Birbirini Tamamlamalı
Bizler için gurur kaynağı olan İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları’nın beşincisini, büyük bir global
ekonomik krizin gölgesinde gerçekleştirdik. Uzun süredir her platformda tasarımın önemini, ülkemize ve
sanayimize getireceği katkıları dile getirmekteydik. Dünyayı etkileyen bu krizin, tasarımın ne kadar önemli
olduğunu bir kere daha gözler önüne serdiğini düşünüyorum.
Böyle zor şartlarda tercih edilmenin yolu diğerlerinden farklı olmaktan geçiyor. Farklı olmak ise tasarımla
mümkün hale geliyor. Ucuz taklit ürünler yaşam kalitesine zarar vermekle kalmıyor, ülke imajımızı ve
sanayimizi de olumsuz etkiliyor.
Bu yarışmayı düzenlemekteki amaçlarımızdan en önde gelenleri tasarımın önemini anlatabilmek, sanayici
ile tasarımcıları buluşturmak ve üretilebilir, satılabilir tasarımların ortaya çıkmasını sağlamaktı. Bugün
geldiğimiz noktada her yıl bu hedeﬂerimize biraz daha yaklaştığımızı görmekten memnuniyet duymaktayız.
Özellikle ürünlerini ihraç eden sanayicilerimizin tasarım ve üretim sürecini birbirini tamamlayan aşamalar
olarak görmesi gerekmektedir. Tasarımcılarımızın da üretilebilir ürünler tasarlamasıyla, ülkemize yüksek
katma değer kazandırılması mümkün olacaktır.
Sanayici ile tasarımcının sağlıklı bir platformda bir araya gelerek işbirliklerini sürdürebilmesi, üretilen
ürünlerin marka etiketiyle de desteklenerek tüketiciye ulaşması, sürecin gerekleri olarak ortaya çıkmaktadır.
Yarışmamızın pek çok alanda örnek oluşturduğunu görmek ve hemen her üretim dalında benzerlerinin
yapılıyor olması ise bir diğer başarımızdır. Ayrıca yarışmamıza profesyonel tasarımcıların yanı sıra
öğrencilerin ilgisinin de hızla artmış olmasını çok önemsiyoruz.
Ülkemizin tasarım stratejisine katkı sağlamaktan büyük mutluluk duymaktayız.

Tahsin ÖZTİRYAKİ
İMMİB Başkanlar Kurulu Başkanı
İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği
Yönetim Kurulu Başkanı
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Design and Manufacturing Processes Should Complement Each Other
We are proudly holding the ﬁfth IMMIB Industrial Design Competitions during a dramatic global ﬁnancial
crisis. We have been stressing the importance of design and its contributions to our country and to our
industry at every platform for a long time. This global crisis has demonstrated once more how important
designing is.
Under such harsh circumstances, being different from the others is the only way of being preferred. And
being different is only possible through design. Cheap and counterfeit products not only harm the living
standards but also affect our national prestige and our industry in a negative way.
The primary purposes of this competition are to explain the importance of design, to bring industrialists and
designers together and help to produce manufacturable and marketable designs. At the present point, we are
content to see that we are getting closer to our aims every year.
Particularly the industrialists who export their products should regard designing and manufacturing
processes as phases that complement each other. As our designers produce manufacturable goods, our
country will be rewarded with high added value.
The process requires that industrialists and designers meet on a sound platform to maintain cooperation,
and offer consumers products that are supported with brand labels.
One of our successes has been to witness that our competition has been an example for many other ﬁelds
as similar organizations are being held in almost every production branch. Moreover, we also place great
importance on the increasing interest among the professional designers as well as students.
We are proud to be contributing to the design strategy of our country.

Tahsin ÖZTİRYAKİ
Chairman of IMMIB
Chairman of the Board of Istanbul
Istanbul Ferrous and Non Ferrous Metals
Exporters’ Association
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Tasarım Fark Yaratır
Kalite ve estetik kriterlerinin her alanda sosyal hayatın içinde artık daha fazla önemsenmesi, nihai tüketiciye
yönelik üretim yapanlar için dikkate alınması gereken bir olgu haline gelmiştir. Ülkemiz hemen her alanda
üretim altyapısında dünya standartlarını yakalamasına rağmen, markaya yeterince yatırım yapılmamasının
sıkıntısını yaşamaktadır. Birçok üretim alanında dünya markaları için üretim yapılmakta ancak asıl katma
değeri yaratan markaya yatırım yapılmaması nedeniyle kazanan dünya şirketleri olmaktadır.
Üretim söz konusu olduğunda marka kadar değerli bir diğer araç da tasarımdır. Tüm dünyanın etkilendiği
bu global kriz ortamında bunu çok net görmek mümkündür. Şöyle bir düşündüğümüzde, bu ortamda bile
marka ve tasarımın getirilerini görmek zor olmayacaktır.
İhracatımızın artması ekonomimizin yeniden canlanması adına büyük önem arz ediyor. Tüm ekonomilerin
daraldığı bir ortamda ihracatı artırmanın yolu ise tercih edilmekle mümkün olmaktadır. Bir ürünün tercih
edilmesi ise fark yaratmakla gerçekleştirilebilir. Peki fark nasıl yaratılır. Tabii ki tasarımla…
İşte bunun bilinciyle beş yıl önce düzenlemeye başladığımız İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları’nın,
bugün meyvelerini verdiğini görmek bize heyecan vermekte. Profesyonel ve öğrencilerin katılabildiği, üç
kategoride üretilebilir, tüketicinin beğenisine sunulabilir yani satılabilir ürünlerin yarıştığı bu organizasyon,
öğretici ve örnek olmayı sürdürecektir. Eminim ki önümüzdeki dönemlerde hepimizin evlerinde Türk
tasarımcılarının tasarladığı ve Türk sanayicisinin ürettiği ürün sayısı daha da artacaktır.
Sanayici ile tasarımcıyı bir araya getirdiğimiz ve üretim sürecinin ayrılmaz parçaları olduğunu göstermeyi
hedeﬂediğimiz bu tasarım platformu, misyonunu gerçekleştirmiş olmanın kararlılığıyla ve başarıyla devam
edecektir.

Murat AKYÜZ
İstanbul Kimyevi Maddeler ve
Mamülleri İhracatçıları Birliği
Yönetim Kurulu Başkanı
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Design Creates a Difference
Today having a high opinion of quality and aesthetic criteria in social life ever more, has become a fact
that must be taken into consideration for those producing directed to the ﬁnal consumer. Even though
our country succeeded in reaching world standards in production infrastructure almost in every area, is
troubled by the inadequate investments into brands. Production is realized for world brands in many areas,
however, since investments are not made in brands which create the real added value, the winners are global
companies.
When production is concerned, another tool that is as valuable as the brand, is design. It is possible to see
these more clearly in this global crisis that all the world is affected by. When we think about it, it will not be
hard to see the advantages of brand and design even in this environment.
Increasing of our exports have great importance on the name of revival of our economy. In an environment
where all economies has become tight, the way to increase exports is possible by being preferred. Preference
of a product can be realized by creating a difference. Then how do you create a difference? Surely, by design…
To see the fruits of İMMİB Industrial Design Competitions we have started organizing ﬁve years ago with this
consciousness, excites us. This organization in which both professionals and students can participate in
three categories, where the manufacturable and marketable products compete, will continue to be instructive
and originating. I have no doubt that in the coming period, the number of products designed by Turkish
designers and manufactured by Turkish industrialists in our homes, will increase even more.
This design platform where we bring together the industrialists and designers together and which we
aim to show that they are inseparable parts of the production process, will continue with success and the
decisiveness of realizing this mission.

Murat AKYÜZ
Chairman of the Board
Istanbul Chemicals and Chemical Products
Exporters’ Association
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Türkiye On Yılda Tasarımda Önemli Mesafe Aldı
Tasarım, ürüne katma değer sağlayan, teknolojiden sonra en önemli unsurdur. Bilindiği gibi, birçok eşdeğer
ürün tasarım farklılıkları sayesinde farklı ﬁyatlara alıcı bulmaktadır. Bu konunun otomotiv sektöründeki
yansımalarını çok açıkça görmekteyiz. Benzer şekilde tüketiciye hitap eden her ürün için de bu durum
geçerlidir. Türkiye’nin üretimi ve ihracatı incelendiğinde, teknolojik açıdan önemli ölçüde katma değer
yarattığını söylemek genelde mümkün değil veya varsa bazı sektörlere özeldir. Bu bakımdan tasarım
Türkiye için daha da önem kazanmaktadır.
Krizden çıkmak, kısa vadeli tedbirleri ve destekleri gerektirmektedir. Bu bakımdan tasarım, sanayiye çok
kısa zamanda entegre edilebilecek bir unsur değildir. Ancak orta ve uzun vadeli tedbirler arasında yer alabilir.
Böylelikle ileride karşılaşılabilecek krizlerin etkilerini azaltabilir.
İyi bir tasarım için bu işe yıllarını vermiş bir mühendis ve bir üretici olarak tasarımın; üretim, kullanım
kolaylığı, malzeme, maliyet ve estetik açısından çok iyi harmanlanması gerektiğine inanıyorum. Bunu
sağlamak için de üniversitelerimizin ilgili bölümlerindeki derslerde, üretim teknikleri, malzeme ve ekonomi
öğelerine mutlaka ağırlık verilmesinin, yaratıcılığı besleyen ve ön plana çıkaran yöntem ve derslerin gözden
geçirilmesinin, öğrencilerin kişilik ve kültürel gelişimini de sağlayacak ek derslerin ön plana alınmasının
faydalı olacağını düşünüyorum.
Son on yılda Türkiye’nin tasarımda önemli mesafeler aldığı bir gerçektir. Birçok tasarımcımızın yurt dışı
başarıları ayrıca bizi gururlandırmaktadır. Özellikle orta ve büyük ölçekli ﬁrmalarımız tasarımın önemini
kavramışlardır. Tasarım bölümleri olan üniversitelerin sayıları artmaktadır. Ancak bu potansiyelimizden
tam yararlandığımızı ve hedeﬂerimize ulaştığımızı söylemek mümkün değildir. Bununla birlikte sözünü
ettiğim gelişmeler, doğru yolda olduğumuzu göstermektedir. Elektrikli ev aletleri konusunda bu yarışma
programının başlatılmasını sağlayarak, sektörümüze ve tasarım camiasına önemli katkılar yaptığımıza
inanıyorum.
Sürecin daha da iyileştirilmesi konusunda çalışmalarımız İMMİB olarak devam etmektedir. Ayrıca bireysel
olarak da devletle olan ilişkilerimde her zaman şirketlerdeki endüstriyel tasarım bölümlerinin de AR-GE
benzeri teşviklerden yararlandırılması için çaba sarf ediyorum. Bu konuda olumlu görüşler olmakla birlikte
hayata geçirilmesi biraz zaman alacak gibi gözüküyor.
Bu vesileyle ödül alan tasarımcılarımızı ve öğrencilerimizi kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum.

Dilek TEMEL
İstanbul Elektrik-Elektronik, Makine ve Bilişim İhracatçıları Birliği
Yönetim Kurulu Başkanı
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Turkey Has Achieved Drastic Improvement In Design During The Last Decade
After technology comes design as the most important element that brings added value to products. As we
all know, many equivalent products are sold at different prices due to differences in their design. We clearly
observe the reﬂections of this fact in the automotive industry. Similarly, this applies to every product that
addresses the consumers. When we consider the production and exports of Turkey, it cannot be said they
create a signiﬁcant added value in terms of technology; there may be some contribution in very particular
sectors. In this respect, design becomes even more important for Turkey.
Overcoming the crisis requires short-term measures and incentives. However, design cannot be rapidly
integrated in the industry. It can only be considered among the mid- and long-term measures. Therefore, the
effects of the possible future crises can be alleviated.
As an engineer and producer with considerable experience in the ﬁeld, I believe that design should have
a balanced blend of manufacture, practicality of use, material, costs and aesthetics. I think this can be
achieved with a greater space for manufacturing techniques, material and economy in the curriculum of
relevant departments at universities, a review of methods and courses that support and highlight creativity
and a high importance placed on selective courses that help to improve personal and cultural development
of students.
It is a fact that Turkey has achieved drastic improvement in design during the last decade. The achievements
of our numerous designers abroad also ﬁll us with pride. Particularly the mid- and large-scale companies
have conceived the importance of design. The number of departments of design at universities has
increased signiﬁcantly. However, we cannot said to beneﬁt from our potentials to the full or have achieved
our objectives. Nevertheless, the developments that I mentioned above demonstrate that we go in the right
direction. With the introduction of this competition program in electrical home appliances, we have made an
important contribution to our sector and the world of design.
As IMMIB, we will continue with our attempts to improve the process even further. Furthermore, in our affairs
with the government, we are striving to avail incentives like R&D to the industrial design departments. There
are afﬁrmative ideas on the issue, yet it seems that its implementation will take some time.
With this regard, I hereby congratulate our prize-winning designers and students, and I wish them a
continued success.

Dilek TEMEL
Chairman of the Board
Istanbul Electrical, Electronics, Machinery and
Information Technology Exporters Association
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Tasarım, İhracatımız İçin Çok Önemli
Bu yıl beşincisini düzenlediğimiz İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları’nın bugün ulaştığı nokta, ülkemizde
tasarım bilincinin giderek güçlendiğini gösteriyor. Tasarımın öneminin anlaşılmaya başlanması ve ülke
ekonomimize yaratacağı artı değerin farkına varılması, yarışmamızın amaçlarından birinin gerçekleştiğini
göstermesi açısından da önemlidir.
Dünya artık büyük bir pazar. Bu pazara mal satmanın, tercih edilmenin veya aranıyor olmanın yollarından
birinin, belki de en önemlisinin tasarım olduğunu görmekteyiz.
Büyük ihracat hamleleri gerçekleştirerek krizlerden çıkmayı başaran dinamik ekonomimiz, ﬁyat
rekabetinin önemini yitirdiği global ekonomik ortamda özgün tasarım ürünleri sayesinde bir sıçrama daha
gerçekleştirebilecek potansiyele sahiptir.
Bu yıl üç kategoride gerçekleştirilen İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışması’na, toplam 353 tasarımcı katıldı.
Her kategoride hem profesyonel hem de öğrenci statüsünde değerlendirmeler yapıldı. Yarışmamıza Metal
Mutfak Eşyaları kategorisinde; 69 profesyonel, 39 öğrenci olmak üzere toplam 108 başvuru yapıldı. ElektrikElektronik Küçük Ev Eşyaları kategorisinde katılım sayısı 123’e ulaştı. Bunların 70’i profesyonel, 53’ü ise
öğrenci kategorisinde gerçekleşti. Plastik Ev ve Mutfak Eşyaları kategorisine ise 122 başvuru yapıldı.
Bunların 63’ü profesyonel, 59’u ise öğrenci kategorisindedir.
Kategorilerde profesyonel ve öğrenci başvuru sayılarının birbirine olan yakınlığı ve başvuru sayısındaki
artış, beş yıl gibi kısa bir sürede yarışmamızın tasarım camiasının tüm kesimlerince geleneksel hale geldiğini
gösteriyor olmanın yanı sıra, geniş kitlelere ulaştığının bir ifadesi olarak da görülmelidir.
Ülkemiz değerli bir coğrafyada yer almaktadır. Batı ekonomilerinde başlayan ve tüm dünyaya yayılan
ekonomik kriz, ihracatta hemen her sektörümüzün ciddi kayıplar yaşamasına neden oldu. Ancak komşu
ülkelerimize ve doğuya yönelen ihracatçılarımız yeni pazarlarda tasarım ürünleriyle fark yaratma şansına
sahiptirler.
İMMİB olarak tasarımcılarla sanayiciyi bir araya getiren platformlar oluşturarak ülkemize katkı sağlamaya
devam edeceğiz.

Mehmet ZEREN
İMMİB Genel Sekreter V.
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Design is of Utmost Importance for Our Exports
The point reached today with the ﬁfth IMMIB Industrial Design Competition we have organized this year,
indicates that design consciousness in our country is getting stronger. Starting to understand the importance
of design and realizing the positive value it will create in the economy of our country, is also important from
the point that it shows the realization of one of the aims of our competition.
World is now a huge market. We see that one, or maybe the most important way to sell products to this
market, to be preferred or to be searched for, is design.
Our dynamic economy which succeeded in leaving behind all crisis by realizing big export break through,
has the potential to realize another leap, thanks to products with original design in the global economical
environment where the price competition has lost its importance.
This year a total 353 designers participated in IMMIB Industrial Design competition realized in three
categories. In each category, assessments were made both in professional and also in student status. In
our competition a total of 108 applications were made in Metal Kitchenware Category ; of which 69 were
professional and 39 were students. The number of participants in Electric-Electronic Small Household Items
has reached to 123. Of these, 70 were realized in professional and 53 were realized in student category. In
Plastic Household and Kitchenware category there were 122 applications. 63 of which professional and 59
in student category.
The fact that the number of applications in professional and student categories were close to each other and
the increase in the number of applications, in addition to indicating the fact that our competition has become
traditional in all sectors of the design community in a short period like ﬁve years, it must also be seen as an
expression of its reach to large masses.
Our country is located in a precious geography. Economical crisis faced in western economies and which
spread all over the world, caused serious losses almost in all our sectors. However, our exporters who turned
their faces to neighboring countries and to East, have the opportunity of creating a difference in new markets
with their design products.
As İMMİB, we will continue to provide contribution to our country by forming platforms that bring designers
and the industrialists together.

Mehmet ZEREN
Deputy Secretary General
IMMIB
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Stratejik Tasarım x ( ? ) = Maksimum Katma Değer
İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları’na ilk yılından itibaren şu ana kadar katılan toplam 1500 proje,
beraberinde getirdiği binlerce yeni ﬁkir ile üretim ve tasarım sektörüne yeni yaklaşımların oluşmasında
önemli bir rol üstlenmektedir. Günümüzde üretim teknolojileri ve ürünler birbirine benzerken bütünleşik bir
dünyanın içinde farklılaşarak değer yaratmanın yegane yolunun tasarım olduğu, yarışma katılımcılarının
projeleri ile tekrar belgelenmektedir.
Farklılaşma çabasının formülünü net bir biçimde ortaya koymak mümkün olmamakla beraber, farklı olmanın
en önemli unsuru olarak, değer yaratarak farklılaşma söylemini ifade etmek gerekir düşüncesindeyim. Bu
süreci sürdürülebilir kılmak ise birçok parametrenin eşgüdüm içerisinde stratejik bir anlayışla yürütülmesine
bağlıdır.
İnsan kullanıcı proﬁli ile tüm süreçlerin merkezindeki konumunu muhafaza ederken, gittikçe anlaşılması
güç, komplike bir yapıya dönüşüyor. Tepkileri öngörülemeyen, karar değişikliklerinin parametreleri
genellenemeyen, para harcama kabiliyetine sahip ve de çok zor mutlu olan İNSAN’ı hangi vaat ve kriterlerle
ürünlerimize olan aidiyetlerini geliştireceğiz veya pekiştireceğiz?
Bu ana problemi aşmanın en önemli yollarından birisi bir insan olarak kullanıcı proﬁlini anlamaya çalışmaktan,
onu mutlu ve huzurlu kılmaktan, kısaca onu aldatmamaktan, ona karşı şeffaf olmaktan geçmektedir. Özellikle
son kullanıcı odaklı üretim teknolojilerine sahip olan kurumların ve marka sahibi organizasyonların dikkat
etmeleri gereken bu unsuru en kolay anlayabilecek mesleklerin başında ise endüstriyel tasarım gelmektedir.
Tasarımın her alanında taktiksel metot ve yönetim anlayışı ile kısa ve uzun dönem yönetim takvimi içinde
tüm bu süreçleri yöneten, etkileyen kavramın adını Stratejik Tasarım Yönetimi olarak konumlandırmak çok
uygun gözükmektedir.
Üretim endüstrisi ve paydaşlarının en büyük amacı oluşturdukları katma değeri daha da artırmak yönünde
iken, tasarımcılar daha estetik, duygu ve ruhumuzu okşayan özgün ürün yaratma peşinde koşmaktadırlar.
Üretim ve tasarım süreç yöneticilerinin ortak paydası ise doğru ürünü hayata geçirebiliyor olma
motivasyonudur. Üretim şirketleri, kolay üretilen, az yatırım gerektiren, üretim hazırlıkları kısa süren, yeni
teknolojik yatırımları fazlaca gerektirmeyen ürünler peşinde olmayı tercih edebilirken, tasarımcılar ise bedeli
ne olursa olsun yepyeni, yenilikçi ürünlere ulaşma peşinde koşmaktadırlar. Her yeniliğin arkasına biçimsel
yeniliklerin yanı sıra mutlaka yeni teknolojiler, yeni malzemeler, yeni üretim metodları koyabilmeyi de ürün
grupları üzerinde farklılıkları ortaya koyabilecek gereklilikler olarak görmektedirler.
Yukarıda anılan sebeplerle tasarımın stratejik çerçevede ilgili kurum ve marka sahibi ﬁrmalar içinde en
üst seviyede ele alınması, şirket üst yönetim gündemlerinin parçası olması kaçınılmazdır. Bu bakış açısı
ile salt tasarım süreci değil, ürün geliştirme, pazarlama, iletişim, marka, ürün ve teknoloji yatırımları da
yönetilmelidir. Bu aşamada çözümün toplam yenilikçi ve tasarım bakışı içinde konumlanması gerektiğini
belirtmek gerekiyor.
Hitit, Lidya, Likya, İyon, Finike, Truva, Roma, Bizans, Selçuk, Osmanlı uygarlıklarını üreten bu toprakların
tasarımcıları, tasarım profesyonelleri, tasarım öğrencileri, üniversiteleri, iş dünyası tüm bunları başaracak
güçte ve motivasyondadır. Meslek kurulusu olarak parçası olduğumuz bu organizasyonu ileriki yıllarda hep
beraber daha da geliştireceğimizden ise kuşkumuz yoktur.
Yarışmaya katılan tüm katılımcıları tebrik ederim.
E. Sertaç ERSAYIN
ETMK (Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu)
İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı / sertacersayin@etmk.org.tr
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Strategic Design x ( ? ) = Maximum Added Value
IMMIB (General Secretariat of Istanbul Mineral and Metals Exporters’ Association) has a critical role in creating
new approaches to manufacture and design sector with its total 1500 projects until today along with its thousands
of brand new ideas at the Industrial Design Competitions. Today, as production technologies and products look
very much alike, the projects of participants demonstrate once again that design is the only way to create values
by making difference.
It is impossible to establish a clear-cut formula for the attempts to differentiate; however, I believe that pronunciation
of the “difference” discourse by creating values is the most important element of being different. The sustainability
of this process depends on the implementation of several parameters in cooperation with a strategic approach.
While the human being still preserves its central position to whole processes as a user proﬁle, it gradually
becomes a complicated structure. Through which promises and criteria will we improve the loyalty of HUMAN to
our products, whose reactions are unpredictable, whose parameters of change cannot be generalized, who has the
power to spend money but who is hard to satisfy?
One of the most important ways to overcome this major problem is to understand the user proﬁle as a human
being, to make him happy and peaceful, and in brief, avoiding betrayals and being transparent. Industrial design
is one of the best professions who can easily understand this component, which should be taken into account by
institutions and brand-owning organizations that apply end-user-focused production technologies.
It seems therefore appropriate to name this concept as “Strategic Design Management” as it manages and affects
whole processes in the short- and long-run management calendar of every ﬁeld in designing with its tactical
methods and understanding of management.
While the basic objective of production industry and its peers is to increase the created added value, the designers
strive for creating authentic products that are aesthetic and address our feelings and soul. The common ground
of production and design process managers is the motivation to implement the right products. Manufacturing
companies may prefer to pursue that are easily produced, require minimum investment, take short time in
manufacturing preparations and do not require new technological investments, while designers crave for brand
new, innovative products whatever their costs may be. Moreover, supporting each innovation with formal
novelties as well as new technologies, new materials and new production methods is regarded as requirements
that demonstrate the differences among product groups.
Due to the reasons mentioned above, design, should be handled at the uppermost level in relevant institutions and
brand-owning companies within a strategic framework and integrated in the senior management agenda. This
approach should be applied in management of designing process as well as product development, marketing,
communication, brand, product and technology investments. At this phase, it should be stressed that the solution
should be positioned within the aggregate innovative and designing approach.
The designers, design professionals, design students, universities and business environment in this country,
which has given rise to the Hittite, Lydian, Lykian, Ionian, Phoenician, Trojan, Roman, Byzantine, Seljukian and
Ottoman civilizations, have the power and motivation to achieve this. We have no doubt that, throughout the years
to come, we will improve this organization, which we are a part of as a professional association.
I hereby congratulate all the participants of the competition.

E. Sertaç ERSAYIN
ETMK (Industrial Designers Society of Turkey)
Chairman of the Board of Istanbul Branch / sertacersayin@etmk.org.tr

11

İMMİB
İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, bünyesinde topladığı altı birliğin çalışma konularına giren ürünlerde, ülkemizin
kalkınmasında öncelikli hedef olarak saptanan ihracatımızın artırılması çalışmalarında bulunmaktadır. İMMİB 25.000’i (26.140) aşkın üye ﬁrmasıyla
2008 yılında Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 35,2’sini gerçekleştirmiştir. İMMİB Genel Sekreterliği, bünyesinde topladığı altı birliğin çalışma
konularına giren ürünlerde, ülkemizin kalkınmasında öncelikli hedef olarak saptanan ihracatımızın arttırılması çalışmalarında bulunmaktadır.
İMMİB, aşağıda yer alan altı birlikten oluşmaktadır:
 éklYfZmdEY\]fé`jY[YlÛdYjÛ:ajdaèa
 éklYfZmd<]eajn]<]eaj\ÛëÛE]lYdd]jé`jY[YlÛdYjÛ:ajdaèa
 éklYfZmdCaeq]naEY\\]d]jn]EYemdd]jaé`jY[YlÛdYjÛ:ajdaèa
 éklYfZmd=d]cljac%=d]cljgfac$EYcaf]n]:adaîaeé`jY[YlÛdYjÛ:ajdaèa
 éklYfZmd<]è]jdaEY\]fn]E[]n`]jYlé`jY[YlÛdYjÛ:ajdaèa
 éklYfZmd<]eajy]dacé`jY[YlÛdYjÛ:ajdaèa
Birliğin, işlev ve hedeﬂeri aşağıda yer almaktadır:
 é`jY[YlÛdYjÛl]ëcadYldYf\ÛjeYckmj]laqd]a`jY[YlÛYjllÛjeYcn]dc]qYjYjÛfY_]daëe]kafakYèdYeYc$
 :fq]kaf\]lghdY\ÛèÛa`jY[YlÛdYjÛfa`jY[Yl^YYdaq]ld]jafa\r]fd]e]c$e]kd]ca^YYdaq]ld]jafan]adaëcad]jafalYfrae]le]c$
 é`jY[YlÛf_]daëlajade]kaYeY[ÛfYqf]dacgdYjYca`jY[YlÛdYjÛfqmjlaan]qmjl\ÛëÛl]eYkdYjÛfÛ\r]fd]e]c$
 LYfÛlÛe^YYdaq]ld]jacYhkYeÛf\Yqmjlaan]qmjl\ÛëÛ^mYjdYjgj_Yfar]]le]c$gj_Yfar]]\adeaë^mYjdYjYcYlÛdÛeÛkYèdYeYc$
 HglYfkaq]ddc]d]j\]fdc]ear]9dÛe@]q]ld]ja3dc]ear\]fhglYfkaq]ddc]d]j]La[Yj]l@]q]ld]jagj_YfarYkqgfdYjÛ\r]fd]e]c$
 9fÛdYf^YYdaq]ld]jcYhkYeÛf\YqYqÛfdYj`YrÛjdYeYcn]ZmfdYjÛa`jY[YlÛdYjÛfZad_akaf]kmfeYc$
 K]eaf]jd]j$lghdYflÛdYj\r]fd]q]j]ca`jY[YlÛdYjÛZad_ad]f\aje]cn]_]daëe]d]j\]f`YZ]j\YjcÛdeYc$
 =èalae^YYdaq]ld]ja\r]fd]e]c&

İMMİB
General Secretariat Of Istanbul Mineral and Metals Exporters’ Association, one of the establishments organised on the basis of materials subject
to export, considering the products of six Associations in its body, trying to increase exports as it is accepted priority goal for the development of
our country. IMMIB realized 35.2 percent of the total exports in Turkey in 2008, with more than 25,000 (26,140) member companies. The General
Secretariat of IMMIB has been carrying out activities to increase exports, which has been determined as a prior goal in development of our country,
for products that are within the ﬁelds of activity of six unions gathered under its structure.
IMMIB consists of the following six unions:
 ,VWDQEXO0LQHUDO([SRUWHUV·$VVRFLDWLRQ
 ,VWDQEXO)HUURXVDQG1RQ)HUURXV0HWDOV([SRUWHUV·$VVRFLDWLRQ
 ,VWDQEXO&KHPLFDOVDQG&KHPLFDO3URGXFWV([SRUWHUV·$VVRFLDWLRQ
 ,VWDQEXO(OHFWULFDO(OHFWURQLFV0DFKLQHU\DQG,QIRUPDWLRQ7HFKQRORJ\([SRUWHUV·$VVRFLDWLRQ
 ,VWDQEXO3UHFÔRXV0LQHUDOVDQG-HZHOOHU\([SRUWHUV·$VVRFLDWLRQ
 ,VWDQEXO,URQDQG6WHHO([SRUWHUV·$VVRFLDWLRQ
Functions and objectives of the association are as follows:
 7RLQFUHDVHH[SRUWVDQGWRLPSURYHLWLQIDYRURIWKHFRXQWU\E\RUJDQL]LQJWKHH[SRUWHUV
 7RRUJDQL]HH[SRUWDFWLYLWLHVRIWKHH[SRUWHUVJDWKHUHGZLWKLQLWVVWUXFWXUHWRDUUDQJHWKHLUSURIHVVLRQDORSHUDWLRQVDQGUHODWLRQVKLSV
 7RRUJDQL]HGRPHVWLFDQGLQWHUQDWLRQDOFRQWDFWVRIWKHH[SRUWHUVWRLPSURYHH[SRUWV
 7RRUJDQL]HGRPHVWLFDQGLQWHUQDWLRQDOH[KLELWVDQGWRHQVXUHSDUWLFLSDWLRQLQDOUHDG\RUJDQL]HGH[KLELWVZLWKLQWKHVFRSHRIDGYHUWLVHPHQWDFWLYLWLHV
 7RRUJDQL]H3XUFKDVH&RPPLVVLRQVIURPSRWHQWLDOFRXQWULHVWRRXUFRXQWU\DQG7UDGH&RPPLVVLRQVIURPRXUFRXQWU\WRSRWHQWLDOFRXQWULHV
 7RSUHSDUHSXEOLFDWLRQVZLWKLQWKHVFRSHRIWKHVHDFWLYLWLHVDQGVXEPLWWKHPWRWKHH[SRUWHUVIRULQIRUPDWLRQ
 7RRUJDQL]HVHPLQDUVDQGPHHWLQJVWRNHHSWKHH[SRUWHUVLQIRUPHGDQGXSGDWHGDERXWSURJUHVVHV
 7RRUJDQL]HWUDLQLQJDFWLYLWLHV
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Değerlendirme Süreci
İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) ve Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu’nun (ETMK) işbirliğiyle bu yıl beşincisi
gerçekleştirilen İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmalar›’n›n jüri toplantısı, 9 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirildi. Ünlü tasarımcılar, Endüstriyel
Tasarımcılar Meslek Kuruluşu profesyonelleri, basın mensupları, Türkiye ve dünyada marka olmayı başarmış sektör kuruluşlarının üst düzey
yöneticileri ve İMMİB yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda 353 tasarımın 108’i Metal Mutfak Eşyaları, 122’si Plastik Ev ve Mutfak
Eşyaları, 123’ü ise Elektrik – Elektronik Küçük Ev Eşyaları kategorisinde değerlendirildi. Profesyonel kategoride 202 tasarım yarışırken, öğrenci
kategorisinde 151 proje yarıştı. Tasarımlar; kullanılabilirlik, yenilik, görsel estetik, üretime uygunluk, satılabilirlik ve ihracat potansiyeli ölçütlerine
göre değerlendirildi.

Assessment Process
The IMMIB Industrial Design Competition has been held for the ﬁfth time under the cooperation of General Secretariat of Istanbul Mineral and Metals
Exporters’ Association (IMMIB) and Industrial Designers Society of Turkey (ETMK). The meeting of the jury was held on May the 9th, Saturday. The
meeting was attended by famous designers, professionals from ETMK, press members, senior executives of industry institutions that have each
become a brand in Turkey and abroad as well as the representatives of IMMIB. At the meeting, out of the 353 participating designs, 108 were evaluated
in the category of Metallic Kitchenware, 122 in Plastic Home and Kitchen Appliances, and 123 as Electrical-Electronic Home Appliance. 202 designs
competed in the Professional category, while 151 projects participated in the Students’ category. The designs were assessed by certain criteria such
as practicality, innovation, visual aesthetic, manufacturability, marketability and export potentials.
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İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları 2009 Seçici Kurul Jüri Üyeleri
Members of The Selection Committee of İMMİB Industrial Design Contest 2009
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Metal Mutfak Eﬂyalar›
Metal Kitchenwares

Kurul Üyeleri- Board Members

Plastik Ev ve Mutfak Eﬂyalar›
Plastic House and
Kitchen Appliances

Kurul Üyeleri- Board Members

Elektrik - Elektronik
Küçük Ev Aletleri
Electric and Electronic
Small Household Appliances

Kurul Üyeleri- Board Members

Tahsin Öztiryaki
Murat Topaloğlu
Mehmet Lise
Coşkun Kırlıoğlu
Murat Erciyas

Murat Akyüz
Yılmaz Irak
Hasip Özbudun
Murat Solmazer
Mehmet Zeren
Oya Akman

Dilek Temel
Salih Karabacak
Ahmet Köseoğlu
Burcu Muşlu
Mehmet Yalçın
Alpay Er

Tanju Özelgin
Selahattin Karadalan
Akın Nalça
Sezgin Aksu
Reha Erdoğan

Seçil Şatır
Sezgin Akan
Ece Yalım
Sertaç Ersayın
K]qeYfyYq
Yasemin Aksoy

Gamze Güven
Ali Bakova
Zafer Uluçay
Emre Günal
Utku Başarır

Seçici Kurul Çalışmaları
9 Mayıs, Cumartesi günü gerçekleştirilen İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları 2009 Seçici Kurul Toplantıları ilk olarak ortak kurul toplantısı ile başladı
ve her ürün kategorisi için ayrı ayrı yapılan toplantılarla devam etti.

Works Of The Selection Committee
Meetings of the Selection Committee of IMMIB Industrial Design Contest 2009, which was held on Saturday, May the 9th, commenced with the common
committee meeting and continued with individual meetings for each product category.
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Metal Mutfak Eşyaları Seçici Kurul Çalışmaları
Metal Mutfak Eşyaları Seçici Kurul Toplantısı’nda yarışmaya katılan projeler öğrenci ve profesyonel kategorilerinde üç turlu puanlama yöntemine
göre değerlendirildi. İlk turda derecelendirilmeye layık görülmeyen projeler elendi. İkinci tura kalan projeler kullanılabilirlik, yenilik, görsel estetik,
üretime uygunluk, satılabilirlik ve ihracat potansiyeli kriterlerine göre değerlendirmeye tabi tutuldu. Puanlama yoluyla ﬁnalistler seçildi ve üçüncü
turda ödüle layık görülen projeler belirlendi. Öğrenci kategorisinde 39, profesyonel kategorisinde 69 proje değerlendirildi.
Öğrenci kategorisinde, birinci tur sonunda 24 proje, ikinci tur sonunda ise 4 proje elenerek üçüncü tura 11 proje seçildi. Kalan 11 proje için tüm seçici
kurul üyeleri matematiksel bir değerlendirme yöntemi uyguladılar ve her üye projelere 1 ile 10 arası puan verdi. Tüm seçici kurul üyelerinin her proje
için verdiği puanlar toplandı ve en yüksek puanı alan tasarımlar belirlendi. Üçüncü tur sonunda birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülüne değer proje
bulunamadı ve 3 mansiyon ve 1 basın özel ödülü verildi. Profesyonel kategoride, birinci turda 51 proje, ikinci turda 11 proje elenerek üçüncü turdaki
değerlendirme için 7 proje seçildi. Profesyonel kategoride de birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülüne değer proje bulunamadı ve 3 mansiyon ve 1
basın özel ödülü verildi.
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Works of The Selection Committee for Metal Kitchen Appliances
Three-round voting method has been applied for student and professional categories to assess the participating projects at the Meeting of the
Selection Committee for Metal Kitchen Appliances. Projects, which were not found suitable for awards, were eliminated in the ﬁrst round. Projects
passing the ﬁrst round were graded according to several criteria such as convenience, innovation, visual aesthetic, manufacturability, marketability
and potential for exports in the second. Finalists were selected by grading and the projects found suitable for awards were determined in the third
round. 39 projects were assessed in the student category, whereas 69 projects were assessed in the professional category.
In the student category, 24 projects were eliminated after the ﬁrst round; and 4 projects were eliminated after the second round and 11 projects were
selected for the third round. Members of the selection committee applied a mathematical assessment method for the remaining 11 projects and each
member gave points between 1 to 10 for each project. Points given by the members of the selection committee were added and designs with highest
points were determined. There was no project suitable for ﬁrst, second and third ranks at the end of the third round and 3 mention awards and 1 special
press award were given. In the professional category, 51 projects were eliminated in the ﬁrst round, 11 projects were eliminated in the second round
and 7 projects were selected for the assessment in the third round. There was also no project suitable for ﬁrst, second and third ranks at the end of
the third round in the professional category and 3 mention awards and 1 special press award were given.
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Plastik Ev ve Mutfak Eşyaları Seçici Kurul Çalışmaları
Plastik Ev ve Mutfak Eşyaları Seçici Kurul Toplantısı’nda, yarışmaya katılan projelerin değerlendirilmesinde öğrenci ve profesyonel kategorileri için
üç turlu puanlama yöntemi kullanıldı. İlk turda derecelendirmeye layık görülmeyen projeler elendi, ikinci turda derecelendirmeye giren projeler;
kullanılabilirlik, yenilik, görsel estetik, üretime uygunluk, satılabilirlik ve ihracat potansiyeli kriterlerine göre puanlandırıldı. Puanlama yoluyla ﬁnalistler
seçildi ve üçüncü turda ödüle layık görülen projeler belirlendi. Öğrenci kategorisinde 59, profesyonel kategorisinde 63 proje değerlendirildi.
Öğrenci kategorisinde, birinci tur sonunda 30 proje elendi, her bir seçici kurul üyesi ikinci tura kalan 28 projeden uygun bulduğu 5 ile 10 arasındaki
projeye 1-10 arasında puan verdi ve en yüksek puanı alan 7 proje üçüncü tura kaldı. Üçüncü turda, ilk 3 derece, 1 mansiyon ve 1 basın özel ödülü
seçildi. Profesyonel kategorisinde, birinci turda 40 proje elenerek ikinci tura 23 proje seçildi. İkinci turda puanlama yöntemine göre seçilen 7 proje
üçüncü tura kaldı. Üçüncü tur sonunda ilk 3 derece, 1 mansiyon ve 1 basın özel ödülü seçildi.
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Works of The Selection Committee for Plastic Household Kitchen Appliances
Three-round voting method has been applied for student and professional categories to assess the participating projects at the Meeting of the
Selection Committee for Plastic Household and Kitchen Appliances. Projects, which were not found suitable for awards, were eliminated in the ﬁrst
round. Projects passing the ﬁrst round were graded according to several criteria such as employability, innovation, visual aesthetic, manufacturability,
marketability and potential for exports in the second. Finalists were selected by grading and the projects found suitable for awards were determined in
the third round. 59 projects were assessed in the student category, whereas 63 projects were assessed in the professional category.
In the student category, 30 projects were eliminated after the ﬁrst round; each member of the selection committee gave points between 1 to 10 for
5 - 10 projects out of the 28 projects advancing to the second round and 7 projects with highest points advanced to the third round. In the third round,
ﬁrst 3 ranks, 1 mention and 1 special press award were selected. In the professional category, 40 projects were eliminated in the ﬁrst round and 23
projects were selected for the second round. 7 projects, which were selected according to grading method in the second round, advanced to the third
round. First 3 ranks, 1 mention and 1 special press award were selected after the third round.
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Elektrik-Elektronik Küçük Ev Eşyaları Seçici Kurul Çalışmaları
Elektrik-Elektronik Küçük Ev Eşyaları Seçici Kurul Toplantısı’nda, yarışmaya katılan projelerin değerlendirilmesinde öğrenci ve profesyonel kategorileri
için üç turlu puanlama yöntemi kullanıldı. İlk turda derecelendirmeye layık görülmeyen projeler elendi, ikinci turda derecelendirmeye giren projeler;
kullanılabilirlik, yenilik, görsel estetik, üretime uygunluk, satılabilirlik ve ihracat potansiyeli kriterlerine göre puanlandırıldı. 6 puan ve üzeri alan
projeler üçüncü turda değerlendirilmek üzere seçildi. Öğrenci kategorisinde 53, profesyonel kategorisinde 70 proje değerlendirildi.
Öğrenci kategorisinde, birinci tur sonunda 16 proje elendi, her seçici kurul üyesi ikinci tura kalan 27 projeden uygun bulduğu 5 projeye, 1-5 arasında
puan verdi ve en yüksek puanı alan 8 proje üçüncü tura kaldı. Üçüncü turda, ilk 3 derece, 2 mansiyon ve 1 basın özel ödülü seçildi. Profesyonel
kategorisinde, birinci turda 34 proje elenerek ikinci tura 36 proje seçildi. Her seçici kurul üyesi uygun bulduğu 5 projeye 1-5 arasında puan verdi ve
en yüksek puanı alan 7 proje üçüncü tura kaldı. Üçüncü turda, ilk 3 derece, 2 mansiyon ve 1 basın özel ödülü seçildi.

20

Works Of The Selection Committee For Electric-Electronic Small Household Appliances
Three-round voting method has been applied for student and professional categories to assess the participating projects at the Meeting of the Selection
Committee for Electric-Electronic Small Household Appliances. Projects, which were not found suitable for awards, were eliminated in the ﬁrst
round; projects passing the ﬁrst round were graded according to several criteria such as employability, innovation, visual aesthetic, manufacturability,
marketability and potential for exports in the second round. 53 projects were assessed in the student category, whereas 70 projects were assessed in
the professional category.
In the student category, 16 projects were eliminated after the ﬁrst round; each selection committee member gave points between 1 to 5 for 5 projects
out of the 27 projects competing in the second round and 8 projects with highest points advanced to the third round. In the third round, ﬁrst 3 ranks,
2 honorable mentions and 1 special press award were chosen. 34 projects were eliminated in the ﬁrst round and 36 projects advanced to the second
round in the professional category. Each selection committee member gave points between 1 to 5 for 5 projects and 7 projects with highest points
advanced to the third round. In the third round, ﬁrst 3 ranks, 2 honorable mentions and 1 special press award were chosen.
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Metal Mutfak Eﬂyalar›
Metal Kitchenwares
Profesyonel / Professional

Metal Mutfak Eşyaları
Metal
Kitchenwares

Ozan Avcı

M.
Profesyonel - Mansiyon Ödülü
Professional - Mention Prize

İstanbul Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Bölümü
İstanbul Technical University
Faculty of Architecture
Department of Architecture

AltÜst
“AltÜst” projesi rendeleme ve süzme işlemlerini bir araya getiren metal bir mutfak eşyasıdır.
Mutfaklarda en çok kullanılan rende ve makarna süzgeci, yapısal benzerliklerinden dolayı
birleştirilerek iki farklı işlev tek bir mutfak eşyasında bir araya getirilmiştir.
4 farklı rendeleme yüzeyine sahip AltÜst, geniş tabanına oturtulduğunda rende olarak
çalışmakta, dar tabanına oturtulduğunda ise makarna süzgeci görevi görmektedir. 4 farklı
yüzeyde çeşitli sebzeler ve meyveler farklı boyutlarda ve şekillerde rendelenebilmektedir.
Rendelenen parçalar AltÜst’ün içinde toplanmakta, böylece etrafa yayılmamaktadır. 4 farklı
rende vazifesi gören yüzeylerdeki delikler, rende alt üst edildiğinde süzme işlevine cevap
vermekte ve AltÜst makarna süzgecine dönüşmektedir.
İnce paslanmaz çelikten üretilen rendeleme yüzeyleri bütün olarak tasarlanmıştır. AltÜst,
hem rendelerken hem de süzerken mutfak tezgahından kaymamaktadır. AltÜst sayesinde
mutfak dolaplarında yer açılacaktır.

UpDown
“UpDown” project is a metal kitchenware bringing the grating and sieving actions together.
The grater and pasta strainer, the most frequently used equipments in kitchens, have been
combined due to their structural similarities and two different functions have been put
together in one kitchenware.
With 4 different grating surfaces, UpDown works as a grater when placed on its wide bottom
and as a pasta strainer when placed on its narrow bottom. Various vegetables and fruits can
be grated in different sizes and shapes on 4 different surfaces. The grated pieces are collected
inside UpDown and this way it’s not scattered around. The holes on the surface serving as
4 different graters respond to the straining function when turned upside down and UpDown
becomes a sieve.
Grating surfaces made of thin stainless steel are designed as a whole. UpDown doesn’t slide
on the kitchen counter while grating and straining. You will have more space in your kitchen
cupboards thanks to UpDown.
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Metal Mutfak Eşyaları
Metal
Kitchenwares

Serkan Sarıkaya

M.
Profesyonel - Mansiyon Ödülü
Professional - Mention Prize

Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Marmara University
Faculty of Fine Arts
Department of Industrial Design

Bıçak
Bir bıçak size yetmiyorsa bu ürün tam size göre! Birçok çeşit bıçağa takılabilen dört bıçaklı
aparat ile tek seferde beş dilim keseceksiniz. Kullanımı oldukça pratiktir. Herhangi bir bıçağın
genişliğine göre ürünümüzü ayarlayıp takacaksınız sonra kullanmaya başlayacaksınız.
Özellikle sebze ve meyvelerin doğranmasında size zaman kazandıracaktır.
Ürün paslanmaz çeliktendir. Bıçak arası mesafesini ayarlamak tasarımda yapılacak ufak bir
değişiklikle mümkün olabilir.

Knife
If a knife is not enough, this product is just for you! You will cut ﬁve slices at a time with a fourknife device that can be ﬁxed on various types of knives. Its use is quite practical.
You just need to adjust the product according to the knife, you’ll ﬁx it then you can start using
it. It will save your time especially while chopping vegetables and fruits.
The product is made of stainless steel. Arranging the distance between knives can be possible
with a small change in the design.
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Metal Mutfak Eşyaları
Metal
Kitchenwares

Özlem Özler

M.
Profesyonel - Mansiyon Ödülü
Professional - Mention Prize

İstanbul Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
İstanbul Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design

MatDoor
Mutfakların baş köşe ürünlerinden biri olan ekmeklikler, görünüşlerinin sade olmasına karşın
kullanımda bazı problemler barındırır. Mutfaklarda yaptığım gözlemler sonucu farkettim ki,
doğrama tahtaları genel olarak tezgah üzerinde bulunması istenilmeyen bir ürün. Birçok
kullanıcı ekmek doğramak için kullandığı doğrama tahtasını ekmekliğin alt bölümüne ya da
arkasına saklıyor.
MatDoor ekmeklik tasarımı ile birbirinden ayrı olmayan ekmeklik ile doğrama tahtasını bir
araya getirmek istedim. Bu ürünün sahip olduğu kapak hem doğrama tahtası hem de kapak
işlevi görüyor. Ana gövdesi paslanmaz çelik olan bu ekmekliğin kapağı silikondan yapılmıştır.
Silikon olmasından dolayı kazandığı esneklikle, alışılagelmiş ahşap ya da metal ekmekliklerin
sert kapaklardan farklılaşır. Kapak açık konumdayken bu kapak silikon mat olarak doğrama
tahtası işlevi görür. Kapağın uç kısmı mıknatıslıdır ve bu mıknatıs sayesinde kapak, gövdenin
üst kısmındaki bölüme tutunarak kapanır.

MatDoor
The bread boxes that are widely used in kitchens contain some problems during their use
although their appearance seems to be simple. I have noticed at the end of my observations in
kitchens that the chopping boards are the products generally not wanted to take place on the
counters. Lots of users hide the chopping board, used for bread slicing, at the lower section
of or behind the bread box.
I just wanted to combine the bread box and chopping board through the MatDoor bread box
design. The cover of this product functions both as a chopping board as well as a cover. The
cover of this bread box having its main body, made of stainless steel, manufactured from
silicone. This differentiates from the hard covers of conventional wooden and metal bread
boxes as a result of being silicone and consequently, its due ﬂexibility. While the cover is at
the open position, it may have the function of a chopping board as silicon mat. The tip of the
cover is magnetic and by means of this magnet, the cover is attached to the section on the
upper part of the body and closed up.
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Can Köseoğlu
Yeditepe Üniversitesi
Endüstriyel Tasarımı Bölümü
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Yeditepe University
Department of Industrial Design

Salata Süzgeci
Tasarlamış olduğum ürün; hepimizin günlük yaşamında tükettiği salatanın hazırlık
aşamasındaki birkaç adımı aradan çıkararak daha pratik, derli toplu ve kompakt bir çözüm
sunuyor.
Salata malzemelerini kesme, yıkama, süzme işlemlerini aynı bünyede toplayan basit ve
kullanışlı bir ürün tasarladım.
Artık, bir göbek salatayı şöyle yapabiliyoruz: Göbek alınıp ürünün içerisine konur ve kapağı
kapatılır. Kapak iç kısmı polyamit malzemeden oluştuğu ve bıçak darbelerine dayanıklı olduğu
için paslanmaz çelik olan kısımdaki oluklardan herhangi bir bıçak yardımıyla kesilir. Daha
sonra ters çevrilerek musluğun altına tutulur ve kapağın üst kısmındaki delikler yardımıyla
salataya giden su, aynı şekilde tutmaya devam ederken metal kısımdaki oluklardan tahliye
olur. Bu işlemi birkaç saniye yapmamız yeterli, daha sonra kapağı açıp, salatamızı servis
tabağına boşaltabiliriz.

Salad Drainer
The product that I have designed, eliminates a few steps in the preparation stage of salad that
we all consume in our daily life and offers a more practical, proper and compact solution.
I have designed a simple and practical product, that gathers the cutting, washing and draining
processes within the same body.
Now, we can prepare a salad from iceberg lettuce as follows: We take the iceberg lettuce, place
in the product and close up the lid. As the inner lid section consists of polyamide material and
is resistant against the cutting processes, it is cut off by a knife on the grooves at the stainless
steel section. Then, it is turned upside down and brought under the tap and the water coming
in through the holes on the top of the lid is discharged from the grooves at the metal part once
it held at the same position. It is sufﬁcient to carry out this procedure for a few second and
then, you can open the lid and empty your salad into the service plate.
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Profesyonel - Basın Ödülü
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Ortadoğu Teknik Üniversitesi
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Middle East Technical University
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Süzüver
Proje, kaynatma ve haşlama yöntemiyle pişirdiğimiz gıdaların sularının süzülmesine bir
alternatif olarak sunuldu. Konsept özellikle makarna pişirme sürecine bir çözüm olarak
tasarlandı.
Kaynattığımız makarnanın suyunu süzüp, Süzüver’in kapağında tutup, aynı tencerede
sosunu hazırlayabiliriz. Daha sonra, kapakta bulunan makarnayı tekrar tencereye atıp, sosu
ile iyice karıştırıp, ters çevirmek suretiyle, Süzüver’in kapağında servis edebiliriz. Bu özelliği
ile Süzüver, tek veya 2 kişilik servisler için pratik ve az bulaşıklı bir çözüm olarak karşımıza
çıkıyor.
Üretim ve ürün detayları:
Lazer kesim ve kalıplarla üretilmektedir. Kapaklarında ve tutamaklarında ısı iletimini azaltacak
plastik parçalar mevcuttur. Kapağın süzerken ve ters çevirme esnasında açılmaması için
2 adet kulbundan biri tencere gövdesinin kulbunda bulunan menteşe sistemli bir kanala girer.
Diğerini de, kullanıcı eliyle kontrol eder.

Quick-Drain
The project is presented as an alternative to strain the water inside the boiled or simmered
food. The concept is designed as a solution to especially pasta cooking process.
You can strain the water of the boiled pasta, hold the cover of Quick-Drain and prepare the
sauce in the same pot. Then you can put the pasta in the cover back into the pot, mix it with
the sauce and serve it in the cover of Quick-Drain by turning it upside down. With this feature,
Quick-Drain provides a practical solution for single or double services and less dirty dishes.
Production and product details:
It is produced by laser cutting and molding. It has plastic pieces on its cover and handles to
decrease the heat transmission. One of the two handles is clipped tp a hinge-system channel
in the handle of the pot body in order to prevent the cover from opening while draining and
turning upside down. The user controls the other handle by his/her hand.

Mehmet Kındı
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Mimar Sinan University of Fine Arts
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design
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Ayaküstü

Metal Mutfak Eşyaları

Ayaküstü, rakı sofralarının geleneksel aksesuarı olan ehlikeyﬂerin modernleştirilerek ve bir kaç fonksiyon
daha eklenerek, yeniden tasarlanmış halidir. Ayaküstü, kullanım olarak sadece rakı sofralarına değil; içecek
içilen veya yemek yenilen her ortama kolayca girerek, insanlara yemek yeme konusunda pratiklik getiren
bir üründür. Ayaküstü, bizim kültürümüze ait, neredeyse unutulmakta olan bir nesneyi canlandırarak genç
nesillere aktarır. Yiyecekleri ve bardağı aynı anda tek elimizle taşımamıza olanak sağlarken, bir yandan da
haznesinde bulundurduğu buzla -ya da sıcak suyla- içeceğimizi istediğimiz sıcaklıkta tutmamızı sağlar.
Böylece içeceklere buz atmak durumunda kalmadığımız için, içeceğimizin tadı da bozulmaz. Meşeden elde
edilen tutacağı elimizin soğuktan ya da sıcaktan etkilenmesini engeller. Böylece ürünü elimizle rahatça
kavrayabilir, kolayca taşıyabilir ve kendimiz daha esnek bir şekilde hareket edebiliriz.
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Profesyonel / Professional
Göktürk Topuz
Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
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On Foot
The product, on foot is the re-designed version of “Ehlikeyf”, the traditional accessories of Raki through their
modernization and addition of a few functions over the same. On foot is also a product not only in use at the
Raki tables, but in the meantime, at any place where foods and drinks are consumed and brings practicality to
the people on eating. On foot enlivens a factor that is almost forgotten in our culture and transfers it to young
generations. It gives us on the one hand, an opportunity to carry out the foods and glass in a single hand, at
the same time to preserve our drink(s) at any temperature we want, by the ice or hot water, contained in its
storage. So, the taste of our drink will not deteriorated since we will not be in a position to put ice in drinks.
The handle, made of oak tree, prevents our hands from getting affected from cold and heat. So, it may be
possible for us to grasp the product comfortably and carry it easily and we can act in a more ﬂexible manner.

Metal Mutfak Eşyaları

Termos Tabldot

Metal
Kitchenwares

Tabldot tepsileri genel olarak, çok sayıda kişiye yemek verilen yerlerde kullanılır. Kullanılan metal tepsiler,
metal malzemenin ısı iletkenliğinden dolayı yemeklerin daha çabuk soğumasına neden olur. Bu soğumayı
geciktirmeye karşı, metal malzemenin hijyenik ve kolay temizlenme özelliklerini koruması düşünülerek metal
tabldotlara termos özelliği kazandırması ﬁkri ile bu ürün tasarlanmıştır.
Tabldotla yemek dağıtan yerlerde yemek yeme süresinin 10-30 dakika arasında değiştiği gözlenmiştir.
Isı dağılımının azalması için yemeğin üstünün kapatılmaması düşünülmüş, malzemenin ve ürünün kendi
özellikleri ile ısı kaybını en aza indirmek hedeﬂenmiştir.

Profesyonel / Professional
Elif Altay
Anadolu Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Endüstriyel Tasarım Bölümü
Tezli Yüksek Lisans
Anadolu University
Enstitute of Science
Department of Industrial Design
Master’s Degree

Paslanmaz çelik saçtan pres yöntemi ile üretildikten sonra yine termoform yöntemiyle üretilen polietilen
plastik dış gövde saç ile iç içe geçirilerek aradaki hava vakumlanır böylelikle ürüne termos özelliği
kazandırılmış olur. Bu sayede ürün çok ağırlaşmadan hazır hale gelir.

Termos Tabldot (Thermos Table d’Hôte)
The Table d’Hote trays are generally used at places where large numbers of people eat together. The metal
table d’hôte trays used, may cause a swifter cooling of the foods as a result of heat conduction of the metal
material. This product is designed by the idea of making the metal table d’hôte hôte tray, to gain a thermos
feature in consideration of the protection of the hygienic and easy-to clean features of the metal material in
order to delay such cooling process.
It is observed that the period for eating in such places changes between 10-30 minutes. It is planned not to
close the top part of the food for the decrease of the heat dispersion and aimed to bring the loss of heat to
minimum level by the own features of the materials and product.
The outer body in polyethylene plastic, produced by the method of thermoform after its production from the
stainless steel sheet by the pressing method is inserted with the metal sheet one inside the other and the air
in-between is vacuumed and thus, the product is made to gain a thermos feature. So, the product is made
ready without any excessive weight.
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Pure Çay Süzgeci
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birçok çay makinesi olmasına rağmen, çay süzgecinin evlerimizde hâlâ kullanılıyor olmasının bazı sebepleri
olması gerekiyordu. Bunu düşünürken gittiğim her evde; eskiden kalma çaydanlıkla çay yapılmaya devam
edildiğini gördüm. Bunun bir alışkanlık mı yoksa bir kültür mü olduğunu çözmeye çalışırken, karşıma bazen
ZYlÛdafYfdYjZYr]f\]_]eaëcdljd]jaearÛclÛ&yg[mcc]fYqÛeÛrÛfaaf\]_j\èerqYhjYckYhdYjÛfÛ
ve annelerimizin “misaﬁr gelecek” söylemlerini hatırlamalıyız. Bütün bu yaşananları düşündüğümde çay
süzgecinin bir kültür objesi olduğunun farkına vardım. Bu proje ile çay süzgecinin yarattığı kirliliği, işlevini
yitirmeden ortadan kaldırmaya çalıştım. Bu düşünceler doğrultusunda da “pure” ortaya çıkmış oldu.
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Malzeme ve üretim yöntemi:
Enjeksiyon kalıp yöntemiyle üretilmiş abs plastik malzemesi.
Krom metal.

Pure Tea Strainer
My objective while designing the tea strainer was its twigs and never changing function of it. There must have
been some reasons for the tea strainer still in use at our homes despite of availability of various numbers of
electronic tea makers. While thinking about this, I noticed that the tea making with old teapots continued at
any home that I have visited. While trying to sort out whether this was a matter of habit or culture, I sometimes
met with some superstitions and sometimes our previous cultures. We should remember the leave stems we
used to see in our tea while we were child and sayings of our mothers; “We will have guest”. When I thought
about these experiences, I have noticed that the tea strainer was a matter of cultural object. Then, I tried to
eliminate the dirtiness, caused by the tea strainer, by this project without loss of its function. The product
“pure” has come out within the direction of these ideas.
Material and mode of production:
ABS plastic material, manufactured by injection molding method.
Chrome metal.
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SINUS
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özen isteyen ve renkli süreçlerdir. İçime sunulması ise bu süreçleri taçlandırır.
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SINUS, çay sunumunu ve dolayısıyla kavram olarak çay bileşenini ve bu bileşenin ait olduğu kültürü
zenginleştirmek için atılacak bir adım olması amaçlanarak tasarlanmıştır. Geçmişte eklenen verilerin
yansımalarını taşımakla birlikte, şimdinin yaşam biçimine, gereksinimlerine ve üretim tekniğine yüzünü
dönmüştür.

Profesyonel / Professional
Erkan Tural
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Bölümü
Karadeniz Technical University
Faculty of Architecture
Department of Architecture

Tasarımında prensip olarak yalnızca metal malzeme kullanımı benimsenmiştir. Büküm yöntemleriyle
şekillendirilmiş ve kısmen parlak emay kaplamayla renklendirilmiş çelik tepsi, yine büküm yöntemleriyle
şekillendirilmiş ve parlak beyaz emayla kaplanmış çift cidarlı, ısıl boşluklu bardaklar için, geçmişin bardak
altlıkları yerine geçen, kırmızı-beyaz yuvalar barındırmaktadır. Tepside aynı zamanda bardak başına dört
adet kesme şeker ve kaşıklar için yuvalar bulunmaktadır.

SINUS
Tea is one of the important components of the Turkish culture. Its growing, preparation for use and drinking
are colorful as well as care requiring processes. The offer of it for drinking is, however, is a crowning function
for all these processes.
SINUS is designed with the aim of taking a step forward in order to enrich the offer of tea and consequently,
the tea as a concept and the culture that it belongs to. Notwithstanding that it carries the reﬂections of data,
added in the past, it has actually turned its face to the life style, requirements and production technique of
today.
Only the use of metal materials is considered in its design as a principle. The steel tray, formed up by bending
methods and colored with partial enamel coating contains red-white cavities replacing the saucerfuls of the
past for the glasses with double-walled, formed up again with bending methods and coated with shiny white
enamel. There are also sockets for the four cube sugars for each glass and spoons on the tray .
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Heant
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HEANT, yaşamı kolaylaştıran bir ürün olarak tasarlanmıştır. HEANT, pişirme kabı tasarımının teknolojiyle
buluştuğu noktadır. Mutfak ve ocak yapısından bağımsız olarak, herhangi bir yerde güvenli bir pişirme
sağlanmasını garanti eder. Üzerinde bulunan sıcaklık ayarı, zamanlayıcı ve alarm sayesinde kullanıcının
istenen sıcaklıkta, istenen sürede yemek pişirme veya ısıtma yapmasını sağlar. Kulpla entegre halde bulunan
sıcaklık ayarı, kaynama sıcaklığına kadar olan derecelerde ayarlanarak kullanıcının içerisindeki yemeği
istenen sıcaklığa getirmesini sağlar. Sıcaklık ayar düğmesinin getirildiği sıcaklığa ulaşılınca ürün alarm
vererek kullanıcının ateşi ayarlamasını sağlar.
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HEANT ile kullanıcı, zamanlayıcıyı kullanarak ocak üzerinde bulunan yemeğin istediği süre boyunca
pişmesini veya ısınmasını sağlar. Zamanlayıcı da sıcaklık ayarı gibi istenen süre dolduğunda alarm vererek
kullanıcıyı haberdar eder. Hem sıcaklık hem de zaman ayarı, elektronik olarak kontrol edilmektedir.

Heant
HEANT is designed as a product that makes life easier. HEANT is the point where cooker design meets with
technology. It guarantees safe cooking in any place independent of the kitchen and cooker structure. It
enables cooking and heating foods at the desired heat, in the desired time thanks to the heat control, timer
and alarm on it. The heat control integrated with the handle enables the user to heat the food as much as
desired by adjusting it until degrees of boiling temperature. When the heat reaches the arranged temperature,
the product gives alarm and enables the user to adjust the cooker level.
With HEANT, the user can cook or heat the food on cooker for a desired period of time by using the timer.
Timer also alarms and informs the user when the desired time is over, just like the heat control. Both the timer
and heat are controlled electronically.

Peynir ve Diğer Süt Ürünleri Mayalama ve Süzme Kabı

Metal Mutfak Eşyaları

Peynir ve Diğer Süt Ürünleri Mayalama ve Süzme Kabı, peynir ve süt ürünleri yapmak, özellikle mayalama ve
süzme aşamasında gerekli bütün parçaları içeren, tüm süt ürünlerinin yapımına uygun bütünsel tek bir ürün
oluşturmak amaçlanmıştır. Evlerde çeşitli yöntemler ile peynir yapılmaktadır. Fakat süzülmesi için peynir
ince dokulu bezlere sarılarak mutfağın belli bir alanına asılır ve süzülene kadar bekletilir. Böylece hijyenik
olmayan, dış etkenlere açık bir süzülme gerçekleşir. Kullanılması gereken peynir öz suyu kaybedilir. Peynir
ve yoğurt süzme işleminde, ürün gerekli tüm parçaları içinde barındırdığından, mayalama sürecinden süzme
sürecine geçiş tek bir hareketle ürün ters çevrilerek kolayca gerçekleştirilir; peynir ve yoğurt öz sularının
kaybedilmemesi için hazneye süzülür.
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Katılımcı fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını istememiştir.
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to take part in the catalogue.

Böylece tüm işlemlerin ürünün kendi içinde olması sağlanır ve süt ürününde hiçbir şekilde besin ve kalite
kaybı gerçekleşmez.

Cheese and Other Milk Products Fermentation and Filtration Bowl
It is aimed at preparing cheese and milk products and to form a single, integral product, which includes all the
parts needed especially during fermentation and ﬁltration and is suitable for preparation of all milk products.
Cheese is prepared at houses with several methods. However, in order to ﬁlter, it is wrapped with ﬁne-textured
cloths, hanged on somewhere in the kitchen and left there to ﬁlter. In this way, a non-hygienic ﬁltration open
to outer factors is made. Cheese extract to be used is lost in this way.
Since the product includes all the parts required for ﬁltering cheese and yoghurt, transition from fermentation
to ﬁltration is easily made by turning the product upside-down with a single movement; extracts of cheese
and yoghurt are ﬁltered into the reservoir. In this way, all the processes are made within the product itself and
no nutrition and quality loss occurs in the milk product.
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Bitki Çayı Kaşığı
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Ürünümüz, bitki çaylarının çabuk ve sağlıklı bir şekilde içimi için tasarlanmıştır. Kapağı çevirerek açıp içine
bitki çayını doldurur ve bardağın içindeki sıcak suya bırakırız. Kaşığı çevirirmiş gibi döndürdüğümüzde bitki
çayı sağlığa zararsız ve kolay bir şekilde suya karışır.
Ürünün asıl amacı poşet çaylardaki çirkin görüntüyü engellemektir. Poşet çay kullanım esnasında delinebilir,
dağılabilir, taneleri suya karışabilir, metal tel ile tutturulmuş olabilir. Poşet çaylar kullanım sonrasında
bardaktan çıkartılırken içindeki suyu sıkmak kazalara neden olabilir. Fakat bu ürünle tüm bu sorunların
çözümü bulunmuştur.

Profesyonel / Professional
Ecem Yıldız
Dokuz Eylül Üniversitesi
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Moda Aksesuar ve Endüstriyel
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El yakmasın diye tutamaç kısmı plastik ile kaplıdır. Her türlü bardakta kolayca kullanılabilmesi ve
çekmecelerimizde yer kaplamaması için standart boyda tasarlanmıştır. Bu ürün ön yıkanması kolay ve
hijyeniktir. Özellikle cafelerde, lüks restoranlarda kullanımı düşünülerek tasarlanmış ve çelikten yapılmıştır.

Spoon for Herbal Tea
Our product is designed for a rapid and healthy consumption of herbal teas. We turn over and open the lid, and
ﬁll the herbal tea in it then leave into the hot water in the glass. When we turn the spoon in a circling manner,
the herbal tea mixes with the water in an easy and harmless way for the health.
The main objective of the product is to prevent the unpleasant appearance of tea-bags. It is possible for the tea
bags to be torn, spilled, and their grains might be mixed in water during their use or bound by a metal wire.
To wring the tea bags while they are taken out of glasses may cause some accidents. However, a reasonable
solution is found for all these problems, by this product.
The handle section is coated by plastic in order to protect the hands from heat. It is designed at standard
size in order to use it easily in any kind of glass and prevent the same not to occupy too much room at our
drawers. It is easy and hygienic to wash this product. It is especially designed in consideration of use in cafes
and luxury restaurants and made of steel.

Metal Mutfak Eşyaları

Sarımsak Soyucu

Metal
Kitchenwares

Günlük hayatımızda yemek yaparken, hele bir de sarımsak doğrarken üstümüze başımıza, elimize pis
kokular siner ve hiç kimse bu kokuların sinmesini istemez. Yapmış olduğum sarımsak soyucu tasarımımla
bu soruna kesinlikle çözüm getiriyorum. Paslanmaz çelik ve cam ile üretmeyi planladığım sarımsak soyucu
ile hem sarımsağın kabukları soyulur hem de keskin bıçakları sayesinde el değmeden doğranmış olur.

Garlic Peeler

Profesyonel / Professional

While cooking in our daily life, especially during garlic chopping, stinky odors may reek on us and everyone
strongly dislikes such stenches. I bring an absolute solution to this problem with my new garlic peeler design.
By the garlic peeler that I plan to produce with the stainless steel and glass, the skins of garlic are peeled off
on the one hand and the garlic itself is chopped off through its sharp knives without hand touch.

2008967
Katılımcı kişisel bilgilerinin yer
almasını istememiştir.
The participant did not prefer,
her personal info, to take part in the
catalogue.
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Kevgir

Metal Mutfak Eşyaları

İçerisinde farklı malzemelerin bulunduğu bir çorbayı servis ederken ya da sulu bir yemeği servis ederken
bazı aşamalara ihtiyacımız vardır. Öncelikle herkesin yaptığı gibi, kepçe kullanırız. Ancak her servis tabağına
pay edilirken; ya çok fazla katı malzeme içerisine girer; ya da çok az. Eğer çoksa ayırmaya çalışılır, azsa kevgir
yardımıyla ek yapılır. Bu aşamada iki ayrı alet kullanmak yerine, bu iki aşamayı içerisinde barındıran bir ürün
tasarlanmıştır.

Metal
Kitchenwares

Bu ürün hem kevgir, hem de kepçe görevini üstlenir. Bir aşamadan diğerine geçiş manuel olarak bir kapağın
ucunda bulunan çentiğin hareket ettirilmesiyle sağlanır.

Profesyonel / Professional

Paslanmaz sacın kalıpla pres yöntemi ile kepçe ve kevgir kısmı ve mevcut delikler oluşturulur. Ara parçalar
sacın bükülmesi, katlanması ile kalıplar yardımıyla üretilir. Sızdırmazlığı sağlamak amacıyla kepçe ve kevgir
arasında kullanılan kapağın kenarları, kauçuk ile kaplanmıştır.

2008990

Colander

Katılımcı fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını istememiştir.

We may need some stages while serving a soup or stew containing different ingredients. Before all else, we
use a ladle as is done by all. However, while servicing them into service plates, it goes into solid ingredients
either excessively or very little. If excessive, wetry to separate, if very little, however, we add some more by
using a skimmer. A product containing these two stages within, is designed instead of using two different
instruments.

The participant did not prefer,
her photography and personal info,
to take part in the catalogue.

This product serves a duty both as a ladle and skimmer. Passing from one stage to the other is achieved
manually by the activation of a notch taking place on the edge of a lid.
The ladle and skimmer sections as well as available holes are made up by pressing method of the stainless
steel with molding. The intermediary parts are produced by bending and folding the metal sheet and by means
of the molds. The edges of the lid, used between the ladle and skimmer in order to achieve the tightness, is
coated by rubber.
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Tuzluk

Metal Mutfak Eşyaları

Projem mutfakta ve sofralarda kullanılan tuzluk ve biberliğin bir arada kullanılmasından yola çıkarak
hazırlanmıştır. Projenin amacı tuzluk ve biberliğin birlikte sunumu ve saklanması üzerinedir. Bu da ikisini
bir bütün yapı şeklinde düşünerek gerçekleştirilmiştir. İki yapının bir araya gelmesi tuzluğun alt kısmındaki
kapağa yerleştirilen mıknatıs ile sağlanır. Malzeme olarak paslanmaz çelik düşünülmüş ve üretimi kalıp
üzerinde preslenerek tasarlanmıştır. Alt kapak kısmındaysa enjeksiyon üretim PP düşünülmüştür.

Metal
Kitchenwares

Salt Shaker

Profesyonel / Professional
Deniz Ekmekçioğlu

My project is prepared on the basis of the use of the salt shaker and pepper shaker, used at kitchens and
dinner tables. The objective of the project is the presentation and maintenance of the saltshaker and pepper
shaker jointly. This has been done in consideration of both of them in a single and complete structure. The
gathering of both structures is achieved by the magnet, placed on the lid at the bottom part of the saltshaker.
The stainless steel is to be used as material and its production is designed by pressing over the mold. At the
lowerlid section, however, the injection production is planned to be PP.

Anadolu Üniversitesi
Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu
Endüstriyel Tasarım Bölümü
Anadolu University
School of Industrial Arts
Department of Industrial Design
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Bıçak

Metal
Kitchenwares

Bıçak, mutfak eşyaları arasında kullanımı en yoğun aynı zamanda en tehlikeli olan ürünlerden biridir. Proje,
mutfak yaralanmalarında rolü büyük olan bıçağın, amatör ve profesyonel kullanımlarda işlevlerini korurken,
daha güvenli hale getirilmesini hedeﬂer.
Bıçak, tek gövdede iki ana parçadan oluşmaktadır. Kesim ve tutma kısmı tek parça 316 L krom, koruma
parça kısmı ise ABS plastik üzerine krom kaplama olarak düşünülmüştür. Tutma ve koruma parçaları eşit
uzunluklarda olup, uç kısımlarından yay-susta sistemi ile birbirlerine bağlanmıştır.

Profesyonel / Professional
Sinan Sar›c›
Hacettepe Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
éEaeYjdÛcn]y]nj]
Tasarımı Bölümü
Hacettepe University
Faculty of Fine Arts
Department of Interior Architecture
and Enviromental Design
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Yay sistemi, bıçak kullanılmadığı zamanlarda da koruma parçasını kapalı tutmaya yarar. Bu sayede bıçağın,
saklandığı yerden alınmaya çalışıldığı sırada gerçekleşebilecek kazalarda güvenli olacağı öngörülür.
Kullanılacağı zaman koruma parçası geriye doğru katlanır ve avuç içinde sabitlenir. Bıçağın, koruma parçası
geriye katlanmış konumda kullanılırken elden düşmesi sırasında yay sistemi sayesinde kendiliğinden
kapanarak yaralanma riskini azaltacağı düşünülmektedir.

Knife
Knife, is the most frequently used but in the meantime, one of the most dangerous product among the
kitchenware. While the project reserves the functions of the knife, which plays an important role in kitchen
injuries, in amateur and professional utilizations, its aim is to bring it into a more secure position.
The knife consists of two main parts within a single body. The cutting part and handle is considered to be a
single part in 316 L chrome, the protection part, however, a chrome coating over the ABS plastic. The handle
and protection parts are at equal lengths and they are connected to each other by spring-safety catch on the
edges.
The spring system is used to keep the protection part closed at times when the knife is not in use. So, it is
envisaged that the knife will be safe in accidents that may be realized during the time when it is tried to pick up
the knife from its socket. When it is used, the protection part is folded backwards and ﬁxed in the palm. During
the fall of the knife from hand while in use at the position where the protection part is folded backward, it is
estimated that it will automatically be closed through spring system and reduce any risk of injury.

TART

Metal Mutfak Eşyaları

TART’ın tasarımındaki çıkış noktası, birbirinin neredeyse aynısı olan yüzlerce mutfak tartısının arasından
görünüm, çalışma prensibi ve kullanılan malzeme bakımından sıyrılan bir ürün ortaya çıkartmaktır.

Metal
Kitchenwares

TART taşıyıcı ayaklar, kap ve ekran olmak üzere üç parçadan meydana gelir. Taşıyıcı ayaklar ile ekran
birleşik, tartmak istediğimiz malzemeleri koyduğumuz kap ise serbesttir.
Üründe, kabına koyduğumuz malzemelerin ağırlı€›yla aşağı doğru haﬁf bir esneme meydana gelir ve ürünün
tabanındaki ekranda bulunan küçük lazerli birim bu esneme miktarını ölçerek bize tartmak istediğimiz
malzemenin ağırlığını verir.

Profesyonel / Professional
2009020
Katılımcı kişisel bilgilerinin yer
almasını istememiştir.
The participant did not prefer, his
personal info, to take part in the
catalogue.

Tek yapılması gereken açma kapama düğmesine basmak ve ürünün kabına tartmak istenilen malzemeyi
boşaltmaktır, malzemenin ağırlığı tabanda bulunan ekranda görülecektir.
Ürünün tartma kapasitesi 2 kg olup 10 gr ile 2 kg arasında, 1 gr hassasiyetle tartım yapar.

TART
The starting point in the design of TART is to be distinguished among hundreds of kitchen scales, with a
pleasant view, operation principle and the materials used.
TART consists of three parts: carrying legs, container and screen. The carrying legs and screen are in
combined position and the container that we place the materials, however, is free.
There may be a slight stretching downward with the weight of ingredients, placed in the container, and the
small laser unit taking place on the screen at the bottom part of the product measures this stretching value
and gives the weight of the ingredient we want to weigh.
The only thing to be done is to press on the on/off button and discharge the ingredient, which is wanted to
be weighed, into the container of the product, the weight of the ingredient will be indicated in the screen at
the bottom.
The weighing capacity of the product is 2 kgs and weighing precision of it is 1 g between the weights referring
to 10 g and 2 kgs.
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Rende-R

Metal
Kitchenwares

Rende-R mutfakta işlevsel, hijyenik, estetik form özelikleriyle iyi bir yardımcı ürün olmayı hedeﬂemiştir.
Sofrada ise kollu kalemtıraş mantığındaki bıçağı ile tıraşlanmış sebzeler nostaljik ve esprili bir gönderme
yapmaktadır.

Profesyonel / Professional
Erdeniz Kurt
Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
İç Mimarlık Bölümü
Marmara University
Faculty of Fine Arts
Department of Interior Architecture
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İşlevsel olarak; bıçağı ile sebzelerin kabukları soyulur (Patlıcan, kabak, havuç, salatalık, vb.).
Sebzeler rendelenir veya kafa kısmındaki kalemtıraş bıçağı ile kalem açar gibi soyulabilir. Oluşan buklelerle
salata tabağında görsel ve esprili bir manzara oluşturur.
Tıraşlanan ve rendelenen sebze aynı zamanda alt kapak olan küreğin içerisinde birikir ve bu kürekle salata
tabağına boşaltılır. Pratik, esprili ve heykelsi bir mutfak gerecidir.
Malzeme olarak; enjeksiyon kalıp yöntemi ile kalıplanarak sert plastik malzemeden imal edilebilir.
Renk olarak parlak metal görüntüsünde ya da alternatif plastik ve pastel renklerde üretilebilir.

Grate-R
Grate-R aims to be a good auxiliary product at the kitchen with its functional, hygienic and aesthetic form
features. At the dinner table, however, the vegetables, peeled off by the sharpener like knife with handle,
makes a nostalgic and humoristic reference.
Functionally; the skins of vegetables are peeled off by its knife (Eggplant, squash, carrot, cucumber etc.).
Vegetables are grated or may be peeled off like a pencil sharpening by the sharpener at the head. This creates
a visional and humoristic view by the curls at the on the salad plate.
The vegetable, peeled off and grated, are accumulated within the shovel that is the lower lid at the same time
and discharged by this shovel into the salad plate. It is very practical, humoristic and sculptural kitchenware.
Materially, it may be manufactured from hard plastic material by molding with the injection mold method.
It may be manufactured in shiny metal appearance or in alternative plastic and pastel colors.

Mol

Metal Mutfak Eşyaları

Mol, kimyada belli miktardaki atomun sayısını belirten sabit bir sayı değeridir. Bu kelime, söz konusu
projenin de konseptini oluşturmaktadır. Atomların birleşerek molekülleri ve bileşikleri oluşturması gibi,
bu ürün tasarımında da çatal-kaşık bıçak takımı parçaları farklılaşarak ve birleşerek yemek ve servis
lYcÛedYjÛfÛ$lYcÛedYj\Y)/hYjYdÛck]laflYeYeÛfÛgdmëlmjeYclY\Ûj&yYlYd$ZÛYcn]cYëÛc3Zajd]ëlacd]jaf\]
de çatal-bıçak-setlerinin temelindeki üçlüyü oluştururlar. Boyların ve yüzeylerin farklılaşmasıyla bu temel
parçalar diğer ihtiyaçlara cevap veren ürünlere dönüşürler. Setteki parçaların sahip olduğu yalın çizgiler ve
malzemenin özenli kullanımı kalite olgusunu ön plana çıkarmaktadır. Üzerlerinde işleme ya da kabartma gibi
detaylar olmadığından parçalar kolay temizlenirler. Malzeme olarak dayanıklılığı nedeniyle paslanmaz çelik
tercih edilmiştir.

Metal
Kitchenwares

Profesyonel / Professional
Akın Bacıoğlu
İstanbul Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
İstanbul Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design

Mol
Mol is a constant, in chemistry indicating the number of atoms in a speciﬁc amount. This term forms up
DOVRWKHFRQFHSWRIWKLVSURMHFW-XVWWKHVDPHDVWKHXQLåFDWLRQRIDWRPVDQGFRQVWLWXWLQJPROHFXOHVDQG
compounds, the parts of fork-spoon-knife sets differentiate and combine the dinner and service sets, and
these sets, however, constitute the entire set consisting of 17 parts. The fork, spoon and knife; when they
combine with each other, they form up the triple elements at the foundation of the fork-knife sets. These
fundamental pieces are converted into the products satisfying the other requirements by the differentiation
of the lengths and surfaces. Nominative lines that the parts at the set may have and attentive and careful use
of material bring the quality matter forward. Since there are not any details such as embroideries or reliefs on
them, it is possible to clean the parts easily. The stainless steel is preferred as material, because of its high
resistance.
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İz

Metal Mutfak Eşyaları

İz, Türk kültürünün belki de başlangıcı sayılabilecek olan göçebelikten miras kalan ayranın yapılış serüvenini
farklı bir yolla sunuyor. Göktürkler’in yoğurdun ekşimemesi amacı güderek yoğurdu sulandırmasıyla ortaya
çıkan ayran, günümüze kadar süregelmiştir. İz sayesinde kullanıcı, tadını damakta ve izini elde bırakan ayran
keyﬁni yaşamış oluyor. İz’in başlık kısmındaki desenler ayranı yaparken kullanıcının eline kısa süreli bir
hatıra bırakıyor. Bu kısımdaki elastomer malzemenin oluşturduğu girinti ve çıkıntılar elde oluşan bu izin
kaynağı... Boğaz kısmının daralması ürünün tutulmasını kolaylaştırıyor. Ürünün çalışması oldukça basit.
Kullanıcı, içine su ve yoğurdu koyup üstteki elastomere avucunun içiyle basıyor. İçerdeki yay bu hareketi
alttaki parçaya dönerek aktarıyor. Ürünün boğaz kısmındaki süzgeç sayesinde ayran süzülerek istenmeyen
kaymağından arınmış oluyor. Üründe metal kullanılması ve üstteki başlık kısma mavi renk verilmesi ayranın
soğukluğunu destekliyor.

Metal
Kitchenwares

Koray Gelmez
Profesyonel / Professional

Trace
Trace is presenting the adventure of making buttermilk, in different way inherited from the nomadic period that
may possibly be regarded as the beginning of the Turkish culture. The buttermilk that used to be produced
with the dilution of yoghurt by the Gokturks with the aim of preventing the yoghurt from getting sour and
continued up to today. Thanks to Trace, the user experiences the pleasure of the buttermilk that leaves its
taste in mouth and trace in hand. The patterns at the head section of Trace leave a short-term memory in the
hand of the user. The indents and ridges, formed up by the elastomer material at this part, are the source of
this trace in the hand…The narrowing shape of the neck makes the product easy to grasp. The operation of the
product is quite simple. The user puts the yoghurt and water in it and press the elastomer by his/her palm. The
spring within the product transfers this movement to the bottom part by rotating. Thanks to of the strainer at
the neck part of the product, the buttermilk is ﬁltered and puriﬁed from its unwanted cream. The use of metal
in the product and making top part in blue, supports the coolness of the buttermilk.

İrem Çelik

Ahmet Bekteş
Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Middle East Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design
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Fonksiyonel Alüminyum Servis Tepsisi

Metal Mutfak Eşyaları

Servis yaparken tepsinin üzerine konulan bardakların (Şarap kadehi, meyve suyu bardağı, kokteyl kadehi,
vs.) servis esnasında başlarına gelebilecek potansiyel kazaları önlemek amacıyla tasarlanmıştır. Sürekli
servis yapılan mekanlarda sık yaşanan kazaların büyük bir çoğunluğu, servis yapan kişinin servis tepsisini
taşırken süratli olması ve tepsi üzerindeki kadehlerin dengesizlik oluşturması ile meydana gelmektedir.
Bu tasarımda bardaklar ve kadehler sabitlenerek denge sağlanmıştır. Kullanımı ergonomik ve pratiktir.
Ayrıca tepsi üzeri sabitleme boşluklarının kapağı olup istenildiğinde boşluk kapatılarak tabak vs. servisleri
de yapılabilir. Tepsi üç parçadan oluşmaktadır. Üst servis tablaları (bardak ve kadeh için) ve alt tutma
parçası. Sağa sola çevirilerek ikiye ayrılan tepsi bu sayede kolayca temizlenebilmektedir. Alüminyum oluşu
temizlenmesini kolaylaştırmaktadır. Aynı zamanda oldukça haﬁf bir üründür.

Metal
Kitchenwares

Profesyonel / Professional
2009108
Katılımcı fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını istememiştir.
The participant did not prefer, his
photography and personal info,
to take part in the catalogue.

Functional Aluminium Service Tray
This product is designed in order to prevent potential accidents for the glasses, placed on the tray during
service (wineglass, fruit juice glass, cocktail glass etc.) A great majority of accidents, frequently experienced
at places where services are made permanently, comes out by the speedy acts of the service men and cause
of imbalance by the goblets on trays. At this design, the glasses and goblets are ﬁxed up, thus the desired
balance is achieved. The use of it, is ergonomic and practical. Furthermore, the ﬁxing cavities over the tray
have their covers and it is possible to serve plates atc. by closing up these cavities. The tray consists of three
parts. Service trays on the top (for glass and goblet) and handle section underneath. The tray that is divided
into two by turning to right and left can easily be cleaned. The material is aluminium; thus, it is light ad easy
to clean.
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Hayyam

Metal
Kitchenwares

Formunu içi kırmızı şarapla dolu bir kadehten alan Hayyam, mutfaklarda yemek sonrası da devam eden sofra
muhabbetlerine konforlu bir oturma şekli sağlıyor. Şarap kadehinin tabanını oluşturan çizgi, sandalyeye
oturan kişinin arkasına yaslandığında sırtını saran arkalık görevi görüyor.
Hayyam; gerek deri kaplı ve yanmaya karşı dayanıklı 3.6 cm kalınlığındaki köpük minderiyle mutfaklar için
güvenli, gerekse sırtlığının vücudun oturma şekline uygun oluşuyla konforlu bir oturma elemanı.
Alüminyum proﬁllerden oluşan bacakları ve gövdesinin haﬁf olması mutfaklarda kolaylıkla yerinden
oynatılmasını sağlarken, formu ve şarabın iştah açıcı olgun kırmızısıyla sofralara ayrı bir renk, ayrı bir keyif
önerisi sunuyor Hayyam.

Profesyonel / Professional
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Hayyam

Dilan Epik

Hayyam that takes its form from a wineglass, ﬁlled in with red wine, provides a comfortable settlement for
the dinner table conversations continuing in kitchens even after the dinner. The line constituting the base of
the wineglass carries out a function of a backrest embracing the back side of the person sitting on the chair.

Yeditepe Üniversitesi
İç Mimarlık Bölümü

Hayyam is a secure sitting component both with its leather coated and ﬁreproof sponge cushion at a thickness
of 3.6 cm and comfortable with the conformance of the mode of sitting of the body to the backrest.

Yeditepe University
Department of Interior Architecture

While its legs consisting of aluminium proﬁles and lightness of the body make it very easily movable in
kitchens; Hayyam offers a different proposal of delight for the dinner tables with its form and the appetizing
and mature red of wine.

Red Cuisine

Metal Mutfak Eşyaları

Kepçe ve süzgeçten oluşan Red Cuisine mutfaklarınıza yakışır zarafetiyle ve estetik duruşuyla dikkat çekiyor.
Kepçe ve süzgecin haznesi kolay kullanım için elips şeklinde tasarlandı. Elipsin kısa kenarında yer alan
sap, dökme ve doldurma işleminin kolay yapılmasını sağlıyor. Kullanıldıktan sonra sap kısmının üstüne
dokunulması, sapın iç içe geçmesini ve kısalmasını sağlıyor. İç içe geçen sap, içindeki pim yardımıyla öne
bükülüyor ve sabitleniyor. Sap kısmının en ucunda üzeri kauçuk kaplı bir mıknatıs bulunuyor. Bu mıknatıs
sayesinde 2 kepçe, 2 süzgeç ya da kepçe ve süzgeç kapalı halde birbirine tutunuyor ve metal bir yumurta
şeklini alıyor. Bu şekilde mutfağınızda her yerde depolanabiliyor. İstenirse tek tek metal yüzeylere asılabiliyor.
Mıknatıslı bölüm çıkarılıp takılabiliyor.

Metal
Kitchenwares

Red Cuisine mutfaklarınızda kendine yer bulamayan kepçe ve süzgeci pratik ve şık birer eşya haline getiriyor.

Profesyonel / Professional
Bervan İnce
Anadolu Üniversitesi
Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu
Endüstriyel Tasarım Bölümü
Anadolu University
School of Industrial Arts
Department of Industrial Design

Red Cuisine
Red cuisine consisting of ladle and strainer draws attention with its elegance and aesthetic standing suitable
for your kitchens. The storage of the ladle and strainer has been designed in an ellipse shape. The handle
taking place on the short edge of the ellipse provides ease for the pouring and ﬁlling procedure. Touching on
the top of the handle causes the insertion of the handle one inside the other and its shortening. The handle,
inserted one inside the other, is bended towards the front and ﬁxed up by a pin within the handle. There is a
magnet at the far end of the handle section, coated with rubber. Via this magnet, 2 ladle, 2 strainers or ladle
and strainer are connected to each other in a closed manner and take the shape of a metal egg. Then, it may
be possible to be stored within a place in your kitchen. It can be hung on metal surfaces one by one. The
magnetic part is portable.
Red Cuisine makes the ladle and strainer that cannot ﬁnd a place for themselves in your kitchens, a practical
and elegant ware.
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DRAG-IT

Metal
Kitchenwares

Tencerede pişirilen yemek masaya getirildiğinde sofra sunumunu bozmamak için farklı kaplara konma
ihtiyacı duyulur. Ancak bu durum gereksiz zahmet ve kirli bulaşık demektir. Bundan kurtulmak için aynı
zamanda hem tencere hem de sofradaki estetik sunumu bozmayan kap olabilen “DRAG-IT”i tasarladım.
“DRAG-IT”in ocakta tencere görevi üstlenebilmesi için, tutamak halkası tencere ağzında bulunan spiral
dişe çevrilir. Sofraya getirildiğinde ise, tersine çevirilip tutamak halkası kaldırılır ve tencere görüntüsünden
kurtulmuş olunur.
ygcYeYdÛ\Ûj$kY\][]l]f[]j]gdYjYc\]èad$kg^jY\YcacYhqY\YZajkYcdYeYcYZÛgdYjYccmddYfÛdYZadaj&

Profesyonel / Professional
2009133
Katılımcı fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını istememiştir.
The participant did not prefer,
her photography and personal info,
to take part in the catalogue.

Kapak tutma yerinin içe gömülü olması, görünümünü minimalize eder, ayrıca tencere kapalı olarak dolaba
konulacaksa üzerine bir şeylerin konması engellenmez.
Sade bir görünüme sahip “DRAG-IT”, servisinizi daha pratik ve hızlı yapmanızı sağlar.

DRAG-IT
When the cooked is served food, to the table, it is required to put it into different dishes or plates in order not
to spoil the dinner table presentation. However, this means an unnecessary burden and dirty dish in order
to eliminate this problem i have designed “DRAG-IT” that can be a ware that does not spoil the aesthetic
presentation both at the cooking pot and dinner table.
The handle ring is converted into the spiral dent at the cooking pan brim in order that the “DRAG-IT” takes up
the duty of a cooking pot at the cooker. When brought to the dinner table, however, it is turned upside down
and the handle ring is lifted up and then, the cooking pot look disappears. It is a multi-purpose utensil, and
may be used not only as a cooking pot at the table, but as a container at the dinner table or storage box. The
imbedded structure of the cover minimalizes its appearance; furthermore, if the cooking pot will be placed at
the refrigerator in a closed state, the placement of some things on it is not prevented.
“DRAG-IT” that has a simple appearance helps you make your service in a more practical and faster way.

52

Kettle / Dem

Metal Mutfak Eşyaları

yYè\YëZaj^gjead]hjYlacn]kÛjY\ÛëÛZajc]lld]gdYjYclYkYjdYfYf¼\]e½$r]dcYjlmëdm`Yrf]kaad]akl]\aèaf\]
kettle, istendiğinde demle seti olarak kullanılabilmektedir. Paslanmaz çelik bir kuşak bütün bağlantı
noktalarını birleştirmekte, dem ağzı kapak grubu ve sapı oluşturan plastik parçayı taşımakta ve gövdeye
ZYèdYfeYclY\Ûj&ya^llYZYfdÛhYkdYfeYr]dac_n\]q]ZajlÛjfYcdYlYZYf\YfZYèdYfYfcmëYc$cYhYcYèrÛ
içinden puntolanarak gövdeye tutturulmaktadır. Böylece klasik çaydanlıklarda görülen ve kullanım
sırasında ﬁziksel sorunlara neden olan perçin ve vidalı sistemlerin yarattığı olumsuz tablo ortadan
kaldırılmış olmaktadır. Modern görüntüsü ve yüzey seçenekleriyle rekabetçi pazarda yenilik potansiyeli
taşıyan bir tasarım ürün olarak “dem”in önemli bir pazar başarısı yakalayabileceği düşünülmektedir. Ürün
farklı yüzey kalitelerinde paslanmaz çelik malzeme ve ısıya dayanıklı değişik renklerde plastik parçalar
kullanılarak tasarlanmıştır.

Metal
Kitchenwares

Profesyonel / Professional
Kettle / Drew

2009139
Katılımcı fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını istememiştir.
The participant did not prefer, his
photography and personal info,
to take part in the catalogue.

“Drew” that is designed as a practical and exceptional kettle with an up-to-date form can be used, when
requested, as a kettle through its special cartridge storage or as a (tea) brewing set. A strap made of
stainless steel combines all connection points, carries the plastic part constituting the brew brim cover
group and handle, and is connected to the body. The strap that is connected to the double-based stainless
steel body by a tooth is connected to the body by having pointed through the cover brim. Thus, the negative
outcome, caused by the bolt and screw systems having seen in the classical teapots and resulted physical
problems during the use, are eliminated in this respect. It is estimated that the “Drew” as a design product
containing an innovative potential at the competitive market with its modern appearance and surface
alternatives will catch up a signiﬁcant market success. The product is designed by the use of the stainless
steel materials with different surface qualities and different plastic parts in different colors, resistant to
heat.
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Letus

Metal Mutfak Eşyaları

Süzgeçli kevgir, su ve kapladığı yüzey itibariyle tasarruf sağlaması hedeﬂenen bir plastik kombo yıkama
durulama setidir. Delikli su girişi, az miktarda suyu kontrollü bir şekilde yıkanması amaçlanan malzemenin
üzerine eşit olarak püskürtür. Böylece daha az miktarda suyla ve daha kısa sürede işlem gerçekleştirilir.
İç içe geçecek şekilde tasarlanan iki plastik kap ve muslukla bağlantı sağlayan elostomer bir parçadan
oluşmaktadır.

Metal
Kitchenwares

Özellikle yıkama durulama sürecinde, istenmeyen sağlıksız granül parçaların yıkanan üründen
uzaklaştırılması amacıyla bir sıvı biriktirme kabı ve süzgeç bölümü kolaylıkla birbirinden ayrılmaktadır.

Profesyonel / Professional
2009140
Katılımcı fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını istememiştir.
The participant did not prefer, his
photography and personal info, to
take part in the catalogue.

Küçük mutfaklarda saklama kolaylığı sağlayan ürün, beklentisine uygun olarak tasarlanmıştır. Ucuz ve
pratik bir ürün olarak pazarda kolaylıkla yer bulabileceği düşünülmektedir. Farklı renk seçenekleri ile çağdaş
mutfaklarda rahatlıkla kullanılabilecek gündelik bir üründür.

Letus
The skimmer with strainer is a combo plastic washing and rinsing set, through which it is aimed to save out
of water and surface it occupies. The water entry through the holes, spurts a limited amount of water over
the ingredients that will be washed in a controlled manner. Thus, the process will be carried out by a limited
amount of water and in shorter period. It consists of two plastic containers that are designed to be inserted
one inside the other and an elastomer part providing connection with the tap.
A liquid gathering container and straining section are easily separable from each other in order to keep the
unwanted unsound granule particles away from the product washed especially during the washing and
rinsing process.
The product that provides ease for storage in small kitchens is designed according to what is expected from
it. The product is further estimated that it will ﬁnd a place at the market easily as a cheap and practical item.
It is a daily product that may be comfortably used at up-to-date kitchens with its different color alternatives.

2009140
Katılımcı fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını istememiştir.
The participant did not prefer, her
photography and personal info, to
take part in the catalogue.
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Kızartma Tavası

Metal Mutfak Eşyaları

Ocak üzerinde yapılan kızartma ağırlıklı pişirme işlemleri için ev tipi mutfak gereci tasarlamayı planlayarak
işe başladım. Dış tava; paslanmaz çelik, ısıya dayanıklı ve motiﬂi. Kareye yakın, yumuşak formda ve
derin. Pişirilmesi veya kızartılması gereken yiyeceklerin tavaya dizilmesi, sırasal bir düzen oluşturulması
ve yiyeceklerin pişirilirken kolay çevrilmesi için tasarlandı. Derin form, sıçramaları engellemekte, bazı
yan aksesuarların kullanılmasına olanak vermektedir. Dış tava üzerine aşırı sıcak yüzeyleri belirten ikaz
niteliğinde simgesel süsleme şeritleri konulmuştur.

Metal
Kitchenwares

İç tavalar; delikli ve deliksiz paslanmaz çelik. İç tava, dış tavadan 2-3 mm daha yukarıda yer alır. Birkaç
noktadan zeminle temas eder. Hiçbir zaman aşırı şekilde ısınmaz ve yiyeceklerin zemine yapışmasına engel
olur.

Profesyonel / Professional

İç ve dış tava arasına su konularak bazı yiyeceklerin buhara tutulması, haşlanması sağlanabilir.

2009169

Fry - Pan

Katılımcı fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını istememiştir.

I started working by planning to design a household kitchenware for fried-cooking on oven. Outer fry-pan is
made of stainless steel, heat-resistant and patterned. It is almost square, in smooth form and deep. It has
been designed to arrange foods to be cooked or fried in the fry-pan, to form an ordered form and to turn
foods upside-down easily while cooking. The deep form avoids splashes and allows use of some auxiliary
accessories. Symbolic decorative stripes have been placed onto outer fry-pan as warnings about hot surfaces.

The participant did not prefer, his
photography and personal info,
to take part in the catalogue.

Inner fry-pans are made of perforated and non-perforated stainless steel. The inner fry-pan is located 2-3 mm
higher than the outer fry-pan. It contacts with the surface at some points. It never heats up too much and
prevents foods from sticking to the surface.
Water may be ﬁlled between the inner and the outer fry-pans to steam and boil foods.
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İliya

Metal Mutfak Eşyaları

Kültürümüzde önemli bir yere sahip olan çay ve içiminde kullanılan ürünler içerisinde yaptığım gözlemlerde
çay tabağında bazı sorunlar olduğunu fark ettim. İlk olarak bardağın altında hava girmeyen bölümde
terlemeden dolayı oluşan sıvı yüzünden bardak kaldırıldığında tabak da onunla beraber kalkıyor. Tasarladığım
bu altlıkta herhangi bir dökülme ve az önce bahsettiğim terleme sorununa çözüm olarak zeminde bazı
giderler oluşturdum. Bu giderler zemindeki oyuğa bağlanıyor ve sıvıyı hapsedip olabildiğince bardaktan
uzaklaştırıyor. Dolayısıyla tabağın yapışmasına ve bardak altındaki sıvının üzerimize damlamasına engel
oluyor. Ayrıca, tabaktaki oyukta küp şekerler hem düzenli bir şekilde duruyor hem de taşımadan kaynaklanan
dökülmelerden etkilenmeden servis yapılabiliyor. Zeminde bulunan pabuçlar altlığın kaymasını da engelliyor.

Metal
Kitchenwares

Profesyonel / Professional
Volkan Soydan
Anadolu Üniversitesi
Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu
Endüstriyel Tasarım Bölümü
Anadolu University
School of Industrial Arts
Department of Industrial Design

Malzeme olarak hem haﬁﬂiği hem de görünüşünden dolayı alüminyumu tercih ettim. Zemindeki pabuçlar
ise elastomerden yapılıyor.

İliya
Following the observations that I have made on the products, used for tea consumption, I have noticed that
there are some problems at the saucers. Firstly, as a result of the liquid, arising as a result of perspiration at
the bottom part of the glass where no air enters. When the glass is lifted up the glass goes up together with it
as well. I have created some discharge channels on the ground as a solution to the perspiration problem and
any spilling in this saucer, designed by myself. These discharge channels are connected to the cavity on the
ground where it absorbs the liquid and keeps it as much away as from the glass. Consequently, it prevents the
sticking problem of the saucer and dripping of liquid under the glass on our clothes. Furthermore, the cube
sugars at the cavities on the plate stand in an orderly manner and can be serviced comfortably without being
affected from the spills over resulting from their conveyance. The tips on the grounds prevent the sliding of
the base.
I preferred aluminum as the constituting material due to its appearance and lightness. The tips on the grounds
are made of elastomer.
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CİTRUS

Metal Mutfak Eşyaları

Yemeklere limon tadının verilmesi Türk mutfağında önemli bir ayrıntıdır. Bu tat verilirken de limonun taze,
yeni sıkılmış olması ya da yemek esnasında sıkılması oldukça önemlidir.

Metal
Kitchenwares

Citrus sofradaki takımlara uyumlu, şık görünümlü, kolay kullanımlı bir limon sıkacağıdır. Şık görüntüsüyle
sofranın yapısını tamamlayan Citrus, aynı zamanda limon sıkma işleminin, hem limonun tazeliğini koruyarak
hem de ellerle temas etmeyerek gerçekleştirilmesini sağlar.

Profesyonel / Professional
Seçil Coşkun
Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Middle East Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design

Limon sıkacağı kalıptan çıkan kapak ve ana gövdeden oluşur. Kapak, bünyesinde bulunan boşluklar ve
esnek yapısıyla sıkma işlemi esnasında sıkıştırmayı sağlar. Ana gövdeyse tutma kolaylığı sağlar. Böylece
kapakla sıkılan limon ana gövdeden süzülerek tabağa dökülür. Arada bulunan kauçuk conta limon sıkma
işlemi esnasında suyun dışarı sızmasını engeller ve kapağı sabitler. Citrus, limon sıkma işleminden sonra da
masada görüntünün bozulmadan kalmasını sağlar.

CİTRUS
It an important detail to give a lemon taste to the foods at the Turkish kitchen. And it is signiﬁcantly important
to have a fresh lemon, just reamed.
Citrus is an easy-to-use lemon reamer conforming to the sets on the dinner table and bearing an elegant and
fashionable look. The Citrus that completes the elegance of the dinner table with its fashionable style also
carry out the lemon’s reaming function by protecting the freshness of the lemon without hand contact.
The lemon reamer consists of main body and cover which can be removed from the mold. The cover enables
the compression during the reaming procedure through the cavities within its body and ﬂexible structure.
Thus, the lemon, reamed by the cover, is drained down the body into the plate. The rubber bolt taking place in
between prevents the leakage of the juice out and ﬁxes the cover. Citrus ensures the scene to be maintained
at the table without any spoil following the lemon reaming process.

Sevcan Yardım
Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Middle East Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design
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Orta-Sade-Şekerli

Metal Mutfak Eşyaları

Geleneksel olarak Türk Kahvesi sade, orta, şekerli olmak üzere üç farklı tercihe göre pişirilir. Diğer
kahve çeşitlerinden farklı olarak sadece Türk kahvesine özgü olan kural; şekerin pişirmeden sonra değil
pişirmeden önce kahveyle birlikte konulmasıdır. Problem, var olan cezvelerin tek pişirmede bu isteğe cevap
vermemesidir. Bu problemden yola çıkılarak tasarlanmış olan ürün farklı tercihler söz konusu olduğunda
bile, tek seferde orta, sade ve şekerli kahveyi pişirebilir.

Metal
Kitchenwares

Ürün, ana hazne ve içinde bulunan üç küçük hazneden oluşmaktadır. Bu gövdeler paslanmaz çeliktir ve derin
çekme metoduyla üretimi düşünülmektedir. Bu haznelere bağlı olan kulpların malzemesi PP’dir ve üretim
yöntemi plastik enjeksiyondur. Haznelerin her birinde farklı çeşitte kahve pişirilmektedir. Kulplar kullanıcıya
referans olması için farklı kahve tonlarında renklendirilmiştir.

Profesyonel / Professional
Burcu Özden
Anadolu Üniversitesi
Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu
Endüstriyel Tasarım Bölümü
Anadolu University
School of Industrial Arts
Department of Industrial Design
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Plain - Medium and Well Sugared
The Traditional Turkish Coffee is made on the basis of three different preferences, namely as plain, medium
degree of sugar and well-sugared. The rule speciﬁc only to the Turkish coffee unlike any other types of coffees
in this respect is: the sugar is added not after making the coffee but in advance jointly with the coffee. The
problem arising in this respect is that the special Turkish coffee pots (called as cezve) do not satisfy this
requirement in single coffee making. The product, designed in consideration of this problem, may make the
plain, medium and well-sugared coffees at one time when different preferences may arise.
The product consists of the main storage and three other small storage taking part in it. These bodies are
made of the stainless steel and the production method is deep rolling. The material of the handles, connected
to these storages, made of PP and production method is the plastic injection. Different sort of coffee in each
can be prepared of the storages. The handles are painted in different coffee shades so that they come up as
a reference to the user.

Ocaküstü Termos

Metal Mutfak Eşyaları

Ocaküstü termos, bebeklere mama hazırlarken gerekli olan sağlıklı koşulları yaratmak ve kolaylık sağlamak
için tasarlanmıştır.

Metal
Kitchenwares

Bu ürün ile ısıya dayanıklı camdan yapılan biberonlar direkt metal cezve şeklindeki kabıyla ateşe konabilirler.
Metal cezve şeklindeki kap; alt kapağı kapatılmadığında ocak üstüne konan bir kap görevi görürken,
kapakları kapatıldığında termos görevi görmektedir. Hem metal termosun hem de cam biberonun üzerindeki
ısıyla renk değiştiren boyalı dereceler vardır. Her çizginin hassas olduğu sıcaklık farklıdır. Ocak üzerindeyken
ateşten dolayı tehlike olmaması için çıkarılabilir kulbu vardır.

Profesyonel / Professional
Esra Yıldız
İstanbul Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
İstanbul Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design

Ocaküstü termos ile mamanın pişirilmesi ve hazırlanması için ayrı bir kap gerekmeyecek, hazırlıklar ve
pişirme biberonda yapılacaktır. Biberon ve termos üzerinden mamanın sıcaklık tespiti yapılabilir. Kapakları
kapandığında termos olarak kullanılabilir.

Cooker Dewar
Cooker dewar is designed in order to create the healthy conditions required while preparing the baby food
and to provide convenience.
With this product, heat resistant glass feeding bottles can be put directly on the cooker ﬁre with its shape of
metal coffee pot. This shape serves as a pot on the cooker when the bottom cover is open and as a dewar
when it is closed. It has colored degrees that change color with the heat of both the metal dewar and the glass
feeding bottle. Every line has a different heat of sensitivity. It has a handle that can be removed in order to
eliminate dangers due to the cooker ﬁre.
You will not need another pot to prepare and cook the baby food with the cooker dewar; the feeding bottle will
be used for it. The heat of baby food can be controlled through the feeding bottle and dewar. It can be used
as a dewar when it is closed.
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Multi-Mill

Metal Mutfak Eşyaları

Multi-Mill, sofralara üç farklı taze biber tadını pratik ve taze olarak taşıyan baharat değirmenidir. Birbirinden
bağımsız üç haznesi ve ortak değirmen bölümü sayesinde farklı biber tatları tek üründe toplanmıştır.

Metal
Kitchenwares

Ürün; kapak, gövde, biber seçim kısmı ve öğütücü kısımdan oluşmaktadır. Ürünün biber seçim kısmı dışında
tüm dış yüzeylerde mat paslanmaz çelik kullanılmıştır. Gövdenin içindeki separatörler de paslanmaz çelik
olarak üretilecektir. Kapağın içindeki çelik proﬁli tutan bölüm ile proﬁli öğütücü kısmın altında tutan parçalar
ABS plastik malzemeden enjeksiyon kalıplama ile üretilecektir. Biber seçim silindiri ise şeffaf ve kumlu
yüzeye sahip yarı şeffaf akrilik parçadan üretilecektir. Bu parçanın altında yine akrilik silindire monte hareket
eden paslanmaz çelik ﬁltre parça bulunmaktadır.

Profesyonel / Professional
2009224
Katılımcı fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını istememiştir.
The participant did not prefer, his
photography and personal info, to
take part in the catalogue.

Kapak çıkarılır ve farklı biber taneleri haznelere dökülür. Kapak kapatıldıktan sonra kullanıcı istediği biber
çeşidini; şeffaf biber seçim silindirini döndürerek belirler.

Multi-Mill
Multi-Mill is a pepper mill that brings three different fresh pepper tastes to our tables in a practical and fresh
way. Thanks to its three independent sections and its common mill section, it provides different pepper tastes
in one product.
The product consists of the cover, body, pepper selector and the grinder. Mat stainless steel is used on all
exterior surfaces other than the pepper selector. The inner separators will also be made of stainless steel.
The section holding the inner steel proﬁle and the sections under the proﬁle grinder will be produced by ABS
plastic material injection molding. Pepper selecting roll will be made of a translucent acrylic material having
a transparent and gritty surface. There is also a mobile stainless steel ﬁlter mounted on the acrylic roll under
this section.
You remove the cover and ﬁll the sections with different peppercorns. After closing the cover, you can chose
any of the peppers by rolling the transparent pepper roll.
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Kapaklı Sahan

Metal Mutfak Eşyaları

Tasarımın anlayışında geçmişimizle günümüzün mutfak kültürünü buluşturmak amaçlanmıştır.

Metal
Kitchenwares

Osmanlı mutfak kültüründen “kapaklı sahan”a öykünen tasarım, günümüz insanının yoğun temposunu,
değişen kullanım alışkanlıklarını ve farklılık arayışını karşılayabilmek adına sofra takımını tabak ile
bütünleştirerek bir arada servis edilmesini sağlamaktadır.
Tabak üzerindeki boşaltmalara çatal, bıçak, kaşık gömülerek sabitlenmiştir. Tabağın içi zemine oturur, yaprak
eğimli formu ve etekleri sayesinde tabak havada duruyor hissi verir. Eteğin yukarı yönelen bölgeleri tabağın
tutulması ve taşınmasına yardımcı olur. Kapak yiyecek ve takımla temas etmeyecek şekilde tasarlanmıştır.
Kapağın plastik tutamağı da Osmanlı Lale’sine gönderme yapmaktadır.

Profesyonel / Professional
Serhan Güzelderen

LYZYc n] cYhYèÛ hYkdYfeYr ]dac hdYcYdYjY hj]kd]e] ad] ë]cadd]f\ajadeaëlaj& yYlYd$ ZÛYc n] cYëÛc ak]3
çeliğin kum dökme yöntemiyle şekillendirilmesi veya metal enjeksiyon kalıplama ile şekillendirilmesi ön
görülmüştür.

Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Covered Shallow Pan

Marmara University
Faculty of Fine Arts
Department of Industrial Design

The design, emulating the “covered shallow pan” from the Ottoman cuisine, provides the table service
together with the plates in order to meet the busy tempo, changing use habits and search of diversity of
today’s people.

Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Yüksek Lisans

Fork, knife and spoon are ﬁxed on the empty places on the plate. The bottom of the plate is placed on the
ground and it seems like ﬂoating due to its shape of leaf curves and its skirts. Upper side of the skirt helps to
hold and carry the plate. The cover is designed in a way to avoid contact with the food and the service. Plastic
handle of the cover refers to the Ottoman Tulip.

Mimar Sinan University of Fine Arts
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design
Master’s Degree

The design aspires to bring our past and current cuisine culture together.

The plate and its cover are shaped through pressing on stainless steel plates. Forks, knives and spoons are
suggested to be shaped either through steel’s sand-dumping method or through metal injection molding.

Erkan Şahin
Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Marmara University
Faculty of Fine Arts
Department of Industrial Design
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Yağ-Süz

Metal Mutfak Eşyaları

YAĞ-SÜZ ile YAĞ-SIZ kızartmalar…

Metal
Kitchenwares

Ürün, tavada kızartılan patates, sucuk gibi yiyeceklerin pişenlerini içine alarak tabaklara servis edilmeden
önce yağlarının süzülmesini ve beklerken sıcak kalmalarını sağlar.
Yarım aya benzeyen formuyla YAĞ-SÜZ’ün kenarlarında bulunan çıkıntı metal kısımları tavaya kolayca
tutturulur.
YAĞ-SÜZ’ün üstünde yan kısmında bulunan plastik tutamaç ürünü eliniz yanmadan kolayca tavanın
üzerinden almanızı sağlar. Ürünün aynı formda plastik bir saklama kabı vardır. Kızartmaları bu kabın alt
kısmına yerleştirerek servis edebilirsiniz.

Profesyonel / Professional

Kahvaltıda, yemekte yapılan kızartma işlemi sonrasında yağının süzülmesi için peçete üzerine alınan ve
peçeteye yapışan kızartmalara çözüm olarak tasarlanan bu ürünün maliyeti oldukça düşük ve üretimi
kolaydır.

Ceren Demirağaç

YAĞ-SÜZ, fritözü olmayan ya da tavada kızartma yapmak isteyenler için YAĞ-SIZ yemekler sunar.

Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Oil-Sieve

Marmara University
Faculty of Fine Arts
Department of Industrial Design

OIL-FREE frying with OIL-SIEVE
The product takes in fried foods such as potatoes and bologna and provides that they are sieved and kept hot
before service.
With its crescent shape, OIL-SIEVE’s ridge metal parts are easily placed on the frying pan.
Plastic handles of OIL-SIEVE enables you to take it out of the pan easily without burning your hands. The
product has a plastic storage box in the same shape. You can serve the fried food on the lower part of this box.
The cost of this product designed as a solution to fried food that stick on the table napkin while keeping them
for sieving is quite low and its production is easy.
OIL-SIEVE provides OIL-FREE food for those lacking an electric fryer or wishing to cook on the frying pan.
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Elegance

Metal Mutfak Eşyaları

Hepimiz az çok evde yemek pişiririz. Yemekler pişerken arada sırada karıştırmak, kontrol etmek gerekir. Bunu
yapmak için de kapağı kaldırmalıyız. Aynı zamanda yemeği servis ederken de kapağı kaldırmak zorundayız.

Metal
Kitchenwares

Kapağı ters koyduğumuzda elimiz yanar, düz koyduğumuzdaysa kapaktaki yağlar ve sular tezgaha geçer.
Zar zor tersini çevirerek bir yere koyup, sonra yine aynı zorlukla geri yerine koyarız. Aynı sorunu kaşığımızı
koyacak yer bulamadığımızda da yaşarız.
Bu sorunlara çözüm olarak “elegance” isimli kapak ve kaşık koyma standını tasarladık. Ürünün basit ve
şık tasarımı tencere kapağını elimizi yakmadan yerleştirmemizi sağlıyor. Ürünün alt kısmının kıvrık olması
sayesinde kapaktan akacak su tezgaha geçmiyor. Ürünün diğer kısmındaki kıvrık parçaya ise kaşık konuyor.

Profesyonel / Professional
Haldun Özkurt
Anadolu Üniversitesi
Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu
Endüstriyel Tasarım Bölümü
Anadolu University
School of Industrial Arts
Department of Industrial Design

Bu çok işlevli ürün, paslanmaz çelikten kalıp presleme yöntemi ile üretilecektir.

Elegance
We generally cook at home. We need to mix and control the food while cooking. Therefore, we have to open
the cover. We also need to open the cover while serving the food.
When we put the cover upside down, we burn our hands; and when we put it straight, the oil and water in the
cover, fall on the counter. We hardly turn it upside down and put it somewhere, then again we try to place it
back. We have the same problem when we cannot ﬁnd a place to put the spoon.
We designed the cover and spoon placing stand called “elegance” as a solution to these problems. The
simple and stylish design of the product enables us to place the cover without burning our hands. The curved
edge shape of the product keeps the water away from the counter. And the other curved part of the product
is for the spoon.
This multi functional product will be produced of stainless steel and through pressing method.

Mine Bilgütay
Anadolu Üniversitesi
Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu
Endüstriyel Tasarım Bölümü
Anadolu University
School of Industrial Arts
Department of Industrial Design
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Çay Bardağı

Metal
Kitchenwares

Kahvaltı masaları ne kadar yiyecekle dolu olursa olsun Türk insanı için masayı tamamlayan ve o gelmeden
kahvaltıya başlanmayan bir içecektir çay. Gün boyu birçok kez ince belli cam bardakta bu içeceği içmeden
duramayız nedense. Türk kültürünün önemli bir parçası olan çay keyﬁnden yola çıkarak çay tabağı tasarladım.
Bildiğimiz çay bardağı ve tabağı genellikle birbirinden ayrı olarak yapılır. Ben tasarımımda her ikisini daha
birleşik olarak düşündüm. Bardağı, içine oturabileceği bir yuva ve kulp yardımıyla tutmayı kolaylaştırıp;
yine istenildiğinde çıkararak kullanılabilecek bir biçimde düşündüm. Bu tasarımda hem kulplu bir bardak
hem de bildiğimiz klasik çay bardağı ve tabağı formunu muhafaza ettim. Böylece kaymadan ve dökülmeden
daha rahat taşınabilen, dökülse bile elimize akmadan taşıyabileceğimiz bir tasarım yaptım. Geleneksel formu
koruyarak fonksiyonellik kazandırdım. Malzeme olarak paslanmaz metal kullandım.

Profesyonel / Professional
2009289
Katılımcı kişisel bilgilerinin yer
almasını istememiştir.
The participant did not prefer,
her personal info, to take part in the
catalogue.
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Tea Glass
Tea is a drink that perfects the breakfast table and that keeps people from starting the breakfast before it
comes no matter how full the table is. We keep drinking tea in slender-waisted tea glasses for several times a
day. I designed this saucer based on the tea delight forming an important part of the Turkish culture.
The ordinary tea glass and saucer are produced separately. I considered them combined in my design. I
designed it in a way to place the glass in a hole and enable holding with a handle and also to remove it when
required. In this design, I maintained both the handled glass and the classic tea glass and saucer. This way I
made a design that is easy to hold without slipping or pouring out and that we can carry keeping our hands
safe even if it pours out. I added functionality while preserving the traditional form. I used stainless steel as
material.

Metal Mutfak Eşyaları

Multy

Metal
Kitchenwares

Multy, sağlıklı pişirmeyi evinize taşıyan çok fonksiyonel bir tenceredir. Üç ana parçadan oluşan Multy,
hem tartı özelliği taşır hem de enerjiden tasarruf ederek aynı anda birden fazla yemeği pişirebilme yetisine
sahiptir.
Ortadaki alüminyum gözenekli parça, hem buharlı pişirme aparatı hem de haşlanan alt bölmedeki ana
yemeği süzme aparatıdır. Altta ana yemek pişerken çıkan buharı geçirerek, tencerenin üst kısmındaki
sebzelerin sağlıklı bir şekilde pişmesini sağlar.
Cam kapak masaya servis fonksiyonu da görmektedir. Orta bölümde buharla pişen yemeğin olduğu bölüm
kulplarından tutulup ters çevirilerek, pişen yemek cam kapağa aktarılır ve servis yapılır.

Profesyonel / Professional
2009300
Katılımcı fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını
istememiştir.
The participant did not prefer,
her photography and personal info,
to take part in the catalogue.

Ana gövde olan mat kaplamalı paslanmaz çelik tencerenin altına gömülü hassas tartı sayesinde de yemek
pişirirken ölçülendirme direkt tencere üzerinden yapılır. Kulbuna gömülü dijital yüzeyden ölçü miktarı
okunur ve gerekmediği zaman düğmeden resetlenerek tartı fonksiyonu kapatılır.

Multy
Multy is a multifunctional cooker that brings healthy cooking to your home. Consisting of three main parts,
Multi has the characteristics of scale and an ability of multiple cooking at the same time by saving energy.
The aluminium porous piece in the middle is both the steam cooking equipment and the boiled main food
draining equipment. It conveys the steam of the boiling main food at the bottom and provides healthy cooking
for the vegetables above.
The glass cover has the service function on the table. The section including the steam cooked food in the
middle is held on the handles and turned upside down, the cooked food is transferred to the glass cover and
it’s ready for service.
Scaling is made directly by the cooker thanks to the sensitive scale embedded under the mat covered stainless
steel cooker. The amount is read on the digital surface on the handle and the scaling function can be turned
off with the reset button when not required.
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Macaroni Egg

Metal Mutfak Eşyaları

Macaroni Egg, makarna pişirme sürecini tek bir formda çözmeyi hedeﬂeyen metal bir mutfak eşyasıdır.

Metal
Kitchenwares

Formu kapsül şeklindedir ve alt-üst iki parçadan oluşur. Alt kısmın malzemesi içi politetraﬂoretilen kaplı dışı
paslanmaz çelik, üst kısmın malzemesi ise saydamlık ve ısıya dayanıklılık sağlayan polikarbonattır. İki kısım
çevir aç yöntemiyle birleştirilir.
Makarna kapsüle doldurularak kaynayan suya atılır, delikleri sayesinde su kapsüle dolar ve makarna
haşlanmaya başlar. Bu delikler aynı zamanda suyun giriş ve tahliye delikleri olduklarından bu devinimin
yaratacağı hareket, makarnayı haﬁf karıştırır, makarnanın yapışmasını önler. Üst kısmın tepesinde bulunan
hava kabarcığı sayesinde de kapsül dibe çökmez, böylece şeffaf yüzeyden makarnanın haşlanma süreci
takip edilebilir.

Profesyonel / Professional
Mustafa Serkan Y›ld›r›m
Anadolu Üniversitesi
Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu
Endüstriyel Tasarım Bölümü
Anadolu University
School of Industrial Arts
Department of Industrial Design

Kapsülün alt kısmında, alt deliklerden birine bağlanmış ucunda mandal olan çelik tel bulunur. Bu telin
ucundaki mandal makarna piştiğinde kapsülü tencereden almayı sağlar. Böylece süzgeç kullanmaya gerek
kalmaz.

Macaroni Egg
Macaroni Egg is a metal kitchenware aiming to realize the pasta cooking process in one form.
It has a shape of capsule and it consists of upper and lower parts. The lower part is made of
Polytetraﬂuoroethylene on the inside and stainless steel on the outside, while the upper part is made of
polycarbonate providing transparency and heat resistance. These two parts are combined with the twist-off
method.
Pasta is put in the capsule and then into the boiling water. The capsule is ﬁlled with water thanks to its holes
and the pasta starts boiling. These holes are also the water entrance and discharge holes, so this motion
slightly mixes the pasta and prevents sticking. The capsule doesn’t sink to the bottom thanks to the air bubble
on top of the upper part and this way you can see the boiling process of the pasta through the transparent
surface.
The lower part of the capsule has a steel wire with a clip on top attached to one of the holes. This clip enables
to take the capsule out of the cooker when the pasta is cooked. So you won’t need any strainer.
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IKONNO

Metal
Kitchenwares

IKONNO ev ortamındaki arkadaş veya aile toplantıları için tasarlanmış olan bir kokteyl çubuğu setidir.
Tasarımdaki temel ﬁkir, çubuğun üst kısmındaki kağıt atacına benzer form yoluyla, kullanıcıya çubukları
kişiselleştirebilme imkanı sunmaktır.
ymZmcdYjcgcl]qdcYjÛëlÛjeYcn]qYcYf]h]d]jaZajd]ëlaje]caafcmddYfÛdeYclY\Ûj&CYf]h]d]jeYkY\Y\ac]q
veya diyagonal olarak sergilendiklerinden ve değişik graﬁklere sahip olabildiklerinden dolayı, klasik sofra
setleri arasında daha dikkat çekici ve keyiﬂi objeler olarak yer alırlar.
Kokteyl servisinde, misaﬁrlerin bardaklarını karıştırmamaları için, çubuklar isim etiketleri veya özel graﬁkler
kullanılarak kişiselleştirilebilirler.

Profesyonel / Professional
Ziya Bahadır Yargın
Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Middle East Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design

Üretim yöntemleri ve malzemeler:
ymZmcdYj hYkdYfeYr ]dac \ce hYjYdYj\Yf gdmëmjc]f$ l]hka\] lac YèY[Û cmddYfÛdeYclY\Ûj& ymZmcdYj\Y
kullanılan graﬁkler kullanıcının uygun bulduğu her malzemeden olabilir (polipropilen, karton, kağıt, vb.).
Ayrıca ürün satılırken ambalaj içerisinde değişik graﬁk setleri de sağlanabilmektedir.

IKONNO
IKONNO is a set of cocktail sticks designed for friend or family meetings at home. The basic idea in the design
is to provide an opportunity to customize the sticks by means of the paper-clip shape on top of the stick.
The sticks are used for mixing the cocktail or combining the canapés. As canapés are laid on the table in
a vertical or diagonal way and as they may have different graphics, they maintain to be eye-catching and
delighted objects among the classic table sets.
In the cocktail service, the sticks can be customized by using name tags or special graphics in order for the
guests not to confuse their glasses.
Production methods and materials:
Sticks are made of stainless steel casting pieces and the tray is made of teakwood. The graphics used on
sticks can be made of any material (polypropylene, carton, paper, etc) approved by the user. Besides, different
graphic sets can also be provided in the package during the sale.

67

Metal Mutfak Eşyaları

Ateş-KES

Metal
Kitchenwares

Ateş-KES mutfaklarda borcam kullanımını kolaylaştırmak ve yaygınlaştırmak için tasarlanmıştır. Bilindiği
üzere borcam kaplarda ateşle direk temas halinde kırılmalar ve çatlamalar oluşmaktadır. Bu nedenle
borcamlar genellikle fırın yemeklerinde kullanılırlar. Borcamın sağlıklı olduğunu göz önünde bulundurarak
ocak yemeklerinde kullanımının bu ürün sayesinde yaygınlaşacağı öngörülmektedir.
Borcam, Ateş-KES’in içine yerleştirilerek kullanıldığında ısınma direkt olarak değil katılarda iletim yoluyla
gerçekleşecektir. Ateş-KES ateşle temas edeceğinden ısınacak; bu ısıyı borcama iletecektir. Ayrıca ocak
yemeklerinin çoğunun karıştırılarak pişirildiği göz önünde bulundurularak Ateş-KES’in sol tarafına kaşıklık
yapılmıştır. Bu kısım bakalitten üretileceğinden ısı geçirmeyecek ve kaşık ısınmayacaktır.
Ateş-KES teﬂon malzemeden üretileceği için tek başına basit tava yemekleri için de kullanılabilir.

Profesyonel / Professional
Servet Burak Kızılkaya
Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Middle East Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design

Ateş-KES’in katlanabilir kulbu özellikle istiﬂemede kullanıcıya kolaylık sağlamaktadır. Kulbun tamamının
bakalit malzemeden üretilmesi planlanmıştır.

Fire-CEASE
Fire-CEASE is designed to facilitate and generalize the use of pyrex glass in kitchens. As is known, pyrex
bowls are subject to fractions and cracks in direct contact with ﬁre. For this reason pyrex bowls are generally
used for baked foods in the owen. Keeping in mind that pyrex is also good for health, it is suggested that the
use of pyrex will become widespread thanks to this product.
When pyrex is used in the Fire-CEASE, heating will be made not directly but through transmission in solid
matters. Fire-CEASE will be heated in contact with the ﬁre, and it will transmit the heat to pyrex. Fire-CEASE
also has a spoon holder on the left side, in view of the fact that baked food is generally cooked by mixing. This
part will be made of bakelite and thus it won’t transmit the heat and the spoon will not get hot.
Fire-CEASE can also be used for simple fried food as it will be made of teﬂon material.
The folding handle of Fire-CEASE enables convenience to the user especially during stowing. The whole
handle is planned to be made of bakelite material.

68

Metal Mutfak Eşyaları

Kabuklu Güveç

Metal
Kitchenwares

Toprak çömleklerin kullanımıyla elde ettiğimiz pişim ve lezzetin, gündelik hayatımızda daha fazla yer
almasını amaçlayan bu ürün, bir adet toprak güveç üzerine yerleştirilen oluklu mazgal ve dış tencereden
(kabuk) oluşmaktadır.
İçerisine belirli oranda su konulan kabuk tencerenin içerisine yerleştirilen mazgal ve güveçle birlikte kapağı
kapatılarak, fırında veya ocakta pişim gerçekleştirilmektedir.
Kabuk tencereye konan su, çömleğin çatlamamasına ve pişirimin hızlanmasına etki etmektedir.

Profesyonel / Professional

Shelled Stew
This product, aiming to give more place to cooking and taste of earthenware pots in our daily lives, consists
of a drain placed on the earthen stew and an exterior pot (shell).

2009362

A certain amount of water is poured into the shell pot, the drain and the stew are placed inside this pot, the
cover is closed and the cooking is made in the oven or the cooker.

Katılımcı kişisel bilgilerinin yer
almasını istememiştir.

The water put in the shell pot prevents the pot from cracking and accelerates the cooking process.

The participant did not prefer, his
personal info, to take part in the
catalogue.
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SUPLA-X

Metal Mutfak Eşyaları

Supla-x, yemek masalarında kullanılan bir servis sunum elemanıdır. Supla-x’ın diğer suplalardan farkı
üstündeki yemeğin ısısını da muhafaza edebiliyor olmasıdır. Basit bir çözümle hem yemeklerin ısısı
korunurken hem de sofraya şıklık katılmış olur. Supla-x’ın üzerindeki tabağın ısısını sabit tutmasını
sağlayan, iki metal plaka arasında silikon bir su haznesinin bulunmasıdır. Su haznesi sıcak veya soğuk su
ile doldurulur ve suplanın görünmeyen iç yüzeyindeki tabak oyuğuna saklanıp tekrar üstüne üst metal plaka
örtülür. Dışarıdan bakıldığında görünümü sığ ve şık bir suplayı andıran Supla-x, aslında elektronik bir aletin
görebileceği işi başarmakta ve bunu pratik bir çözümle enerji harcamadan yapabilmektedir.

Metal
Kitchenwares

SUPLA-X

Profesyonel / Professional
Elif Üregün
Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Marmara University
Faculty of Fine Arts
Department of Industrial Design
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Supla-x is a service presentation unit used in dining tables. The difference of Supla-x from other suplas is that
it can maintain the heat of the food on it, while bringing elegance to the table at the same time. Supla-x has a
silicon water bowl between two metal plates keeping the heat of the plate stable. The water bowl is ﬁlled with
hot or cold water, it is embedded in the plate hole in the non-visible inner side of supla and it is covered with
the upper metal plate. Resembling a shallow and stylish supla on the outside, Supla-x actually accomplishes
the work of an electronic device and makes it in an energy-saving way with a practical solution.

Metal Mutfak Eşyaları

Yayık

Metal
Kitchenwares

Geleneksel bir öğemiz olan yayık, tarih boyunca bizleri serinletmiş, susuzluğumuzu sunduğu leziz ayranıyla
gidermiştir. Yayık sadece ayranıyla değil; tereyağıyla da vazgeçilmezimiz olmuş ve bu fonksiyonelliği bizi
cezbetmiştir.
Günümüz ihtiyaçlarına göre yeniden tasarlanan ve farklı işlevler kazandırılan Yayık ile bu öğemizin
mutfaklarda hak ettiği yeri tekrar kazanması hedeﬂenmiştir.
Yayık ile, her zaman aradığımız soğuk ayranımız her daim yanımızda! Yayık ayrıca bize, bir shaker’ın
hazırladığı kokteylden daha fazla ölçüde kokteyl hazırlayabilmektedir.

Profesyonel / Professional
Teberdar Gürbey
Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Marmara University
Faculty of Fine Arts
Department of Industrial Design

Yayık’ın çalkalama pistonuna bağlı olan buz haznesi, içeceğimizi istediğimiz lezzet ve kıvama gelinceye dek
çalkalarken, aynı zamanda soğumasını da sağlamaktadır.

Butter Churn
Butter churn, one of our traditional elements, has refreshed us and quenched our thirst with its delicious
buttermilk drink throughout the history. Butter churn has become one of our indispensables not only with its
buttermilk drink but also with its butterfat and this functionality has always attracted us.
The butter churn that is re-designed according to today’s needs and that has gained different functions aims
at bringing this product to its deserved place in cuisines.
With the butter churn, you can have your cold buttermilk drink any time you want! You can also prepare more
cocktail with this butter churn than the amount of cocktail prepared with a shaker.
The ice box attached to the churn piston enables us to keep our drink cool while churning it, until the desired
taste and thickness.
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Compact Tencere Seti

Metal Mutfak Eşyaları
Metal
Kitchenwares

Profesyonel / Professional

Tasarım Kriterleri:
Depolama: Mutfak dolaplarında ve buzdolaplarında en fazla hacim işgal eden mutfak gereçleri tencereler
n]cYhdYj\Ûj&ygèml]f[]j]$aaf\]caZgëdmèYjYèe]fcYhYèÛqdYZajdacl]kYcdYf\ÛèÛaaf\Ûë`Y[eacY\Yjq]j
kaplar.
Kullanım kolaylığı: Tencere kulpları hareket edebilecek şekilde tasarlanarak sadece ihtiyaç duyulduğu halde
kullanılmalıdır.
Üstün teknoloji: Yemeklerin iyi pişmesi için son teknoloji ürünü tabanlar kullanılmalıdır.
Estetik: Tencere gövdesi sağlamlık hissi uyandırmalı, kulplar organik kıvrımlara sahip olmalı ve göze hitap
etmelidir.
Tasarım: Compact Tencere Seti, üç farklı boyuttaki tencereden ve bunların kapaklarından oluşur. Tencere
gövdeleri ve kapakları depolamayı kolaylaştırmak açısından iç içe geçmeye elverişlidir. Gövde kulpları,
depolama esnasında kolaylık sağlaması için katlanacak ve sökülebilecek şekilde tasarlanmıştır. Kapak
kulplarının içi ve kapaklar, altlarına diğer kapakların oturabileceği şekilde oyulmuştur.

Onat Öke
Compact Cooker Set
İstanbul Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Bölümü
İstanbul Technical University
Faculty of Architecture
Department of Architecture
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Design Criteria:
Storing: Kitchen equipments occupying the most place in the kitchens cupboards and fridges are cooker pots
and pans. Most of the pots occupy as much place as its exterior volume as they are placed with the cover
although they are empty.
Ease of use: Pot handles should be designed to be removable and used only when necessary.
Advanced technology: Cutting-edge technology bases should be used to cook the food well.
Aesthetics: The pot body should provide a feeling of stiffness, the handles should have organic curves and
should be pleasing to the eye.
Design: Compact Cooker Set consists of three different size of pots and their covers. Pot bodies and covers
are convenient to be placed one within another in order to facilitate storage. Body handles are designed to
be folding and removable in order to facilitate storage. Cover handles and covers are carved in a way to be
placed in one another.

Dionysos

Metal Mutfak Eşyaları

Dionysos, adını aldığı şarapla betimlenen mitolojik tanrı gibi şarapla özdeşleşen, kişiselleşen bir üründür.
Kış aylarının vazgeçilmez içeceği olan sıcak şarabı evde yapmak üzere tasarlanan bir objedir.

Metal
Kitchenwares

Ürün, sıcak şarabın ocakta pişirilme geleneğini devam ettiren 6 ana parçadan oluşmaktadır. Sıcak şarap
pişirilirken kaynamaması gereken bir içecektir. Üzüm yaprağını andıran alt parça sıcak şarabın kaynamaması
için ateşe temasını azaltmaya yönelik tasarlanmıştır. 3 mm’lik çelik sacdan üretilen parça aynı zamanda
servis ve içilme sırasında bir mum desteğiyle şarabın soğumamasını sağlar. Ana hazne paslanmaz çelik
gövdesiyle 980 ml’lik hacme sahiptir. Bu bir şişe şarap ve gerekli malzemeler için yeterli bir hacimdir.
Haznenin hemen üzerinde polipropilen bir şerit yer almaktadır. Takıp çıkarılan bu şerit, ﬁltre görevini üstlenir
ve şarabı kolaylıkla süzer. Ürün gövdesindeki malzemeler paslanmaz çelik ve PP’dir.

Profesyonel / Professional
Gürol Erkal
Anadolu Üniversitesi
Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu
Endüstriyel Tasarım Bölümü
Anadolu University
School of Industrial Arts
Department of Industrial Design

Dionysos
Dionysos is a product identiﬁed and personalized with wine, just like the mythological god it took its name
from, deﬁned with wine. It’s an object designed to make hot wine, the indispensable drink of winter months,
at home.
The product consists of 6 main parts continuing the tradition of cooking hot wine on the cooker. Hot wine
should not be boiled while being cooked. The grape leaf shaped sub-part is designed to decrease the contact
of hot wine with the ﬁre to prevent boiling. The part, made of 3 mm steel sheet, also keeps the wine hot with
the help of a candle during the service and consumption. The main chamber has a volume of 980 ml with
its stainless steel body. This is a volume enough for one bottle of wine and necessary materials. There is
polypropylene band just above the chamber. This detachable band serves as a ﬁlter and distils the wine easily.
The product body is made of stainless steel and PP.
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Bıçak Seti

Metal
Kitchenwares

Bu ürün tezgah üzerinde kullanıma yönelik bir bıçak setidir. Yemek yapım aşamasında sık kullanılan
farklı özellikteki bıçaklar, bu setle birlikte kolay ulaşılabilir ve depolanabilir şekilde düşünülmüştür.
Kullanım senaryosunda ürün, tezgah üzerinde sürekli duracağından kullanıcıya fonksiyonelliğiyle beraber
görüntüsüyle de keyif verecektir.
ya]cd]j qYëYe YdYfdYjÛeÛrÛf nYr_]ade]ra\aj& J]fcd]jaqd] n] ^gjedYjÛqdY `]j gjlYeY [YfdÛdÛc cYlYjdYj&
Projemde çiçeklerin verdiği bu güzel hisleri mutfak tezgahlarımıza taşımayı amaçladım.
Ürün, saksı içindeki lalelerden esinlenilerek tasarlanmıştır. Bu set içerisinde bıçak sapları lale çiçeği ve
yapraklarını yansıtırken, taşıyıcı eleman da saksı formunda düşünülmüştür. Bıçaklar taşıyıcı elemana
yerleştirildiğinde saksı içindeki lale çiçeklerini anımsatmaktadır.

Profesyonel / Professional
Alpay Dönmez

Taşıyıcı eleman paslanmaz çeliktir. Bıçakların geçirildiği ahşap tabla bu elemanın içine oturtulmuştur.
Bıçaklar paslanmaz çelik olup sapları polipropilen malzemeyle enjeksiyon yöntemiyle üretilecektir. Set
içerisindeki altı adet bıçak farklı kesim işlemlerine göre özelleştirilmiştir.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Set of Knives

Middle East Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design

Flowers form an indispensable part of our living spaces. They bring liveliness to every environment with
their colors and shapes. In my project, I aimed at bringing these beautiful feelings of ﬂowers on our kitchen
counters.

This is a set of knives to be used on the counter. Knives of different speciﬁcations frequently used in cooking
are designed to be easily accessed and stored with this set. In the usage scenario, the product will bring
functionality and pleasure of vision to the user as it will stay on the counter all the time.

The product is designed with inspiration from tulips in a ﬂower pot. In this set, knife hafts reﬂect the tulip
ﬂower and leaves while the carrying unit is considered in shape of the ﬂower pot. When the knives are placed
in the carrying unit, they resemble tulips in the ﬂower pot. The carrying unit is made of stainless steel. The
wooden platform carrying the knives is placed in this unit. Knives are made of stainless steel and their hafts
are made of polypropylene material by means of injection. Six knives in the set are customized according to
different cutting operations.
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Şef

Metal
Kitchenwares

‘ŞEF’, zeytinyağlılar ve mezeleri yemek masanızda kolayca sunabilmek için tasarlanmış dikey bir servis
alternatiﬁdir. Yiyecekleri dikeyde ve bir arada sunarak alandan kazanmayı ve hoş bir görüntü sağlamayı
amaçlar.
‘ŞEF’, tabakların yerleştirildiği altı adet kol, kolların bağlandığı silindirik birimler, bu birimlerin üst üste
geçirildiği çelik aks, aksın bağlandığı daire taban, sürtünmeyi önleyen diskler ve kulptan oluşur.
Her kol ve kolun bağlandığı birim kendi ekseni etrafında dönebilmektedir. Bu birimler, yan yüzeylerinde
bulunan parmak izleri sayesinde kolayca tutulabilir ve kollar istenen yöne çevrilebilir. Birimler, aralarına
yerleştirilmiş olan 2 mm kalınlıktaki diskler sayesinde kolayca dönebilir.

Profesyonel / Professional
2009443
Katılımcı kişisel bilgilerinin yer
almasını istememiştir.
The participant did not prefer,
her personal info, to take part in
the catalogue.

Kollar, kolların bağlandığı birim ve daire taban sac kalıp tekniğiyle üretilebilmektedir. Taban çapı ve ağırlığı
tabakların yükünü dengeleyecek şekilde düzenlenmiştir. Diskler paslanmaz çelik, kalan yüzeyler sac üzeri
beyaz elektrostatik boyadır ve farklı renk alternatiﬂerinde üretilebilir.

Chef
‘CHEF’ is a vertical service alternative designed to present your olive oil dishes and appetizers on your table
in an easy way. It aims at presenting the food in a vertical and combined way and at providing a nice view.
‘CHEF’ consists of six bars to carry the plates, cylindrical units attached to these bars, steel axle bringing these
units on each other, circle base attached to the axle, disks preventing friction and handles.
Every bar and every unit attached to the bar can rotate around its axis. These units are easily held thanks to the
ﬁngerprints on sides and the bars can be turned to the desired direction. The units are easily turned thanks to
the disks with a thickness of 2 mm between each of them.
Bars, units attached to the bars and the circle base can be produced by means of iron sheet molding. The
base diameter and weight are designed to balance the load of plates. Disks are made of stainless steel, the
remaining surfaces are sheet iron with white electrostatic paint on it and it can be produced in different color
alternatives.
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Kaşıkkaşık

Metal Mutfak Eşyaları

Temiz ve kullanışlı pişirme-servis alanları yaratmak üzere, yemek kaşıkları gibi servis gereçlerinin,
tencerelere asılmaları amacı ile tasarlanan bir askı aparatıdır.

Metal
Kitchenwares

Mandallı mekanizma, taşıyıcı bölüm ve yuva bölümlerinden oluşmaktadır. KAŞIKKAŞIK, kolaylıkla
kullanılabilen mandallı mekanizması sayesinde her ebattaki pişirme ve servis kapları ile kullanılabilir.
Isınmayan plastik tutacak kısmı kullanım açısından güvenlidir.
Yuva bölümü, her ebattaki karıştırma ve servis gerecinin kullanılabilmesine imkan verecek ölçülerde
düzenlenmiştir.

Profesyonel / Professional
Gürcan Bulut

Taşıyıcı kısım; yemek kaşığının aparat üzerinde olabildiğince dik durmasını sağlar, bu sayede hazırlık ve
servis alanında yer kaybı yaratmaz. Yuva bölümünün çevresinde 180 derece dönebilme özelliği, kullanıcıya
karıştırma ve servis gerecini istenen konumda kullanma imkanı sunar.
Tek parça olarak sunulan KAŞIKKAŞIK; parçalı olarak sunulan ürünlerden farklı olarak elde veya bulaşık
makinesinde rahatlıkla yıkama, kullanma ve depolama kolaylığına sahiptir.

Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
İç Mimarlık Bölümü

Spoonspoon

Marmara University
Faculty of Fine Arts
Department of Interior Architecture

It consists of the ratchet mechanism, the carrying section and holding sections. SPOONSPOON can be used
with any size of cooking and service bowls thanks to its ratchet mechanism. Unheatable plastic handle part
is safe for utilization. The holding section is designed in dimensions enabling to use mixing and service
equipments of all sizes.

SPOONSPOON is a hanger designed to hang service equipments such as table spoons on the pots in order to
create clean and practical cooking-service areas.

The carrying section enables to keep the table spoon on the equipment as straight as possible. This way it
doesn’t cause loss of place in the preparation and service area. Its ability to rotate 180 degrees around the
holding section provides the user an opportunity to use the mixing and service equipment in the desired
position.
Presented in one piece, SPOONSPOON, different from products consisting of several pieces, has the facility
to wash at hand or in the dishwasher, to use and store easily.
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Yelpaze

Metal
Kitchenwares

Sunum tepsileri ve büyük tabaklar nadiren kullanılmalarına rağmen mutfaklarda çok yer kaplar. Cam ya
da seramik olduklarından dolayı özen gösterilen bu gereçler, pratik çözümlemelere yoğun olarak ihtiyaç
duyulan modern mutfaklarda hantal kalmaktadır.
Yelpaze, bu soruna cevap bulan bir tasarım. Paslanmaz çelikten yapılmış olan Yelpaze, merkezindeki mafsal
yardımıyla katlanarak kapanıyor ve boyutunu yaklaşık %75 oranında küçültüyor. Pres kalıp yöntemiyle
üretildiği için daha haﬁf olan ürün, kullanılmadığı zamanlarda sertleştirilmiş kauçuk malzemeden oluşan ve
iki tarafı açık saklama kaplarında depolanıyor.

Profesyonel / Professional
Özcan Deniz
Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Fan
Service trays and big plates occupy a lot of place in kitchens although they are rarely used. These equipments
which are paid ultimate attention because of being made of glass or ceramic, are hulking in modern kitchens
requiring practical solutions.
Fan is a design ﬁnding a solution to this problem. Made of stainless steel, Fan is folded and closed with the
help of the hinge in the middle and decreases its size to a ratio of 75%. It is a lighter product because of being
produced by means of press molding, and it is stored in storage boxes that are made of ebonite and that are
open at both sides when not used.

Mimar Sinan University of Fine Arts
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design
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Double

Metal
Kitchenwares

Tepsi, servis sırasında en çok ihtiyaç duyduğumuz ürünlerden biridir. Birçok eşyayı masaya kolayca
götürmemize yardımcı olur. Merdiven çıkıp inmemiz, bahçe ya da teras gibi yerlere servis yapmamız
gerekiyorsa daha rahat taşıyabileceğimiz, taşıma eylemine kolaylık sağlayacak bir tepsiye ihtiyaç duyarız.
Üretim: Metal olan sac parçanın kalıpla kıvrılarak üretilmesi düşünülmüştür. Bardak delikleri, tutma yerleri
plastikle kaplanmıştır. Ürün çeşidi oluşturmak istenirse plastikler renkli olarak kullanılabilir.
Kullanım: ‘Double’ iki kullanım alanına sahiptir. Bir tarafı daha çok bardağı rahat ve hızlı bir şekilde devirmeden
taşıma amaçlı tasarlanmıştır.
Alt tarafı kullanırken de aradaki boşluğa peçete, servis örtüleri gibi eşyaları koyarak taşıyabiliriz.
Kenarlarda bulunan plastik parçalar yükseklik oluşturup küçük parçaların düşmesini engeller.

Profesyonel / Professional
Aynur Demirel Cesur
Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Mimar Sinan University of Fine Arts
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design
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Double
Tray is one of the products we need most during the service. It enables us to bring many materials to the table
easily. We need a tray to facilitate the carrying action when we have to go up and down the stairs or to bring
the service to the garden or terrace.
Production: The metal sheet is considered to be produced via curving with a mould. Glass holes and holding
places are covered with plastic. The plastics can be used in colors if you want product diversity.
Use: It has “double” use area. One side is designed to carry the glasses in an easy and fast way without
dropping them.
When using the lower part, we can use napkins or service cloths for the space in between.
Plastic pieces at the edges create a pitch and prevent small pieces from falling off.

Metal Mutfak Eşyaları

Reci

Metal
Kitchenwares

Reci, eski yöntemleri tekrar hatırlatmak; sağlıklı, doğal ve daha lezzetli pişirme için
tasarlanmış bir güneş tenceresidir. Güneşte pişirilebilen reçel ve salça için dış ortamlardan
korunma ve güneşten maksimum faydalanma, Reci güneş tenceresi için düşünülen başlıca
özelliklerdir.
Reci’nin tasarımında ocak üstü kullanım, güneş altında kullanım ve depolama kriterleri göz
önünde bulundurulmuştur. Reçel veya salça yapımı esnasında Reci ocak üstünde ateşte kısa
bir süre kullanılmaktadır.

Profesyonel / Professional

Güneşte pişirme aşamasında güneşten maksimum faydalanmak için Reci’nin formu geniş
ve yayvan tutulmuş, ısıyı bünyesinde tutabilmesi için siyah renk tercih edilmiştir. Tencere
üzerindeki çerçeve kaldırılarak araya sıkıştırılan tülbent ile gıdanın dış etmenlerden etkilenmesi
engellenmiştir. Ürün 4 ana parçadan oluşmaktadır ve tüm parçalar iç içe geçerek en az yeri
kaplar. Ürünün malzemesi gövde için çelik ve kapak için cam olarak öngörülmüştür.

İbrahim Ongun Birsel
İstanbul Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
İstanbul Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design

Reci
Reci is a solar cooking pot designed for a healthy, natural and more delicious cooking, aspired
from traditional methods. The principle features of Reci are to protect the jam and tomato
paste that can be cooked under the sun from external environments and to beneﬁt from the
sun to the utmost degree.
In the design of Reci, use on the cooker, use under the sun and storage criteria are taken into
consideration. It is used on the cooker ﬁre for a short period to make jam or tomato paste.
The shape of Reci is broad and shallow to take the maximum beneﬁt from the sun during the
solar cooking and the black color is preferred to keep the heat inside. The cheesecloth placed
between the pot and its frame protects the food from external factors. The product consists of
4 pieces and all these pieces are placed in one another, thus they occupy very little place.
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Profesyonel / Professional

C3ZV3
C3ZV3, pişirme sonrasında birbirinden ayrılabilen üç adet hazneden oluşan ve böylece sade, orta ve şekerli
olmak üzere aynı anda üç farklı lezzette altı ﬁncan Türk kahvesi pişirilmesine imkan tanıyan bir üründür.
C3ZV3’ün sapları, derin çekme ile preslenerek üretilen haznelere punta yöntemiyle kaynaklanmıştır. Saplar
bir araya getirildiğinde üzerlerine kolayca geçirilebilen bakalit ikincil sap, haznelerin bir arada durmasını ve
aynı anda üç farklı lezzette Türk kahvesi pişirilmesini sağlar. Kalın cezve tabanı kahvenin yavaş pişmesini
sağlar ve haznelerin ayrık durduğu konumda da dengede durmalarını kolaylaştırır. Gerektiğinde ikincil sap
ile bir veya iki haznenin tutulması, lezzet seçeneğini tek veya ikiye indirger. Üzerlerindeki işaretler sayesinde
haznelerde hangi kahvelerin olduğu rahatlıkla anlaşılabilir. C3ZV3 ocaktan alındığında klipsli sap açılarak,
kahveler haznelerin köşelerindeki et kalınlığı azaltılmış ağız bölgesinden dökülmek suretiyle kolaylıkla
ﬁncanlara doldurularak servis edilir.

Özgün Çalışkan
İstanbul Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi - Mimarlık Bölümü
İstanbul Technical University
Faculty of Architecture - Department of Architecture

Kaan Eroğlu
İstanbul Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi - Mimarlık Bölümü
İstanbul Technical University
Faculty of Architecture - Department of Architecture

Sinem Semercioğlu
Yıldız Teknik Üniversitesi
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
<ÔOGÔ]7HFKQLFDO8QLYHUVLW\
Department of Metallurgical and
Materials Engineering
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C3ZV3
C3ZV3 is a product consisting of three chambers that can be separated from each other after cooking and
providing the opportunity to cook six cups of Turkish coffee at the same time in three different tastes as plain,
little-sugar and sugar coffee.
C3ZV3’s handles are spot-welded to the chambers that are produced via deep-pull pressing. When the
handles are put together, the bakelite secondary handles that are easily overlaid enable to keep the chambers
together and to cook Turkish coffee of three different tastes at the same time. The thick pot base provides slow
cooking of the coffee and enables the chambers to stay in balance separately. Keeping one or two chambers
with the secondary handle decreases the choice of taste to only one or two when necessary. You can easily
understand which coffee is included in the chambers thanks to the signs on them. When you take C3ZV3 from
the cooker, open the clipped handle and you can easily ﬁll the coffee into the cups through the thin side of the
chamber edges and it’s ready for service.

Tepsi

Metal Mutfak Eşyaları

Bulaşık makinesi şüphesiz hayatımızı en çok kolaylaştıran objeler arasındadır. Ancak, bulaşıkları kirliyken
makinenin içerisine, temizken de dolaplara yerleştirmek can sıkıcı ve yorucu bir iş halini almaktadır.

Metal
Kitchenwares

Tasarım, bulaşıkların makineden çıkarılmasında bir tepsi görevi görerek tek seferde birçok tabağın
taşınabilmesine olanak sağlıyor. Aynı zamanda dolapta da temiz tabaklar için düzenleyici olarak görev alıyor.
0.07 mm sac malzemeden lazer kesimle üretilecek ürüne büküm yöntemi ile son hali verilecektir.
Teker teker yapılan bu yerleştirme işlemini bir nebze olsun kolaylaştırmak için tasarlanmış düzenleyici,
bulaşıkların makineye ya da dolaplara yerleştirilmesi işine pratik bir öneri sunmaktadır.

Profesyonel / Professional
2009535
Katılımcı kişisel bilgilerinin yer
almasını istememiştir.
The participant did not prefer,
her personal info, to take part in
the catalogue.

Tray
Dishwasher is certainly one of the objects that make our lives much easier. However, placing the dirty dishes
into the machine and the clean ones into cupboards becomes a boring and tiring job.
The design serves as a tray to take the dishes out of the machine and enables to take many plates at a time. At
the same time it serves as an arranger for clean dishes in cupboards. The product, made of iron sheet material
of 0,07 mm by means of laser cutting, will take its ultimate shape with the twisting method.
The arranger, designed to facilitate this one-by-one placing process a bit, provides a practical offer to placing
the dishes to the machine or to cupboards.

2009535
Katılımcı kişisel bilgilerinin yer
almasını istememiştir.
The participant did not prefer,
her personal info, to take part in
the catalogue.
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Devir
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<]naj$`]enYrg$`]eZY`YjYldÛcgdYZad]fgcaëd]ndaZajlYkYjÛe\Ûj&ya]cd]jq]e]ckÛjYkÛf\Ykg^jYdYj\Yf
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içine yerleştirildiği sistem, 3 katlı olup, her kat kendi ekseninde tam 360 derecelik devir yapabilir. Bu da
kullanıcıların farklı konumda olmalarına rağmen, lazım olan baharatı kendisine göre çevirip ulaşmasına
imkan tanır. Devir yapan her birimde 4, toplam 12 birim vardır. Her birimin üzerinde küçük şeffaf plastikten
pencereler bulunur. Bu pencereler, birimin içindeki baharatın tanınmasını sağlar.

Metal
Kitchenwares

Baharatların konduğu birimler, yuvalarına takıldığında, yarıdan biraz fazla içeri girerek, doğal denge
durumuna kavuşur. Böylece kolayca takılıp çıkarılabilirken, dönme esnasında da bir sorun yaşanmaz.

Profesyonel / Professional

Ürün paslanmaz çelik malzemeden oluşan döner sistem ve birimlerden oluşur. Ortada bulunan takılıp
çıkartılabilen vazo ise sert plastiktendir.

Cem Dönmez

Rotation

Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Rotation is a multi-functional design that can be used both as a vase and as a cruet. You will not need to put
the ﬂowers away from your table during dinners any more, because the vase will also serve as a cruet. The
system in the vase has three layers and each layer can rotate 360 degrees around its own axis. This enables
the user to reach the desired spice by turning it to his/her side. Each rotating unit has 4 units; in total there are
12 units. There are small transparent plastic windows on each unit. They enable the user to deﬁne the spice
inside the unit.

Middle East Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design

When the units including spices are placed on their holes, they gain a natural balance by standing in the
inner side a little more than the half of it. It can be removed and placed easily and it creates no problem while
rotating.
The product consists of rotating system and units made of stainless steel. The removable vase in the middle
is made of rigid plastic.
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Kahvaltı Zamanı

Metal
Kitchenwares

Ürün birden fazla pişirime aynı tavada izin veren bir kahvaltı tavasıdır. Kahvaltıda hem omlet hem sosis hem
de patates kızartması isteyebilirsiniz. Normalde üç ayrı tavada pişirilmesi gerekirken, kahvaltı zamanı ürünün
üç bölmeli tavası ve açılır kapanabilir kapak sistemi ile üçü bir arada pişirilebilir. Üründe aynı zamanda iç içe
stoklanabilir tava kapağı görevi gören tabak da mevcuttur.
Pişirilecek gıdalar tavaya konduktan sonra kapağı kapatılır. Eğer kızartılacak bir gıda varsa bulunduğu
bölmenin kapağı üstündeki bakalit tutamaç ile kaydırılır ve böylece hava alması sağlanır. Gıdalar piştikten
sonra ise tava kapağı görevi de gören tabak tavaya oturtturulur. Bu parça aynı zamanda tabak olarak
kullanılırken de ısı geçirmesini engeller. Tabak tava kapağı gibi kullanılarak ters çevrilir ve masada yerini alır.
Kulplar çevirme işlevi düşünülerek tasarlanmıştır.

Profesyonel / Professional
Saliha Dönmez
Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Middle East Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design

Breakfast Time
The product is a breakfast pan allowing more than one cooking at the same pan. You may want omelet, hot
dog and fried potatoes at the same time for the breakfast. Normally you need to cook them in three different
pans, but with this three-part pan and folding cover, you can cook all three at the same time. The product also
has a plate that serves as the pan cover stored in one another.
Close the cover after putting the food inside the pan. If there is any food to be fried, slide the cover of this part
by means of the bakelite handle above the cover and provide air to that part. After the food is cooked, put the
plate also serving as the pan cover on the pan. This piece at the same time prevents heat transmission while
being used as a plate. Turn the plate upside down by using it as the cover and put it on the table. Handles are
designed for the turning function.
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Tuzluk ve Biberlik
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“Tuzluk ve Biberlik” projesinde, hijyenik ve uzun ömürlü bir malzeme olan paslanmaz çelik kullanılmıştır.

Metal
Kitchenwares

Tuzluk ve Biberlik, tabandan yukarıya doğru daralan spiral formdadır. Daralarak yükselen spiral formun içi
boş bırakılmış böylece ışığın objelerin içinde dolaşarak metalin formunu, dokusunu ve parlaklığını görünür
hale getirmesi sağlanmıştır.
Tuzluk ve Biberlik’in üzerlerindeki deliklerin sayısı dışında form farklılıkları yoktur. Tuzlukta 12 tane, biberlikte
ise 6 tane 1’er mm çapında delik vardır. Tuzluk ve Biberlik’in tabanlarına dolum için kullanılması amacıyla
birer sürgülü kapak yerleştirilmiştir.
Spiralin merkeze çekme özelliğiyle kendiliğinden bir akış sağlanarak kullanım kolaylaştırılmıştır.

Profesyonel / Professional

Ürün, iki ana parça ve sürgülü kapak bölümünü oluşturacak olan parçaların ayrı ayrı üretilerek
birleştirilmesiyle imal edilecektir. Ana parçalar için önerim vakum döküm metodudur. Sürgülü bölüm uygun
kalınlıkta levhadan kesilerek üretilebilir. Tüm parçalar uygun bir kaynak metoduyla birleştirilecektir.

2009600
Katılımcı fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını istememiştir.
The participant did not prefer,
her photography and personal info,
to take part in the catalogue.

Salt and Pepper Shaker
In the “Salt and Pepper Shaker” project, stainless steel is used as a hygienic and long-lasting material.
Salt and Pepper Shaker has a spiral shape that narrows toward the upper side. The narrow rising spiral
shape is kept empty inside and this way light can penetrate into the object and makes the form, texture and
brightness of metal visible.
There is no difference between the Salt and Pepper Shakers apart from the number of holes they have. The Salt
Shaker has 12 and the Pepper Shaker has 6 holes with a diameter of 1 mm. At the bottom of Salt and Pepper
Shakers, a slide-cover is placed to be used for ﬁlling.
The center-pulling feature of the spiral provides a free ﬂowing and facilitates the usage.
The product will be manufactured by producing the pieces forming the two main part and slide-covers
separately then combining them. My offer for main parts is the vacuum molding method. The sliding part
can be made by cutting a plate of appropriate thickness. All the pieces will be combined with an appropriate
welding method.
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WAVE

Metal Mutfak Eşyaları

Projede sunulan “bıçak takımı” tasarımı malzeme olarak plastik ve metalden üretilecektir. Estetik olarak
mutfakta dekoratif, hatta heykelsi bir görünüm vererek şık bir şekilde yerini alacaktır.

Metal
Kitchenwares

Katlanabilir olma özelliği sayesinde kutulanma aşamasında daha az yer kaplaması, ambalaj aşamasında
daha az maliyet ortaya çıkarması, aynı zamanda satış aşamasında daha kolay stoklanması amaçlanmıştır.
Ve tabii ki kullanım esnasında katlanarak kaldırılıp mutfakta yer kaplamaması da artı bir avantajdır.

WAVE

Profesyonel / Professional
2009651

The “knife set” design presented in the project will be made of plastic and metal. It will take its stylish place
in the kitchen by providing a decorative and even a monumental view aesthetically.
With its folding feature, it is aimed to take less place in the boxing phase, to bring less cost in the packaging
phase and to be easier to stock in the sales phase.
Another advantage is that it occupies no place in the kitchen as it can be folded and put away after usage.

Katılımcı fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını
istememiştir.
The participant did not prefer, his
photography and personal info, to
take part in the catalogue.

85

Maşık

Metal Mutfak Eşyaları

MAŞIK sayesinde tiryakiler çay poşetlerini suları damlamayacak şekilde sıkabilecekler. Bu sayede aynı
miktarda sıcak su ile kişi başına daha fazla çay içilebilecek.

Metal
Kitchenwares

E9êACad]YqdYjÛfÛr\Y`Yd]rr]ldan]kYèdÛcdÛgdmj&yfcE9êAC$Yqhgë]ld]jafakY\][]\YedYeYqÛfd]q][]c
kadar sıkıştırır, bu sayede poşetin çok sıkılması sonucu ortaya çıkan toksik oranı yüksek damlaların çayınıza
karışması engellenmiş olur.
MAŞIK aynı zamanda bir çay kaşığıdır; yani şekerinizi alıştığınız ölçüde alabilir, attığınız şekeri
karıştırabilirsiniz. Şekerinizi karıştırırken MAŞIK’ın bardağa vurması sonucunda çıkan o enfes tını ile
kendinizden geçeceksiniz.

Profesyonel / Professional
G. Gamze Derinöz
İstanbul Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
İstanbul Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design

E9êAC\Y\aè]jYqcYëÛcdYjÛ_aZa+(,cYdal])0')(cjgefac]dcYjÛëÛeÛhYkdYfeYr]dacl]fj]ladaj&ya^lhYjYdÛ
kalıpla şekil alan parçaya bükme ile son formu kazandırılır.

Maşık
Tea addicts will be able to squeeze their tea bags without dropping its water around, thanks to MASIK.
Accordingly, more people can have tea, with the same amount of hot water.
MASIK makes your tea more delicious and healthy. Because MASIK squeezes the tea bags only enough to
prevent drops and this way it protects your tea from high-toxic drops resulting from over-squeezing the bags.
MASIK is at the same time a tea spoon; in other words you can take as much sugar as you are used to and
you can mix the sugar you added. You will be entranced with the fabulous timbre of MASIK touching the glass
while you are mixing the sugar.
MASIK is made of 304 quality 18/10 chromium nickel alloy stainless steel like other tea spoons. The piece,
shaped with the two-part mould takes its ﬁnal form by twisting.
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Rota

Metal Mutfak Eşyaları

“Rota” isimli tencere tasarımında kapak, elle kavranma zorunluluğu olmaksızın, bilek veya kol hareketiyle
tencerenin yan tarafında bulunan tek pivottan hareket ederek açılıp havada asılı kalır veya istenen genişlikte
açılıp işlem yapmaya olanak vererek vakit kaybını ve yer bulma problemini ortadan kaldırır. Söz konusu
pivotu oluşturan, kapak plastiğine ait erkek ve tencere metaline ait dişi kısımların iç içe geçmesidir;
dolayısıyla herhangi bir kilit sistemi olmadığından, kapak tercih edildiği durumlarda geleneksel kapaklar gibi
elle tamamen de kaldırılabilir.

Metal
Kitchenwares

Tencere kısmı paslanmaz çeliktir ve metal kalıplama tekniğiyle üretilir. Kapak ise cam ve sertleştirilmiş ısıya
dayanıklı silikon malzemeden oluşur. Silikon malzeme plastik enjeksiyon yöntemi ile, cam ise cam kalıplama
yöntemleri ile üretilebilir.

Profesyonel / Professional
Ayşegül Özbayis
Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Middle East Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design

Rout
In the design of cooker pan called “Rout”, the cover is opened with a wrist or arm movement from the single
pivot on the side of the pot without the difﬁculty of grasping and it hangs in the air or it can be opened to the
desired extent to enable operations. This way it eliminates the time loss and position ﬁnding problem. The
pivot consists of the intertwining of the male part belonging to the cover plastic and the female part belonging
to the pot metal; consequently, the cover can be removed completely by hand like traditional covers when
necessary as there is no locking system.
The pot is made of stainless steel and is produced by metal molding. The cover is made of glass and heatresistant hardened silicon material. The silicon material can be produced by injection and the glass can be
produced via glass molding methods.
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Metal Mutfak Eşyaları

Tuluz

Metal
Kitchenwares

Tuzluk, sofralarımızın olmazsa olmazlarından, vazgeçemediğimiz bir üründür. Gündelik yaşamımızın içinde
bu kadar yer alan bu ürünün en önemli problemlerinden biri dışının temizlenmesidir. Tuzluklar yağlandığında
veya bir şekilde kirlendiğinde genelde sabunlu bir bezle silinirler. Tuzluğun yıkanması pek olası değildir.
yfcaaf]kmcYeYkÛ\mjmemf\YÛkdYfYfn]qYf]ed]f]flmr$lmrdmèmfaëd]nafaYrYdlÛj&
Tuluz bu sorunu giderebilmek için tasarlanmıştır. Tuluzun özel ağzı alttan sıkıldığında rahatlıkla elde ya da
bulaşık makinesinde yıkanabilmektedir. Aşağıda dönen kapak, yukarıdaki ağzı kapar ve içeriye su girişi bir
conta sayesinde engellenir. Ürünün altındaki yükselti açık-kapalı konumunu göstermek için farklı renktedir.
Böylece ağzının açık veya kapalı olduğunu kolaylıkla görebiliriz. Ayrıca aşağı doğru koni şeklinde açılan
formu tuzluğun kolay doldurulmasında işlevsellik kazandırmaktadır.

Profesyonel / Professional
Engin Kapkın
Anadolu Üniversitesi
Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu
Endüstriyel Tasarım Bölümü
Anadolu University
School of Industrial Arts
Department of Industrial Design
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Tuluz
Salt shaker is one of the indispensables of our dining tables. One of the most important problems of this
product having such a place in our daily lives is to clean its exterior. Salt shakers are generally cleaned with
a soapy cloth when they get oily or dirty somehow. It’s not possible to wash the salt shaker because wet or
dampened salt decreases the salt shaker’s function when the water leaks into it.
Tuluz is designed to eliminate this problem. When the special hole of Tuluz is closed from the bottom it can
be easily washed by hand or in the dishwasher. The cover turning down closes the upper hole and prevents
water inﬂow with a seal. The rise at the bottom of the product has a different color to show the open-closed
position. This way we can easily see whether the hole is open or closed. Besides, the downward-cone shape
of the salt shaker gives it functionality for easy ﬁlling.

Port-i

Metal Mutfak Eşyaları

Geleneksel sıkma eylemine farklı bir yorum getirerek dizayn edilen ‘Port-i’, fındık kıracağından yola çıkan
yalın anlayışla birlikte sıkma eyleminin aslında basit bir eylem olduğunu kullanıcılara hissettirecektir.
Pazarlama faktörü de göz önünde bulundurularak estetik ve modern dizaynı ile alüminyum malzemeden
enjeksiyon yöntemi ile üretilecektir. Malzeme seçiminden dolayı, maliyet de çok uygun rakamlarda tutulup
ekonomik bir ürün ortaya konulması hedeﬂenmiştir. ‘Port-i’nin en temel özelliklerinden biri haﬁﬂiğinin yanı
sıra basit mekanizmasıyla ‘Tek Elle / Kolay Kullanım’ amaçlanarak sıkma eylemini yalın ve pratik halde
sunmaktır. Evlerde ve büfelerde kullanılan büyük demir sıkacaklara karşı, yer kaplamayan boyutlarıyla
mutfaklarda karşımıza çıkacaktır.

Metal
Kitchenwares

Port-i; kolay temizlenir, estetik ve moderndir, pratik kullanım sunar, ekonomiktir, haﬁftir.

Profesyonel / Professional
Halil Taha Kılıç
Konya Selçuk Üniversitesi
Mimarlık Bölümü
Konya Selçuk University
Department of Architecture

Port-i
‘Port-i’, designed to bring a different vision to the traditional squeezing action, will make the users understand
that the squeezing action is actually quite easy with the simple understanding based on nutcracker. It will be
made of aluminium material by means of injection method with an aesthetic and modern design by taking
the marketing factor into consideration. Its cost will be convenient because of the choice of material and it is
aimed to be an economic product. One of the basic features of ‘Port-i’ is that it enables the squeezing action
in a simple and practical way, aiming at ‘One-Hand/Easy Use’ with its easy mechanism besides its lightness.
In contrast to the big iron squeezers used at homes and bars, it will be used in kitchens with its incapacious
sizes.
Port-i is; easily cleaned, aesthetical and modern, offering practical use, economical, light, incapacious.

Tolga Yaşar Yılmaz
Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Bölümü
Middle East Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design
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Çeşni

Metal Mutfak Eşyaları

Baharatlar Türk mutfağının vazgeçilmezlerindendir. Özellikle tuz ve karabiber en yoğun tüketilen çeşitleridir.
y]ëfa$ZY`YjYldYjÛfcmddYfÛd\ÛèÛgjlYedYj\YmdYëÛecgdYqdÛèÛn]\r]fkYèdYeYcaaflYkYjdYfeÛëlÛj&

Metal
Kitchenwares

İki farklı çalışma prensibine dayanan ürünün, sabit ana gövdesi ve dört tanesi yan yüzeyde bir tanesi
tabanında olmak üzere beş adet demonte bölümü vardır. Yan yüzeyde bulunan butonlar bas-çek mantığıyla
çalışmaktadır. Arzu edilen baharatın butonuna basılı tutularak süzgecin altındaki kapağın hareket
ettirilmesiyle baharatlar kanaldan süzgece akar. Basma eylemi bitirildiğinde kanal kapanır. Ana gövde kendi
içinde dört çeşit baharatı barındırır. Tek bir gövdede dört çeşit baharata tek el ile ulaşabilmek özellikle yemek
yaparken büyük bir kolaylık sağlar. Baharatlar farklı kanallarda muhafaza edildiklerinden dolayı taneler ve
kokular birbirlerine karışmaz.

Profesyonel / Professional
Ebru Gümüş
İstanbul Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
İstanbul Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design
Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
İç Mimarlık Bölümü
Marmara University
Faculty of Fine Arts
Department of Interior Architecture
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y]ëfa\]cmddYfÛdYfeYdr]e]d]jeÛcfYlÛk$hYkdYfeYr]dac$[Yen]hdYklaclaj&

Spices
Spices are one of the indispensables of the Turkish cuisine. Especially salt and black pepper are the most
frequently used ones. Spices is designed to provide an ease of access and order in environments where
spices are used.
Based on two different working principles, the product has the main body and ﬁve disassembled sections;
four on the side and one at the bottom. The buttons on the side are based on the push-pull logic. By pushing
the button of the desired spice, the cover at the bottom of the ﬁlter moves and the spice ﬂows to the ﬁlter from
the channel. When you stop pushing the button, the channel is closed. The main body includes four types of
spices. Being able to access four types of spices in one body with one hand provides you great convenience
especially while cooking. Spice particles and ﬂavors do not mix with each other as they are maintained in
separate channels.
The materials use in Spices, are magnet, stainless steel, glass and plastic.

Kirpi Vazo

Metal Mutfak Eşyaları

Kirpi Vazo yaşadığımız mekanların vazgeçilmez dekoratif süsleri olan çiçekler için tasarlanmıştır. Kesme
a]cd]jaeara _]f]ddacd] qmnYjdYc YèÛrdÛ klYf\Yjl nYrgdYjY cgqYjÛr& ya]cd]j Zm nYrgdYj\Y YèÛrdYjÛfÛf ^gjem
nedeniyle birbirleriyle sıkışık ve düzensiz biçimde dururlar ve bir süre sonra yerçekiminin etkisiyle
eğilmeye başlarlar. Kirpi Vazoda çiçekler birbirleriyle eşit mesafelerde, optimum temas ile tüplerin içinde
konumlanmaktadır. Kromajlı vazonun en alt bölümünde stabil durabilmesini sağlayan üç adet boru ayak
vardır. Bu ayakların formu kürenin üst kısmındaki tüplerden gelmektedir. Küre kısmı ise iki farklı bölümden
gdmëeYclY\Ûj&9dlZdef\]km`Yrf]kaq]jYdeYclY\Ûj&ya]cd]jafkYhdYjÛ$CajhaNYrg¿fmfklf\]cacjgeYbdÛ
tüplerden geçirilerek dizilir. Bu tüpler çiçeklere iskelet görevi sağlamakla beraber aynı zamanda aşağıya
cYqeYdYjÛfÛfd]j&ya]cd]jkYhmrmfdmcdYjÛfY_j]c]kad]Zadaj&

Metal
Kitchenwares

Profesyonel / Professional
Nermin Şirin Alural
Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Bölümü

Spiked Vase
Spiked vase is designed for ﬂowers which are indispensable decorative ornaments of our living environments.
We generally place our clipped ﬂowers in round-mouth vases. Flowers stand in a jammed and disordered way
in these vases because of their shape of mouth and start bending after a while with the inﬂuence of gravity.
In Spiked Vase, ﬂowers are placed in tubes with optimum contact at equal distances to each other. There
are three tubular legs at the bottom to enable stable standing of the chromized vase. The shape of these
legs comes from the tubes at the top of the sphere. The sphere consists of two different sections. The lower
section includes the water chamber. Flower stalks are arranged through the chromized tubes on the Spiked
Vase. These tubes serve as a frame for ﬂowers and prevent them from sliding down. Flowers can be clipped
according to their length of stalks

Mimar Sinan University of Fine Arts
Faculty of Architecture
Department of Architecture
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Ka-ﬁ

Metal Mutfak Eşyaları

Ka-ﬁ, ﬁncanda pişmiş kahve keyﬁni evlere taşıyan bir üründür. Fincanda kahve pişirmek zahmetli ve riskli bir
iştir. Ka-ﬁ bu işlemi kolay ve güvenli hale getiren bir mutfak eşyasıdır.

Metal
Kitchenwares

Ka-ﬁ, ambalaj ve depolama kolaylığı için gövde ve saptan oluşacak şekilde tasarlanmıştır.
Gövde parçası, alt kısmında ısıyı homojen şekilde iletecek ısı kanalları bulunan, paslanmaz çelik bir levhadır.
Levhanın üst kısmında altı adet ﬁncan yuvası bulunmaktadır. Bu yuvaların zemininde de ısı kanalları
mevcuttur. Gövdenin ortasında, sapın monte edileceği dişi vida yuvası ve gövdenin sıcaklığını gösteren
kırmızı renkli sıcaklık göstergesi bulunmaktadır.

Profesyonel / Professional

Sap kısmı temelde paslanmaz çelik bir borudur. Borunun üst ucunda kavrama için plastik bir küre
bulunmaktadır.
Ka-ﬁ’nin metal bileşenleri cnc tezgahlarında kolayca üretilebilir. Plastik parçalar döküm yöntemiyle üretilip,
metal parçalara monte edilecektir.

2009787

Ka-ﬁ ile pişirilen kahvenin tadına doyum olmaz.

Katılımcı fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını
istememiştir.

Ka-ﬁ

The participant did not prefer, his
photography and personal info, to
take part in the catalogue.

Ka-ﬁ is a product bringing the cup-cooked coffee delight to your homes. Cooking coffee in a cup is a difﬁcult
and risky work. Ka-ﬁ is a kitchenware making this work easier and safer.
Ka-ﬁ is designed to consist of the body and handle for the ease of packaging and storing. The body is made
of stainless steel, including heat channels at the bottom to transmit the heat homogeneously. There are six
cup holes at the upper part of the body. These holes have heat channels at the bottom. In the middle of the
body, there are the female screw socket where the handle will be mounted and the red heat indicator showing
the heat of the body. The handle is made of a stainless steel pipe. There is a plastic sphere at the top of the
pipe for grasping.
Metal components of Ka-ﬁ can be easily produced in cnc counters. Plastic pieces are produced by means of
casting and mounted to metal pieces.
You can never have enough of the coffee delight with Ka-ﬁ.
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Metal Mutfak Eşyaları

Papieré

Metal
Kitchenwares

Papieré; ismini ve formunu kağıttan alan, tek kullanımlık kağıt servis tüketimini azaltmaya yardımcı olmayı
hedeﬂeyen, çevre dostu bir üründür. Ürünün amacı, tek kullanımdan sonra atılan restaurant logoları basılı
kağıt servislerin yerine geçebilecek yeni bir ürün ortaya çıkararak, tüketimi azaltmaya yardımcı olmaktır.
Tek kullanımlık kağıt servisler, üzerine ﬁrma logoları basılabildiği için tercih edilmektedir. Papieré, lazer ile
ﬁrma logosu üzerine çizilebilecek ve ﬁrmaların kurumsal kimliklerine uygun hale getirilebilecek bir ürün
olarak tasarlanmıştır.
Papieré; kurumsal kimlik uyarlanmalarına uygun olmasının yanı sıra, uzun süre kullanılabilmesi ile kurumsal
giderlerin düşürülmesine ve geniş perspektifte tüketimin azaltılmasına yardımcı olabilir.

Profesyonel / Professional
Ertan Demirkan
Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Middle East Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design

Ürün kağıtsı bir forma sahiptir; bir kenarı kağıt gibi kıvrılmaktadır. Bu form, kaldırma ve taşıma kolaylığı
sağlamaktadır. Servis esnasında tabaklar ürünün üzerinde de taşınabilir. Ürün üst üste stoklamaya ve
nakletmeye uygun formdadır.

Papieré
Papieré, taking its name and shape from paper, is an environment friendly product aiming to help decrease
disposable paper service consumption. The aim of the product is to help decrease consumption by bringing
a new product that can be replaced with disposable paper services having restaurant logos printed on them.
Disposable paper services are preferred because of having the ﬁrm logos printed on them. Papieré is designed
as a product that can be adjusted to the corporate identity of ﬁrms by allowing laser drawing of the ﬁrm logo.
Papieré can help to decrease corporate expenses and consumption in a large perspective in the long term
besides being appropriate for corporate identity adaptations.
The product has a paper form; one side curls up like paper. This form provides the ease of lifting and
carrying. Plates can be carried on the product during the service. It has an appropriate form to be stocked and
transported on one another.
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Metal Mutfak Eşyaları

Saturno Compact Tencere Kapağı Seti

Metal
Kitchenwares

Ürünün temel amacı mutfaklardaki tencere istiﬂeme sorununa çözüm bulmaktır. SATURNO, tencere ve
tencere kapağının ayrı ayrı satılabildiği bir kullanım senaryosunu içinde barındırmaktadır. Tencere çaplarının
esasında standart oluşu (18cm, 22cm, 24cm, 28cm, vb.) prensibinden yola çıkarak tasarlanmıştır.
Sistem tek başına da bir tencere kapağı olarak kullanılabilen 18 cm çaplı göbek ve bu göbeğe monte olarak
kapağı uygun çaplara tamamlayan metal halkalardan oluşmaktadır. Göbek kısmı metal halka parçalara
vida benzeri bir çözümle montajlanmaktadır. Orta kısmında bulunan kapak kulbu mafsallı olup katlanabilir
yapısıyla istiﬂemede yerden tasarruf sağlamaktadır.

Profesyonel / Professional
N. Seza Yeğin
İstanbul Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
İstanbul Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design
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Saturno Compact Cooking Pot Cover Set
The main purpose of the product is to ﬁnd a solution to the cooking pot stowage problem in kitchens.
SATURNO has a usage scenario where the pot and cover can be sold separately. It is designed based on the
principle of standard pot diameters (18cm, 22cm, 24cm, 28cm, etc).
The system consists of a center-piece with a diameter of 18 cm that can also be used as a pot cover individually
and of metal rings completing the cover to appropriate diameters mounted to this center-piece. The centerpiece is mounted to metal ring pieces with a solution like screws. The cover handle in the middle is hinged
and it saves your space for stowage with its folding structure.

Mutfak Panosu

Metal Mutfak Eşyaları

Mutfakta ve ihtiyaç duyulan herhangi uygun bir yerde kullanılmak üzere raf, askı ve manyetik yüzey olarak
kullanılabilen “Pano”dur.

Metal
Kitchenwares

Kullanım formatlarına uygun estetik değerler oluşturularak, metal levhanın kesim yöntemiyle istenilen
formata getirilmesi sonucu ortaya çıkan parçalarının mıknatıslarla uygun şekillerde birleştirilmesiyle
kullanıma hazır duruma getirilmiştir.
Kişilerin mutfakta rafa ihtiyaçları varsa bu işlevi sağlayabilmek için kesilmiş parçaların, basit hamlelerle
yerinden çıkarılarak, tekrar kullanıma uygun biçimde ana parçayla birleştirmesiyle elde edilebilir.

Profesyonel / Professional
2009844
Katılımcı fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını
istememiştir.
The participant did not prefer, his
photography and personal info, to
take part in the catalogue.

Kişiler tercihlerine göre panoyu “askı” ve “raf” kullanım şekillerini kombine ederek kullanabildikleri
gibi notlarını, resimlerini, belgelerini kısaca göz önünde bulundurmak istedikleri şeyleri pano üzerindeki
parçalarının mıknatıs olarak kullanılabildiği “manyetik pano” şeklinde de kullanabilirler.

Kitchen Panel
“Panel” can be used as a shelf, hanger and magnetic surface in the kitchen or any appropriate place required.
It has become ready for service by combining the pieces, obtained from putting the metal plate into the
desired format through cutting, by magnet after creating aesthetical values appropriate for usage formats.
It can be acquired by removing the clipped pieces with simple moves and combining them with the main part
in an appropriate way for usage if a shelf is needed in the kitchen.
You can use this panel by combining the “hanger” and “shelf” forms while you can also use it in form of
“magnetic panel” where the pieces on the panel can be used as magnets to keep notes, pictures, documents
and any desired paper in sight.
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Servis Seti

Metal Mutfak Eşyaları

Türk kültüründe önemli bir yer tutan misaﬁr ağırlama seremonisini düşünerek şık, kompakt ve hacimde
büyük tasarruf sağlayan bir servis seti olarak tasarlanan ürün, geometrik hatları ile maksimum alan
kullanımı yaratmaktadır. Yiyecekleri sıcak tutmak ve kurumasını önlemek için kullanılan fanus, ayakları
açılıp kapanabilen pastalık, birçok ürünü bir arada sunabilmeyi ve kolay taşımayı sağlayan dörtlü servis
tabağı, çok amaçlı küçük dört adet kase, üç katlı sunum olanağı yaratan ve kullanılmadığında katlanıp hacim
tasarrufu sağlayan kurabiyelikten oluşan servis seti toplandığında çok az yer kapladığından depolamada
ve ambalajlamada avantaj sağlamaktadır. Bu ürün bütün servis elemanlarını bir araya toplayarak bir takım
haline getirmektedir. Servis setinin içine, metal yüzeylerle kullanılmak için uygun olan plastikten üretilmiş
bıçak ve spatula promosyon olarak eklenebilir.

Metal
Kitchenwares

Profesyonel / Professional
Yasemin Ozan
İstanbul Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
İstanbul Technical University
Faculty of Architecture
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Service Set
The product, designed as a stylish, compact and space-saving service set by taking into consideration the
ceremony of entertaining guests which has an important place in the Turkish culture, creates maximum use
of area with its geometrical lines. The service set consisting of the bell-jar used for keeping the food hot and
preventing it from drying, the cake tray with folding legs, quadruple service plate enabling to offer many
products at the same time and easy carrying, four multi-functional small bowls and the cookie tray providing a
three-layered offer, folding and space-saving when not used, gives you an advantage in storing and packaging
as it occupies so little place. This product brings all the service units together and turns them into a set. Plastic
knife and spatula to be used on metal surfaces can be added to the service set as promotion.

Detile

Metal Mutfak Eşyaları

Detile, tezgah arkasındaki duvar alanını kullanarak mutfak eşyalarını hiç kullanılmayan bir düzleme taşır ve
fayansı bir mutfak gereci haline getirir.

Metal
Kitchenwares

Dalgalı ve düz olarak iki temel formlu modülden oluşur. Raylar üzerine tek tek takılan ve çıkarılabilen bu
modülleri kullanıcı kendi ihtiyacına göre raylara oturtur ve modüller birleşerek fayans görevi de gören
depolayıcı/düzenleyici bir düzlem oluşturur.

Profesyonel / Professional
2009908
Katılımcı kişisel bilgilerinin yer
almasını istememiştir.
The participant did not prefer,
her personal info, to take part in
the catalogue.

Dalgalı modül, ikinci boyuttan üçüncü boyuta doğru eğrisel olarak açılır ve böylece grid düzlemini bozmadan
modülün içinde bir hacim elde edilmiş olur. Bu modül, simetrik ve kare formundan dolayı dört kenarı
etrafında çevrilerek farklı yönlerde farklı amaçlar için kullanım sağlar. Dalgalı modülün kapak haline gelmiş
versiyonu, duvardaki prizlerin istenmeyen görüntüsünü örter ve kapak açılıp ﬁş takıldığında ﬁş için aynı
hacim kullanılmış olur.
Detile, paslanmaz metalin press yöntemiyle şekillendirilmesi ve klasik metal bükme yöntemleriyle üretilir.

Detile
Detile uses the wall area behind the counter, brings the kitchenware to a platform that is not used at all and
turns the tile into a kitchen equipment.
It consists of two basic-shape modules; wavy and straight. The user places these modules that are individually
removable, into the rails according to his/her needs. The modules are combined and they create a storing/
arranging platform that also serves as tile.
The wavy module opens in a curvilinear way from the second to the third dimension and this way it gains
a volume inside the module without damaging the grid platform. This module provides different uses for
different purposes in different directions by rotating around its four corners with its symmetrical and square
shape. The cover version of this wavy module covers the undesired view of the plug sockets on the wall and
uses the same volume for the plug when it’s tagged.
Detile is produced by shaping through pressing the stainless steel and classic metal bending methods.
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Cut’n Grate
Tasarımın çıkış noktası, mutfakta sıklıkla kullanılan rende ve doğrama tahtasını birleştirerek
gitgide daralan mutfaklarımızda yer kazancı sağlamaktır. Bu sayede mutfakta geçen zamanı
daha verimli kullanabilmek amaçlanmaktadır. Ürün temel anlamda üzerinde doğrama işlemi
yerine getirilen plastik yüzeyden, rende amaçlı kullanılan metal kısımdan ve rendelenen
parçaları depolayan bir hazneden oluşmaktadır. Ürün rende amaçlı kullanıldığında malzemeler depolama haznesinde birikirken, kolayca çıkabilen bu hazne sayesinde depolanan
malzemeler istenilen yere dökülebilmektedir.
Ürün, kolayca temizlenebilmesi için iki parçadan oluşmaktadır. Rende yaparken ürünün
yüzeyden kaymasını engellemek amacıyla tabanında kauçuk parçalar bulunmaktadır.

Cut’n Grate
The starting point of this design is to combine grater and cutting board, which are frequently
used in our kitchens, and to save space in kitchens getting smaller day by day. In this way, it
is aimed at getting the most beneﬁt from the time spent in the kitchen. The product basically
consists of the plastic surface, on which cutting process is made, the metal part, which is
used for grating purposes, and a reservoir to keep the grated pieces. When the product is
used as a grater, while the pieces are accumulated in this storage reservoir, those pieces can
be taken to anywhere thanks to this easily-detachable reservoir.
The product consists of two parts to provide ease in cleaning. There are rubber parts under the
bottom to prevent slipping on the surface while grating.

Efe Erinç Erdoğdu
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Kıvrık
Tabak ve bardaklar zaman zaman bulaşıklıkta karmaşık bir şekilde yığılır. Bulaşıklık aslında
cYjeYëÛcZajqYhÛ\Ûj&CYglaclaj&:mdYëÛcdÛccYgkdYr\]ëd]ëlajad\a&yar_ak]dZajl]d]èadahZcd]j]c
tabaklar ve bardaklar için iki ayrı modül tasarlandı. Malzeme olarak paslanmaz çelik tel
tercih edildi. Günlük kullanımda rafa kaldırılmadan kullanılan ürünler için aynı zamanda bir
depolama ünitesi; bir tezgah ürünü olarak düşünüldü. Bulaşıklık soyutlandı... “Kıvrık” adını
aldı...
Kıvrık; tezgahta evyenin oluklu kısmında kullanılır. Böylelikle suyun birikeceği alt hazneye
gerek kalmaz. Tezgaha yığılan bulaşıklar içinde bir stand görevi görür. Elde yıkanması kolay
ve en çok ihtiyaç duyulan bardak ve tabaklar için idealdir. Bilinen bulaşıklıklardan farklıyapıda,
farklı bir malzemeyle ve farklı bir sistemle tasarlanan “Kıvrık” kullanıcının tezgah üstündeki
alan sorununa da değiniyor. Özellikle küçük tezgahlarda kullanılması hedeﬂeniyor.

Twisted
The plates and glasses are piled up from time to time in a complicated way at the dish drainer.
In fact, dish drainer has a complicated structure and appears to be chaotic. It is identiﬁed
with the chaos. A linear wire is bended and folded and two different modules have been
designed. The stainless steel is preferred as material. It is also considered as a storage unit
in the meantime for the products, used in daily requirements without putting them aside; and
as a counter product. The dish drainer became abstract; and got the name of “Twisted”….
The Twisted is used at the corrugated part of the sink at the counter. Thus, there may be no
requirement for the low-storage where the water will be gathered. It conducts the duty of a
stand for dishes, accumulated on the counters. It is ideal for the glasses and plates that may
be easy to wash up in hand and required at most. The “Twisted” that is designed in a different
structure, different materials and different systems from the ordinary dish drainer mentions
also the space problem over the counter. It is especially aimed to be used in small counters.

102

103

Metal Mutfak Eşyaları
Metal
Kitchenwares

1

İstanbul Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

M. .

İstanbul Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design

Ceren Can
Ö€renci - Mansiyon Ödülü
Student - Mention Prize

Pastakes
Mutfaklarda pasta, kek ve benzeri yiyeceklerin yapılışı sırasında enlemesine ikiye kesmek
hep bir sorun yaratır. Bu iş için tasarlanmış özel bir alet olmadığı için bıçak, misina, ip
kullanılmaya çalışılır ve çoğu zaman ortaya başarısız bir sonuç çıkar. İşte bu sorundan yola
çıkılarak mutfaklarda bu iş için kullanılabilecek bir ürün tasarlamak hedeﬂenmiştir.
Pastakes küçük boyutuyla çekmecelerde çok az yer kaplar. Boyutları elde rahat tutulabilmesi
göz önüne alınarak belirlenmiş, yüzeyinin dokulu yapısıyla bir yandan elde daha rahat
tutuş sağlanarak kayması önlenmiş, bir yandan da oldukça şık bir görünüm elde edilmiştir.
Kullanılmadığı zamanlarda içerisindeki zemberek sayesinde kesici kısmı kendiliğinden
borunun içine kıvrılır, böylece büyük bir saklama kolaylığı sağlar. Malzeme olarak parçaların
uzun ömürlü kullanımının ve sağlığı korumanın sağlanabilmesi açısından paslanmaz çelik ve
alüminyum, üretim yöntemi olarak da enjeksiyon kalıplama düşünülmüştür.

Pastakes
Cutting of the pastries, cakes and similar foods during their preparation at kitchens in two in
width always creates a problem. Since there is not any device, designed for this work, it is tried
to do this by knife, ﬁsh line, rope and so on, and this most of the time ends up with failure.
Starting from this problem, it is aimed to design a product that may be used at kitchens in
order to overcome this problem.

Serefraz Karakuş
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Pastcakes occupies very limited space at drawers with its small size. Its dimensions are
determined in consideration of their handling in an easy manner and an easy grasping by
hand is provided by the textured structure of its surface. Furthermore, a signiﬁcantly elegant
appearance is obtained. The cutting part of it, is automatically folded back into the pipe by
means of a spring hinge, when not in use. As a consequence, it provides signiﬁcant ease of
maintenance. The stainless steel and aluminium are proposed, for long period of use of its
parts and for the protection of health, and on the other hand, the injection casting as a method
of production.
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Finny
Finny bitki çayı demlemek için geliştirilmiş bir ürün olup çay haznesi ve süzgeç kısmından
oluşmaktadır. Bu kısımlar birbirine pivotlanmış olup aralarında pivotların çevresinde
sabitlenmiş kurma (mandal) yay bulunmaktadır. Yay sıkıştırıldığında hazne açılır ve çay
doldurulur. Kapanırken süzme kısmındaki engel süzgecin daha fazla dönmesini engeller.
Kaşığa benzer formu sayesinde kolaylıkla karıştırılabilir. Mevcut bitki çayı süzgeçlerini
bardaktan çıkardığımızda damlama, akıtma gibi problemlerle karşılaşırız. Finny ile bu
süreç çay kaşığındaki kadar problemsizdir. Malzemesi paslanmaz çelik olan ürün forging
yöntemiyle üretilmektedir.

Finny
Finny is a product that is developed to brew a herbal tea and consists of tea store and ﬁlter
sections. These parts are pivoted to each other and there is a latch, tightened around the
pivots. When the spring is tightened, the store is opened up and then, the tea is ﬁlled in. While
closing, the barrier at the ﬁltering part hinders the further turning of the ﬁlter. It is possible
to be stirred up by means of its formation similar to a spoon. When we take out the available
herbal tea ﬁlters from the glass, we may come face to face with some problems such as
dripping, draining and so on. This process with Finny is as problem-free as that in the tea
spoon. The product, made of stainless steel material, is produced by forging method.

Şeyma Kavak
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Termokanne

Metal Mutfak Eşyaları

Geliştirilen bu termos sürahinin alt kısmında bulunan sodyum asetat ısı alışverişini düzenler ve sıcak bir
içeceğin sıcak, soğuk bir içeceğin ise soğuk olarak muhafaza edilmesini sağlar. Servis süresini maksimum
düzeyde korur. Sodyum asetat sıvı bir haldedir ve içinde bozuk para büyüklüğünde metal bir disk bulunur.
Bu metal disk el yardımıyla haﬁfçe çatlatılarak ısınma için reaksiyon başlatılır. Bu sayede sodyum asetat
kimyasalı 10 dakika içerisinde 50-60 santigrat dereceye kadar ısınır ve Termokanne’nin içinde muhafaza
edilen içeceği sıcak tutar. Sodyum asetat bulunduğu haznesinden çıkartılıp buzdolabının dondurucusuna
koyulduğu zaman reaksiyonun tam tersini gösterir ve hızlı bir şekilde donma başlar. Bu sayede içecek soğuk
bir şekilde normalden daha uzun bir süre muhafaza edilir.
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Termokanne
The sodium acetate taking place at the bottom part of this thermos jug, regulates the heat exchange and
ensures a hot beverage to be maintained as hot and cold beverage, however, as cold. It keeps the service
period at maximum level. The sodium acetate is in a liquid state and contains a metal disc at a size of a coin
in it. This metal disc is slightly cracked out by hand and then, the reaction for heating is initiated. So, the
sodium acetate chemical is heated up to 50-60 centigrade degrees within a period of 10 minutes and keeps
the beverage, maintained within the Termokanne as hot. When the sodium acetate is taken out of the store
and put in the fridge freezer, it shows exactly the opposite of the reaction and the freezing begins fastly. Thus,
the beverage can be preserved as cold, longer than its normal period.

5’i Bir Yerde

Metal Mutfak Eşyaları

Ürün beş farklı baharat seçeneğini bir arada tutarak, kullanımında kolaylık getirmeyi amaçlıyor. Mutfakta
yemek sırasında kullanım kolaylığı getirmesinin yanı sıra şık sofralara da uyum sağlayan yalın ve estetik
bir tasarıma sahiptir. Ürün, beş farklı baharat kabı ve onları bir araya toplayan gövde olmak üzere 6 ana
parçadan oluşur. Kullanım sırasında hangi malzeme kullanılacak ise parmak yardımıyla o bölüm kaydırılarak
ağız kısmı açılmış olur ve transfer başlar. Kapatırken de bölüm geri kaydırılarak kapama işlemi gerçekleşir.
Farklı miktarlarda malzeme çıkışı için kaydırma sırasında 2 kademe öngörülmüştür. Böylece istediğimiz
miktarda ve sürede malzeme çıkışı gerçekleşir. Baharatların hava teması kendiliğinden kesildiği için ek
bir kapağa ihtiyaç duymadan nemlenme sorunu engellenmiş olur. 5’i Bir Yerde’nin temizliği çok kolaydır.
Birbirinden ayrılan parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir.
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5 In One
This product aims at bringing ease of use by keeping ﬁve different choices of spices together. As well as
providing ease of use while cooking in the kitchen, it has a simple and aesthetic design that is suitable for
smart tables. The product consists of 6 main parts, as ﬁve different spice containers and the body keeping
them together. Depending on the spice to be used, that part is scrolled by ﬁnger and cover is opened for use.
The part is scrolled back to close the cover. 2-steps have been anticipated with scrolling to adjust the amount
of spice to be used. In this way, spices pour out at the amount and time we need. As spices’ contact with air
is cut automatically, moisture issue is avoided without any additional cover. It is very easy to clean 5 In One.
Detachable parts can be washed in the dishwasher.

Mimar Sinan University of Fine Arts
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design
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Türbin

Metal Mutfak Eşyaları

Türbin adını verdiğim musluk günümüz dünyasında enerji kaynaklarının önemini vurgulamak için yaptığım
bir üründür.

Metal
Kitchenwares

Enerji kaybını biraz da olsa engellemeyi amaçlayan bu ürün sık kullanılan musluklardaki suyun enerjisinden
faydalanmayı amaçlamaktadır. Ürünün çalışma mekanizması barajların çalışma mekanizmasıyla aynıdır.
Suyun açılmasıyla musluk başında bulunan pervaneler dönmeye başlar ve bu dönme hareketi dinamoya
maksimum verimle ulaştırılarak elektrik enerjisi üretimi sağlanır. Burada üretilen enerjinin sabit bir voltaja
ulaştırılabilmesi için kullanılan adaptör sayesinde herhangi bir elektrikli alet çalıştırılabilir.
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Her musluk açışımızda suyu kullanmanın yanında onun oluşturduğu enerjiyi de kullanarak, musluktan elde
edilebilecek en büyük faydayı sağlamaktayız. Malzeme olarak kullandığım pirinç musluk, kalıp yöntemi ile
üretilmektedir. İçinde bulunan aksam ise plastik ve metal kablodan oluşmaktadır.

Tribune
The tap that I called as the tribune is a product which emphasizes the importance of energy sources in today’s
world.
This product that aims to prevent the loss of energy, even if to a limited extent, has the objective to take
advantage of the energy of the water, used in taps. The functioning mechanism of the product is the same
as the operation methods of water dams. When the tap is turned on, the vanes existing by the tap start to
revolve and this act of revolution is conveyed to the dynamo with maximum output and so, electric power is
generated. It may be possible to operate an electrical device via an adaptor.
We get the highest possible beneﬁt that may be from the tap by the using energy it may generate in this
respect, along with the use of the water whenever we turn the tap on. The brass tap that I use as material
for this is manufactured by the casting method. The components available in it consist of plastic and metal
cables.

Bulaşıklık

Metal Mutfak Eşyaları

Mutfakta yapılan işlerin çoğu tezgah üzerinde gerçekleştiğinden tezgahtan yer kazanmak öncelikli
amaç olarak belirlenmiştir. Ürünün katlanabilmesi için bir yüzey diğerini içine alacak şekilde girinti
verilerek kurgulanmıştır. Açıldığında ayaklar sabitlenir, tablanın kalan kısmı su tutucu haznenin devamını
oluşturmaktadır. Tencere, tava ve bardaklar bu kısma konulmaktadır. Bu sayede sık kullanılan bardaklar
bulaşıklıktan kolayca alınıp kullanılabilmekte, tencere ve tavalar ise bu bölüme konularak diğer mutfak
gereçlerinin üzerine yığılmaları engellenmektedir. Fincan, kupa gibi kulplu gereçler tasarımın katlanabilen
elemanının uzantılarına asılarak kullanılır. Tabaklar katlanabilen elemanın iç kısmına, yatayda yerleştirilmiş
bant üzerlerine gelecek şekilde kullanılır. Katlanabilen ürün 0,3 mm kesit çapında paslanmaz çelik çubuktan
imal edilmekte, sac levhadan kesilen 3 cm.lik bantlar etrafında döndürülerek kaynakla bağlanır. Bu şekilde
tutucu çerçeve oluşmaktadır. Tabla ve çatal-kaşık-bıçak haznesi sac levhadan imal edilmektedir.
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Since most of the tasks in the kitchen are made on the counter, the primary purpose is to save space on it.
In order to have a folding product, indent has been applied to let a surface get the other one inside. When
it is unfolded, feet are ﬁxed and remaining part of the tray forms extension of the water holding reservoir.
Saucepans, frying pans and glasses are placed on this section. In this way, frequently used glasses can be
simply taken from the dish rack and used; saucepans and frying pans are placed onto this section to prevent
them from falling onto other kitchen tools. Handled tools such as cups and mugs are hung on hanger sticks of
the folding component. Dishes are placed inside the folding component, as the horizontal band passes over
them. The folding product is made of 0.3mm diameter stainless steel bar, 3cm bands cut off from sheet plate
are wrapped around and welded. In this way, holding frame is formed. Tray and fork-spoon-knife reservoir is
made of sheet plate.

Dinçer Orhan
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Harical

Metal Mutfak Eşyaları

Harical insan hayatını kolaylaştırmaya yardımcı olmak amacıyla düşünülmüş bir ürün tasarımıdır. Harical
kullanıcının birçok isteğine cevap verebilecek bir üründür. Birbirinden bağımsız iki aynı parçadan oluşan
bu ürün kullanıcın kullanma amacına ve kullanacağı boyuta göre konumlandırılır. Formu sayesinde küçük
mutfaklarda kullanım kolaylığı da sağlayan Harical; minimalist tasarımıyla modern mutfaklara ve evlere
kolaylıkla uyum sağlar. Harical çalışma odanızda kahvenizi sıcak tutmak için ızgara görevi görürken, diğer
yandan yemek yanında ketçap tutucu olarak görünür. Başka bir yerde de romantik yemeklerinizde şamdan
görevi görebilir. Harical’ı bir dekor olarak bile kullanabilirsiniz.

Metal
Kitchenwares

Harical birbirinin aynı iki metal parçadan oluşmuştur ve maliyeti çok düşüktür. Birçok kullanım alanı ve
maliyeti düşünülürse tüketici pazarında dikkatleri üzerine çekecek bir ürün gibi görünmektedir.

Ö€renci / Student
Mehtap Akkaş
Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Mimar Sinan University of Fine Arts
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Harical
Harical is a product design that is planned to help facilitate the human life. Harical is a product that may
satisfy various needs of the user. This product consisting of two identical parts independent from each other,
is positioned according to the objective for use and dimension that it may use. Harical that provides ease of
use at small kitchens thanks to of its form easily comforms with to modern kitchens and houses by means
of its minimalist design. While Harical carries out a duty of a grill in order to keep your coffee warm at your
study room, it may, on the other hand, appear to be a ketchup holder beside the meal. It may have also the
function of a candlestick in your romantic dinners. You can use Harical as a decoration component as well.
Harical consists of two metal parts that are identical of each other and the cost, is considerably low. When its
various number of utilization ﬁelds and cost are taken into consideration, it appears to be a product that will
draw signiﬁcant attentions at consumer markets.

Alien

Metal Mutfak Eşyaları

Mutfakların vazgeçilmezi olan rendeye yeni bir heyecan katan ALIEN, ürün yapma sürecini hızlandırarak
geçirilen zamanın kısaltılması için tasarlanmıştır. Yüksek yorulma direncine sahip olan PP’den tek parça
olarak bütünleşmiş menteşeli üretilen ana gövdesi, malzeme duyarlılığıyla istenilen ölçüde açılıp kapanma
imkanı sağlarken, ürünün silikon ayakları sıcağa karşı dirençli ve kaymayan bir fonksiyon kazanmasını
sağlamıştır.

Metal
Kitchenwares

Ö€renci / Student

Direkt tencereye rendeleme özelliği dışında tezgah kullanımına da uygun olan ALIEN, ayarlanabilir yapısıyla
her tabağa uygun ölçüye getirilebiliyor. Ayakların gövdeye menteşeli şekilde bağlandığı ürün, her açıda
ayakların yere paralel olarak tam oturabilmesini sağlayarak, sürtünme yüzeyini maksimum tutuyor. Elipsoit
formlu tutma kısmıyla, rende kullanımına ergonomik bir rahatlık getiren ürün, özgün ve dinamik yapısıyla
mutfaklara hoş bir renk katıyor. ‘ALIEN’ adını formuyla yansıtan rende, katlanabilme özelliğiyle günümüz
küçük mutfaklarında bile kendine rahatlıkla yer bulabiliyor.

Şevin Ballıktaş

Alien

Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

ALIEN that adds a new excitement to the grater being indispensable devices for kitchens is designed to
shorten up the time due to elapsed in this respect by speeding up the product making process. While the main
body of it that is made of the PP having high fatigue resistance in a single part containing hinges, provides an
opening-closing opportunity at required degree with material sensitivity, the silicon legs of the product make
it gain a nonskid function resistant against heat.

Middle East Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design

ALIEN that is in conformity with the use at the counter apart from its characteristic of direct grating into the
saucepan can be adjusted into any measurement conforming to every plate with its adjustable structure. The
product having its legs fastened up to the body through hinges ensures the full landing of the legs parallel
to the surface from any respect and keeps the friction surface at maximum level. The product that brings an
ergonomic comfort to the use of grater by its handle in ellipsoid shape adds a pleasant color in kitchens with
its genuine and dynamic structure. The grater reﬂecting the brand with the “ALIEN” form ﬁnds place easily
even at small kitchens with its foldable characteristic.
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Flat

Metal Mutfak Eşyaları

Ürün pişirme ve servis esnasında tencere kullanımında oluşan problemlere çözüm getirmek amacıyla
tasarlanmıştır.

Metal
Kitchenwares

Pişirme esnasında oluşan yağ ile birleşen buhar, kapağın iç kısmında birikir. Yemeği hazırlarken, kontrol
ederken, malzeme eklerken ve servis esnasında; tencerenin kapağını açtığımızda kapağı tezgaha bırakırken
düz koyarsak bu yağlı buhar ile yüzeyi kirletmiş oluruz, ters koyarsak da bu sefer elde ve kolda buhardan
ve ısınmış yüzeylerden dolayı yanıklar oluşabilir. Bu yüzden ürün tasarlanırken tencerenin kapağında
düz bir alan bırakılmıştır. Sapın merkezden alınıp kenara doğru konumlandırılması sayesinde tencerenin
üzerindeyken ve tezgahta iken kavranması kolaylaştırılmış ve yanıklara sebep olan yüzeyler ve buhardan el
uzaklaştırılmıştır.

Ö€renci / Student
Merve Aydın
Anadolu Üniversitesi
Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu
Endüstriyel Tasarım Bölümü
Anadolu University
School of Industrial Arts
Department of Industrial Design

Malzeme olarak çelik, ısı iletimi düşük plastik ve el yakmaz cam (pyrex) kullanılmıştır. Tabanda ise ısının eşit
dağılımını sağlayan paslanmaz çelik kullanılmıştır.

Flat
The product is designed to bring solution to the problems arising from the use of saucepans during cooking
and service.
The steam that gets together with oil, formed up during cooking process, accumulates at inner surface of
the cover. When we open the cover of saucepan, checking, ingredient addition and service of the meal; and
if we put the cover on the counter in usual way, this will dirty the surface by this oily steam. Therefore, a ﬂat
surface is spared on the saucepan cover while the product is designed. By taking the handle from the center
and positioning toward the edges, it is made easy to grasp it while on the saucepan and counter, and hands
are kept away from the surfaces and steam that may cause burns.
Steel, plastic with low heat conduction and glass (pyrex) are used as constituting materials herein, stainless
steel providing equal distribution of heat is used at the lower part.
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Tangram

Metal Mutfak Eşyaları

‘’Tangram’’ bir baharatlık seti olup tangram oyunundan esinlenilerek tasarlanmıştır. Baharatlığın, sofralarda
kullanılan baharat çeşitlerini istenirse bir arada, istenirse tekil olarak sunma olanağı düşünülmüştür.
‘’Tangram’’ın klasik baharatlık setlerinin dışında sofralara keyif ve renk katması amaçlanmıştır. Bu amaçla
yer değiştirebilir mıknatıslı parçaları sayesinde masada oynanabilir veya istenilen şekilde sunulabilir.
Bunun dışında tekil kullanım şansı da sağlayan “Tangram” masaya yalnızca tek parça halinde tek baharat
getirme seçeneği de sunmaktadır. Baharatlığın bir diğer fonksiyonu da parçalarının yatay olarak üst üste
mıknatıslanmasıyla ev hanımlarına saklama kolaylığı sağlamasıdır.

Metal
Kitchenwares

Ö€renci / Student
Esin Hasgül
İstanbul Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Bölümü
İstanbul Technical University
Faculty of Architecture
Department of Architecture

Baharatlığın modülleri, 304 kalite paslanmaz çelik levhadan cnc yöntemle kesilip parçaların birbirlerine
kaynakla birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Birbirlerine tutunmayı sağlayan mıknatıslar bu işlem sırasında
levha içlerine konulmuştur. İç kısımları ise tangramın her bir rengini temsil eden ve bakteri oluşumunu
önleyen eloksal boyayla farklı renklere boyanmıştır.

Tangram
“Tangram’’ is a spice set that is inspired from tangram puzzle game. This cruet is intended to present different
kinds of spices used at tables either together or separately, as you like. “Tangram” is aimed at bringing fun
and joy to tables, unlike classical spice sets. For this purpose, it can be used as a toy on the table or presented
in any manner you like, thanks to its replaceable magnet parts. Offering single use as well, “Tangram” also lets
you bring only one spice in a single piece to the table. Another function of the cruet is to provide housewives
with ease of storage thanks to horizontal magnet feature of its parts.
Modules of the cruet have been manufactured of 304 quality stainless steel, by cutting them off from steel
plate with cnc method and welding them together. Magnets that keep them together have been placed inside
the plates during this process. Internal parts are painted in different colors with anodic paint, which represents
each color of tangram and prevents bacteria formation.
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Tuzluk-Peçetelik

Metal
Kitchenwares

Tek alüminyum levhadan üretilebilecek ve sadece belirlenen noktalardan katlayarak
kullanıma hazır hale getirilebilecek tuzluk peçetelik; üretim, depolama, satış ve satış sonrası
için kolaylık sağlayacaktır. Aynı zamanda sıradışı formuyla alıcıların evinde şık ve farklı bir
görünüm sağlayacaktır

Saltshaker and Napkin Holder

Ö€renci / Student
Fatih Aslanbaş
Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Mimar Sinan University of Fine Arts
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design
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It will provide ease for saltshaker and napkin holder that may be produced from a single
aluminium sheet and brought into an available state due to be used by folding only at
determined points, production, storage, sales and after-sale services; and in the meantime,
provide an elegant and distinguished view at buyers’ homes through its extraordinary form.

Peyma

Metal Mutfak Eşyaları

Artan çevre kirliliği ve tüketim ürünlerinde kullanılan kimyasal katkı maddeleri nedeniyle günümüzde birçok
ürüne kuşkuyla bakılmaktadır. Peyma, bu kuşkuyu ortadan kaldırarak evlerde peynir ve diğer süt ürünleri
üretmek için tasarlanmış bir üründür. Artık peynir, yoğurt, çökelek gibi süt ürünlerini evinizde Peyma
ile yapabileceksiniz. Peyma ile bu ürünleri yaparken hijyen ve doğallığa sahip olacaksınız. Sütün zengin
ürün yelpazesinden elde ettiğiniz bu ürünleri kahvaltılarınızda, yemeklerinizde rahatlıkla kullanabilecek ve
sevdiklerinizle paylaşabileceksiniz.

Metal
Kitchenwares

yYdÛëeY hj]fkaZa2 }jf hYkdYfeYr ]dac _n\]kaqd] \YqYfÛcdÛ\Ûj n] \Ûë gjlYedY ÛkÛ YdÛën]jaëafa c]k]j]c
süt ürünlerinin içeride mayalanmasını sağlamaktadır. Bunun için eski yöntemlere ve enerjiye ihtiyaç
duymamaktadır.

Ö€renci / Student
Umut Demirel
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Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Mimar Sinan University of Fine Arts
Faculty of Architecture
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Malzeme: Paslanmaz çelik gövde ve ürün aparatları, dijital zamanlayıcı ve ısı göstergesi, yalıtım için TPE
plastik.
Ölçüler: 18 x 24 x 30 cm.

Peyma
Nowadays, we suspect from lots of food products because of increasing environmental pollution and
chemical additives. Peyma is a product that is designed to produce cheese and other dairy products at homes
by eliminating this suspicion. You have the opportunity to produce hygienic and natural dairy products such
as cheese, yoghurt, skim-milk cheese and so on at your home by Peyma. You will be able to use these wide
range of products, at your breakfasts and dinners with great comfort and share the same with your beloved
ones.
Principle of operation: The product is a resistant one with its stainless steel body and cuts off the heat
exchange with outer environment and by doing so, provides fermentation of the dairy products inside. It is in
no requirement for old-fashion methods and energy for this.
Materials: Stainless steel body, digital timer and thermometer, TPE plastic for isolation
Dimensions: 18 x 24 x 30 cm.
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Crafty

Metal Mutfak Eşyaları

CRAFTY, malzeme olarak tamamen metalden oluşmuş bir katı sebze pişirme ünitesidir. Crafty az yer
kaplama ve katlanabilme özelliğiyle katma değere sahiptir. Temelde birbirinin eşi olan 120 derecelik dört
parçadan oluşmaktadır. Bu parçalar saklanırken üst üste kayar ve tek parçaymış gibi yer kaplar. Kullanılmak
istendiğinde ise yine teker teker kayma suretiyle açılır ve gerek şeklinden dolayı oluşan çukurluklar sayesinde
gerekse ortada oluşturulan ana pişirme kısmında bulunan çıtçıt benzeri yapılar sayesinde birbirlerine
kenetlenir. Merkezde bu dört parçayı tutan bir mil vardır. Bu mil Crafty’e alttan destek sağlar ve katlandığında
da ayakta durabilmesine katkıda bulunur. Crafty, katı sebzelerimizi rahatlıkla közleyebilmek ve ortada ateşi
rahatlıkla alabilmek adına delikli ve kenarlarda oluşabilecek suyu ve yağı toplamak adına çukurlaşan bir
yapıdadır.

Metal
Kitchenwares

Ö€renci / Student
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Crafty
CRAFTY is a cooking unit for vegetables, entirely consisted of metal. Crafty has an added value with its
occupation of a limited space and foldable nature. It is mainly composed of four identical parts having 120
degrees. While these parts are hidden, they slide on the top of the other and occupy space as if a single part.
When required for use, they are opened by sliding one by one and then, clamped with each other both by
the concavities, formed up as a result of its shape, and structures similar to snap fasteners taking place at
the main cooking section, created in the middle. There is a spindle at the center holding the said four parts
together. This spindle provides support for Crafty at the bottom and assists the same to stay up upright when
folded. Crafty has a structure that becomes concave in order to collect the oil and water from the edges and
perforated in order to grill our solid vegetables comfortably on ember and make use of the ﬁre in the middle
easily.

Rende

Metal Mutfak Eşyaları

Sofra kültürümüz ve yemek alışkanlıklarımız düşünüldüğünde, çeşitli yemekler, salatalar ve çorbalar için
anlık, ufak boyutta rendelenmiş malzeme kullanımı oldukça yoğundur. Bu kullanım senaryosu düşünülerek
tasarlanan el rendesi ile bu işlemde karşılaşılan problemlerin çözümü amaçlanmıştır. Malzeme olarak
paslanmaz çelik kullanılan rende, döküm yöntemi ile üretilmiştir. Ürün, anlık ve az miktarda rende
ihtiyaçlarının karşılanması düşünülerek tasarlanmıştır. Bu doğrultuda ele rahat oturan formu ve avuç içinde
kavranabilir yapısı ile kullanım rahatlığı sunar. Ürünün iç kısmında bulunan hazne ise, rendelenen malzemeyi
depolamak için ek bir tabak veya kaba ihtiyaç duyulmadan, rendelenen malzemeyi kendi içinde depolayıp
gerekli çorba veya yemeğin üzerine malzemelerin serpilmesini sağlamaktadır.

Metal
Kitchenwares

Ö€renci / Student
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Anadolu Üniversitesi
Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu
Endüstriyel Tasarım Bölümü

Grater
When our food culture and habits are taken into consideration, it can be seen that the use of ingredients
grated instantly and in small sizes, are considerably prevalent for various meals, salads and soups. It is
aimed to solve the problems faced in this process, by the designed hand grater. Stainless steel is used as
material, and it is produced by casting method. The product is designed for the aim of meeting the grating
requirements instantly and in small amounts. It offers ease for use by its ergonomic form for hand usage and
structure graspable in the palm. The storage available within the inner part of the product, however, stores the
ingredients so grated without requirement of any additional plate or container and ensures the dispersion of
such ingredients over any soups or meals required.

Anadolu University
School of Industrial Arts
Department of Industrial Design
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CAKE SLICER - Kek ve Pasta Dilimleme

Metal Mutfak Eşyaları

Amaç: Kek pişmeden önce istenilen adette eşit şekilde dilimleme.

Metal
Kitchenwares

Kapsam: Eşit şekilde dilimlemekte zorluk çektiğimiz kek ya da pasta gibi yiyeceklerimizin pişmeden önce
istediğimiz sayıda ve eşit büyüklükte dilimleme işleminin yapılması.
Kek kalıbını kullanarak pişirdiğimiz yiyeceklerimizin daha pişmeden istenilen sayıda istenilen farklı
malzemede ayrı şekilde pişmesini sağlar. CAKESLICER’la kekin kalıptan pratik olarak dilimlenmiş şekilde
çıkması da sağlanır. CAKESLICER’ın ortasında yer alıp aynı zamanda kolay açılıp kapanmasını sağlayan
aparat üst kısmından uygulanan basınçla istenilen sayıda açılmasını sağlar. Boyutları günümüzde kullanılan
bütün açılır kapanır kek kalıpları için uygundur.

Ö€renci / Student
Berna Tercan
Mimar Sinan
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Mimarlık Fakültesi
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CAKESLICER, 4-8-12 eşit parçaya ayırarak istenilen büyüklükte istenilen sayıda dilimleme adediyle
mutfaklar için pratik çözüm önerisi sunmaktadır. İstenirse Cakeslicer kullanılarak aynı kalıp içinde farklı
lezzette dilimler elde edilebilir.

CAKE SLICER - Cake and Pastry Slicing.
Aim: Slicing equally way in requested number, before baking the cake.
Scope: Realization of slicing procedures in required number and equal sizes in advance of baking of our food
such as cakes and pastries.
This provides baking for our foods that we bake by the use of any cake mold in a separate ingredients and
different way and required number in advance of baking process. The CAKE SLICER ensures the cake to
come out of the mold in slices. The device taking place in the middle of the CAKE SLICER and ensuring easy
opening-closure of it, provides opportunity to open the device at required number by pressing it on the top.
Its dimensions are suitable for all opening-closing cake molds in use.
The CAKE SLICER provides a practical solution for kitchens with the required number of slices of the cakes
at required sizes by dividing it into 4-8-12 equal pieces. It is possible, if requested, to have slices in different
tastes within the same mold by the use of the Cake Slicer.
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Twinpot - Çok Amaçlı İkiz Tencere

Metal
Kitchenwares

İkiz tencerelerden birincisinde; yemeklerin tekrar tekrar ısıtılarak lezzetini ve besin değerini kaybedip, çabuk
bozulması sorununa çözüm getirilmiştir. Pişirilecek olan yemek, beş adet porselen kabın içine konulur. Bu
kapların beşi birden de kullanılabilir, sadece bir tanesi de. Böylece yemeğin tamamının birkaç kez ısıtılması
önlenmiş olur.

Ö€renci / Student
2009286
Katılımcı fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını
istememiştir.
The participant did not prefer, his
photography and personal info, to
take part in the catalogue.

İkiz tencerelerden ikincisinde ise kek yapılabilir. Kekin yapımı esnasında alması gereken hava, kapağın
etrafındaki boşluklarla manuel olarak ayarlanabilir. Aynı zamanda ürüne entegre dijital gösterge ile kek
yapımı için gereken ısı kontrol edilir. Kek kalıbının tabanında bulunan bölmeler arası boşluklar sayesinde, kek
kreması tüm bölmelere eşit şekilde dağılır ve pişirme işlemi bittiğinde, kek dilimlenmiş bir şekilde servise
hazır hale gelmiş olur. İkiz tencerelerin ikisinde de tutma bölümleri, tencerelerin alt kısmını çepeçevre sardığı
için, tencerelerin kolayca kavranıp taşınmasına olanak sağlar.

Twinpot - Multi - Purpose Twin Pot
A solution is brought to the problem of heating the foods again and again in one of the twin pots and causing
the loss of taste and nutritional value and consequent deterioration of them. The food to be cooked is put
into ﬁve porcelain pots. It is possible to use all of these pots altogether or only one of them. By doing so, the
heating of the food several times is avoided.
It is possible to make cake in the second one of the twin pots. The air that the cake has to take during the cake
baking may be adjustable manually by the cavities around the cover. In the meantime, the heat necessary
for the cake baking is checked by a digital indicator, integrated to the product. The cake cream is dispersed
evenly to all sections by means of cavities in between the divisions at the bottom of the cake mold and when
the baking process is completed, the cake becomes sliced and ready for service. Since the handle sections
in both of the twin pots totally surrounds their bottom part, it helps the pots to be held up and carried easily.
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Kumgan Çaydanlığı

Metal Mutfak Eşyaları

Kumgan eski Türkçe’de ibrik, güğüm anlamına gelmektedir. “Kumgan” çaydanlığı yeniden yorumlanmış
estetik formu ve geliştirilmiş fonksiyonuyla eski zamanlarda kullanılan geleneksel aracı bizlere geri
kazandırmaktadır. Şekli itibariyle her medeniyetten ufak da olsa bir esinti taşıyan bir güğüm, ibrik, sürahi,
çaydanlıktır. Yandan baktığımızda eski medeniyetlerin esinlendiği doğayı ve dansı organik formuyla
yansıtmaktadır.

Metal
Kitchenwares

Ö€renci / Student
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photography and personal info, to
take part in the catalogue.
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Kullanırken yani su doldururken veya su dökerken ağzının açılması ve kullanmadığımızda ağzının
cYhYlÛdeYkÛaafZajcadalZmdmfeYclY\Ûj&yYq\YfdÛccgdmlmlmd\mèmf\Yl]lacZYkÛdeÛëgdmjn]cadalYÛdÛj&:qd][]
kullanılmadığında ısıyı ve buharı izole eder. Ayrıca ağzındaki kilidin ucunda ıslık çalan bir delik bulunur, bu
da su kaynadığında uyarma işlevi görür. Gövde enjeksiyon kalıplanmış ve alüminyum kaplamalıdır, kapak
preslenmiştir ve kolu kalıplanmış termo plastiktendir.

Kumgan Teapot
The word “Kumgan” means pitcher, water jug in old Turkish. The “Kumgan” teapot is designed anew and
made us gain the traditional utensil, used in old times, with its aesthetic form and developed function. It is a
pitcher, water jug and teapot containing an aspiration, though small, from every civilization as of its structure.
When we look at it from the side aspect, it appears that it had aspiration from old civilizations and reﬂected the
nature and dance with its organic form.
There is a latch lid in order to open its brim while using namely during the water ﬁlling or pouring or close
it when not in use. When the handle of the teapot is held, then, the trigger will be pressed on and latch be
opened. Thus, it isolates the heat and steam when not in use. Furthermore, there is a whistling hole at the tip
of the latch of its brim and this has a warning function when the water is boiled. The body is injection molded
and coated with aluminium with the pressed cover and handle is made of molded thermo-plastic.

M-BOX

Metal Mutfak Eşyaları

M-BOX -sebze, meyve, vb. yiyecekleri yıkama süzgeci- mutfak lavabosunun içine yerleştirilerek, yiyeceklerin
daha hijyenik bir biçimde yıkanmasını sağlamak amacıyla tasarlanmış bir üründür. Yiyecekler genelde lavabo
içlerinde yıkanıyor ve lavabonun sürekli temiz, hijyenik olarak korunması gerekiyor. Özellikle de yıkanmadan
f[] q]fa\]f l]eard]fe]ka _]j]caqgj& yfc YkdÛf\Y dYnYZgdYj\Y _]f]d\] ZmdYëÛcdYj q]j cYhdÛqgj& :m
sebeple, M-BOX lavabonun içine tabanla belli bir mesafeyi koruyarak oturan ve işlevini gerçekleştiren bir
ürün olarak tasarlanmıştır. Üretim kolaylığı tasarımın çıkış noktası olmuştur. Levha karakterli malzemeden
boyutlandırılarak tasarlanan bu ürün, paslanmaz çelik sac metalden presleme yöntemi kullanılarak
üretilmiştir.
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M-BOX
M-BOX – washing strainer for vegetables, fruits etc. – is a product, designed for the provision of a hygienic
washing for foods and placed in the kitchen washbasin. The foods are generally washed within the washbasin
and therefore, it is necessary to keep the washbasin always clean and hygienic because generally the dishes
occupy the washbasins. Therefore, M-BOX is designed as a product that is placed in the washbasin by keeping
a certain distance with the base. The ease for production is the starting point of this design. The product that
is designed by dimensioning it from the sheet-natured materials is made of stainless steel galvanize by the
use of pressing.

Kadir Has University
Faculty of Fine Arts
Department of Industrial Design
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İkiz Tava
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Standart alışılagelmiş tavanın işlevlerini genişleterek tasarlanan üründe pişirimler çift ocak yanımından
istifade ederek yapılabileceği gibi, tek ocak enerjisi kullanılarak bir yanda pişirme işlemi gerçekleşirken
tavanın ikinci bölümünde pişirilen besinlerin ısıları korunabilmektedir.
Kalabalık sofralara hazırlanırken veya gündelik mutfak işlerimizde bize pratik bir çözüm sunan bu ürün,
teﬂon çift yuvalı tava haznesi ve cam kapaktan oluşmaktadır.

Twin Frying Pan

Ö€renci / Student
2009357
Katılımcı kişisel bilgilerinin yer
almasını istememiştir.
The participant did not prefer,
her personal info, to take part in the
catalogue.
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The cooking procedures at the product, designed by the expansion of the standard and customary functions
of the frying pan may be carried out by taking advantage of double cooker heating and in the meantime, while
the cooking process is effectuated by the use of single cooker energy on the one hand, the heats of the foods,
cooked in the second section of the frying pan can be protected on the other.
This product that offers a practical solution to us in our daily kitchen works or while preparing for intensive
dinner tables consists of Teﬂon double-nest frying pan storage and glass cover.

Tuck
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Tuck, mutfak tezgahlarının büyük bir bölümünü kaplayıp dağınık bir görüntü oluşturan bulaşıkların,
istenildiği zaman katlanıp küçük bir boyuta getirilmesini hedeﬂemektedir. 12x12’lik bir kareden 72x72’lik bir
kareye dönüşebilen tuck, bulaşıkların yönsüz olarak yerleştirilebilmesine de olanak tanır. Böylece daha fazla
bulaşık kapasitesine de sahip olur. Ayrıca ürün kullanılmadığı zaman katlanıp kaşıklığının içine konularak
asılabilir ya da bu şekilde kaldırılabilir. Ürün malzemesi paslanmaz çelik olarak düşünülmüştür.
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Ö€renci / Student
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Tuck aims to fold the dishes occupying an important place in the kitchen counter and to create a scattered
view when requested and bringing it into a small size. The Tuck which may be converted from a square of 12
x 12 to a square of 72 x 72 may give opportunity to the placement of the dishes without any direction. Thus,
it may have a larger dish capacity. Furthermore, it is possible to be folded in when not in use and put into its
spoon box or removed in this way. The product material is considered to be stainless steel.

Yeditepe Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Yeditepe University
Department of Industrial Design
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Rende
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Ürün birden fazla amacı bir arada bulundurabilen bir rende seti olmasına rağmen günlük hayatımızda şu
ana dek kullandığımız tek amaca yönelik bir rendeden çok daha az yer kaplamakta, aynı zamanda dişler
sayesinde parçalar birbirine tutunarak depolama esnasında düzenli bir görünüm sağlamaktadır. Birbiri
içine geçen üç ayrı rendeden oluşan bu set, farklı form ve ebatlarda rendeleme/doğrama işlemini kolaylıkla
yapmamızı sağlamaktadır.
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Temelde ürün patates doğrama ihtiyacı üzerine tasarlanmış olup arzu edilirse her türlü sebze ve meyveyi
rendeleyebileceğimiz/doğrayabileceğimiz yetiye sahiptir. İlk parça tek harekette birden çok halka patates/
sebze/meyve kesmemizi sağlayan hızlı ve pratik bir doğrayıcıdır. İkinci parça ise çiğ ya da haşlanmış
sebzeleri/meyveleri rendelememizi sağlayan iki farklı sıklıkta dişlerden oluşur. Son parça ise yanda bulunan
kesme yüzeyi ile geniş yüzeyli sebze ve meyveleri eşit kalınlıklarda ve hızla doğramamızı sağlar.

Grater
Although the product is a multi-purpose grater set, it occupies less space than a single-purpose grater, which
has been used so far during our everyday life, and provides a tidier outlook during storage with its compact
structure thanks to threads. This set, which consists of three separate graters mounted into each other, allows
you to make grating/chopping processes in different forms and sizes easily.
In principle, the product has been designed for the need of chopping potatoes, but it can be used for grating/
chopping any vegetable and fruit if you like. The ﬁrst part is a fast and practical chopper that allows us to cut
several potato/vegetable/fruit rings with a single move. The second part consists of threads with two different
intervals to let us grate raw or boiled fruits/vegetables. The last part allows us to chop large-surface fruits and
vegetables in equal thickness quickly thanks to its cutting surface on the side..
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Egret
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İsmini ve formunu balıkçıl kuşundan alan Egret, gerek servise gerek kullanıma kattığı kolay-lıklar açısından
var olan ürünlerden kolayca ayrılır. Amaç, formunun getirdiği fonksiyonu ürüne en iyi şekilde yansıtarak
kullanıcıya çatal-kaşık setini farklı bir bakış açısıyla sunmaktır.
Kaşık, çatal, bıçak ve tatlı kaşığından oluşan setin tüm elemanlarında balıkçıl kuşunun formunu takip etmek
mümkündür. Bu formun oluşturduğu boyun kısmı sayesinde; çatal-kaşıkların kullanılan kısmı asla masaya
değmez. Böylece hem masa beziniz kirlenmez hem de çatal-kaşığınız masa üzerinde olabilecek mikroplarla
tanışmamış olur. Yine formu sayesinde, birimleri sofrada kavramak daha kolay hale gelmiştir. Ayrıca farklı
servis ve kullanım şekillerine açık olan Egret, sofralarda şık bir atmosfer yaratacaktır. Doğadan, sofranıza...

Ö€renci / Student
2009512
Katılımcı fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını
istememiştir.
The participant did not prefer,
her photography and personal info,
to take part in the catalogue.

Egret
Egret that takes its name and form from the bird, Egret, may easily be separated from the available products
in terms of eases, added to both service and usage. The aim in this respect is to offer the spoon-fork set to
the consumer in a different point of view by reﬂecting the function of its form into the product in the best way
possible.
It is possible to follow up the form of the egret in all components of the set consisting of spoon, fork, knife
and dessert spoon. Thanks to the form of its neck, the used part of the forks and spoons... Never touch the
table. Thus, your table cloth will not be soiled on the one hand and your forks-spoons do not get in touch with
germs that may be available on the table. Again, it has become easier to grasp the units on the dinner table
by its form. Additionally, Egret that is convenient to different service and usage forms will create an elegant
atmosphere at dinner tables. From the nature, onto your dinner table...
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Küp
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Toz şeker, küp şekere oranla çok daha ekonomik ve sağlıklı olmasına rağmen, tatlı ve benzeri yiyeceklerin
yapımı dışında evlerde bile kullanılmamaya başlandı. Bunun başlıca nedenleri küp şekerin kullanım kolaylığı
ve ölçeklendirmedeki kolaylık.

Ö€renci / Student
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‘Küp’, kullanıcıların mevcut ölçeklendirme alışkanlıkları ve kullanım kolaylığı isteklerini koruyarak çok
daha ekonomik, sağlıklı ve çevreci olan toz şekerin tercih edilirliğini artırmayı amaçlayan bir üründür.
Preslenerek üretilen metal yüzeylerden ve birleşme detaylarından oluşan kapak ve şişirme yöntemiyle
j]lad]fcmedYfeÛë$cgqmj]fcda$[Yeë]c]j`Yrf]kaf\]fgdmëeYclY\Ûj&y]qj]c\Yaj]dac`Yrf]q]cYhYcgdYjYc
da kullanılan yarım dairelik metal plaka yarım tur döndürüldüğünde hacmi dolduran toz şeker dışarıya alınır.
Bu işlem ise elastomer dolgulu eliptik metal parçanın arkaya doğru kaydırılmasıyla sağlanır. Böylece her
seferinde bir küp şeker miktarında toz şeker bardağa boşaltılabilir.

Cube
In spite of the fact that the granulated sugar is more economical and healthy in comparison with the cube
sugar, there is a rising trend towards the cube sugar; thus, we do not use granulated sugar either apart from
making desserts and similar food, at our homes. The main reasons for this fact, are the easy use and easy
scaling of the cube sugar.
‘Cube’ is a product aiming to increase the preference of the granulated sugar that is much more economical,
healthy and environment-friendly by preserving the available measurement habits and requirements of ease
of use of the consumers. It consists of a cover, made of metal surfaces that are produced by pressing and
uniﬁcation details and also a sandblasted, dark color glass sugar container, produced by swelling system.
The granulated sugar ﬁlling the container is taken out when the half-circled metal plate that is used as a cover
for the quarter-circle is revolved by half tour. This operation is achieved by sliding the elastomer-ﬁlled elliptic
metal part in backward direction. Thus, it is possible to discharge an amount of granulated sugar referring to
the equivalent cube sugar amount at any time.

Çay Tabağı
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yYqlYZYèÛlYëÛfÛjc]f]daflalj]e]kan]YqÛf\cde]kagc\gèYdZaj\mjme\mj&FgjeYdYqlYZYcdYjÛf\Y
şeker bardağın yanına konduğu için bu dökülen çay şekerleri ıslatmakta ve istenmeyen durumlara
yol açabilmektedir. Aynı zamanda çay içerken kaşıktan rahatsız olan kişilerin kaşığı bardak dışında
koyabilecekleri bir yer bulunmamaktadır. Bir diğer sıkıntı poşet çaylarda görülmektedir. Poşet, bardaktaki
sıcak suyun içine konulup demlendikten sonra bardak içinde kalmamalıdır.

Metal
Kitchenwares

Ö€renci / Student
Barış Derviş
Anadolu Üniversitesi
Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu
Endüstriyel Tasarım Bölümü
Anadolu University
School of Industrial Arts
Department of Industrial Design

Ben bu projemde şeker, kaşık ve poşet çay artığının konulabileceği, normal çay tabaklarından büyük
olmayan bir çay tabağı tasarlamak istedim. Ürün bardak ve diğer öğeler için iki ayrı hazne içermektedir.
Taşırken şeker, çayı içerken kaşık veya poşet çay artığı hazneye konulabilir. Ürünüm çeliğin derin çekme
yöntemiyle şekillendirilmesiyle üretilir. Üretimi oldukça kolay; maliyeti ise oldukça düşüktür. Modern formu
sayesinde piyasadaki diğer ürünlerden kolayca ayrılmaktadır.

Tea Saucer
Unwanted hand shake while carrying a tea saucer, and consequently spilling of tea, is considerably natural.
Since the sugar is put besides the glass in normal saucers, the spilled team wets the sugars. At the same time,
there is no space for the people who feel discomfort from the spoon while having tea, to put the spoon out of
the glass. Another problem appears to be available in tea bags. The bag should not stay at the glass after it is
inserted in hot water and brewed.
I wanted to design in my project a saucer that is not larger than normal saucers where sugar, spoon and
tea bag residue may be placed in. The product contains two different storages for the glass and other
components. It is possible to put the sugar while carrying and spoon while having the tea or residue of the tea
bag in the storage. My product is manufactured by the formation of the steel by deep rolling. The production
of it is signiﬁcantly easy and cost very low. It is easily separated from other products at the market thanks to
its modern form.
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Shake It
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Ürün, günümüz hızlı mutfaklarında içeceklerin kolay ve pratik bir şekilde hazırlanmasını sağlar. Özellikle
sıcak içeceklerin ısısını koruması amacıyla, piyasada bulunan termosların gerek hazırlama sürecinde, gerek
içim sırasında birçok eksikliği gözlenmiştir. Bu ürün sayesinde kahve veya çay, bardağın alt kısmındaki
hazneye konur. Hazne takıldıktan sonra bardağa sıcak su konulur ve üzerindeki kapağı döndürülerek ağız
kısmı kapatılır. Sonra bardak çalkalanarak karıştırılır. Takılıp çıkarılabilen süzgeç sayesinde, çay veya benzeri
ufak parçalar süzülür ve bu rahat bir içim sağlar. Ürünün genişliği elin kolayca kavrayabileceği ölçülerde olup,
üst kısımdaki dönebilen parçanın bardak üzerindeki çıkıntısı ise sallama veya taşıma sırasında güvenliği ve
rahatlığı sağlar. Ürün, haﬁf olması amaçlanarak yay çeliğinden üretilmiştir. İç kısıma sıcaklığın korunmasını
sağlamak amacıyla bakır kaplama yapılır. Üst ve en alt kısımlar ise elastomer malzemeden üretilir.
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Shake It
The product gives opportunity for easy and practical preparation of drinks at our today’s speedy kitchens.
Various insufﬁciencies of the thermoses available at the market, which used in order to preserve especially
the warmth of hot drinks, have been noted both during the preparation stage and during drinking. Coffee and
tea are put in the storage, under the bottom of the glass by means of this product. Hot water is added in the
glass after the attachment of the storage and the cover on the top is turned around and brim section is closed
down. Then the glass is shaken and stirred up. Then, the tea and similar small pieces are ﬁltered in through
the ﬁlter and this provides a pleasant drinking. The width of the product is at the dimensions that can be easily
grasped by a hand and the protrusion of the part, which may turn around on the top, over the glass provide
security and comfort during shaking or carrying. The product is produced from spring steel in order to make
the product light. The copper coating is made in inner part in order to maintain the protection of heat. The top
and bottom parts, however, are manufactured from elastomer materials.

Rendezvous
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Rendezvous, peynir gibi yumuşak gıdaların rendelenmesi, rende halinde sofrada sunulması ve buzdolabında
saklanması amacıyla tasarlanan bir mutfak aletidir. Yarım küre biçimindeki bir kap ile aynı biçimdeki bir
rendenin iç içe döndürülmesi ile çalışır, bu sayede rendelenen gıda, rendenin içine değil görülebilen dış
kısmına dolar. Böylece kullanıcı her an ne kadar rendelediğini görebilmektedir. Bir conta sayesinde ürün, ne
kadar rendelerseniz rendeleyin altta kalan rendelenmemiş ürünü de havadan korur ve izole eder. İstendiği
kadar rendelendikten sonra ürün, delikli kapağı takılarak sofraya veya deliksiz kapağı takılarak buzdolabına
kaldırılabilir. Ürünün metal kısımlarının alüminyum saçtan, plastik kasesi ve kapaklarının ise polipropilenden
imal edilmesi önerilmektedir.
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Rendezvous
Rendezvous is a kitchenware, designed for grating soft foods such as cheese, and offering it in a grated form
at dinner table and storage of at refrigerator. It is operated by turning a container in a semi globe shape as
well as a grater in the same shape one inside the other, and thus, the grated food is ﬁlled in the visible outer
part of the grater, not in the inner part. In this way, the user can see at any time how much food is grated. The
device protects and isolates the non-grated product, remained underneath, from the air no matter how much
ever you may grate. The product after being grated at sufﬁcient amount may be brought on the dinner table
for service by attaching its perforated cover or in the fridge upon attachment of its non-perforation cover. It
is recommended to manufacture the metal parts of the product from aluminium and plastic bowl and covers
from polypropylene.

Middle East Technical University
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Membran
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Pişirme, sunum, servis süresi boyunca var olan tencere – kapak ilişkisine yeni bir yorum ve bakış açısı
getirilmeye çalışıldı. Kapak bu süreçte ortadan kaldırılarak, alışılmış tencere kavramından öte bir pişirme
hacmi kurgulanması hedeﬂendi. “Yemeğe bakmak” söyleminden yola çıkılarak objektif – diyafram sistemi
bu pişirme hacminde kullanıcıyla – yemek arasındaki bağlantıda kurgulandı. Tutacağındaki fonksiyon tuşu
yolunda kaydırılan diyafram kendi bölgesine toplanır. Tek bir parmak hareketi ile kolayca yemeğe bakıp,
servis yapıp; pişirme boyunca emniyet, hız ve kolaylık yaşanır. 3 parçaya ayrılan tencerede diyafram bölgesi
açıldığında dışa yaptığı esneme sayesinde bulaşık makinesinde kolayca temizlenir.
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Paslanmaz çelik, derin çekme, sıvama, taşlama, dövme yöntemleri tencere ana gövdesinde; yüksek
yoğunlukta ısı dayanımlı pp handle ve iç detaylarda; rubber ise açma kapama klipsleri ve diyafram tuşu gibi
fonksiyon tuşlarında öngörülmektedir.

Membran
It is tried to bring a new comment and aspect to the saucepan - cover relationship during cooking and service
period. The cover has been removed within this process and aimed to set up a cooking capacity beyond the
routing saucepan concept. Departed from the expression of “checking the meal” and objective-diaphragm
system is set up in the connection between the user-meal at this cooking capacity. The diaphragm, skidded in
the function key at the holder, is gathered within its area. It becomes easy to check the meal by a single ﬁnger
movement and make the service; and then, related security, pace and ease are experienced during the cooking
process. When the diaphragm section is opened at the saucepan, divided in three, it becomes possible to be
cleaned easily at the dishwasher through its stretching outward.
Stainless steel, deep rolling, plating, grinding, forging methods are envisaged at the main body of the cooking
pot; and the pp with high intensity heat-resistance, at the handle and inner details; and the rubber, however,
at opening-closing clips and function keys such as diaphragm key.

Un-in
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Un-in, bir un saklama birimidir. Unun satın alındıktan sonra güvenli bir şekilde muhafaza edilebilmesi için
tasarlanmıştır. Haznenin üzerinde bulunan elek sayesinde hiçbir ek işleme gerek kalmadan unu karıştırma
kabına dökerken, aynı zamanda eleme işlemini de gerçekleştirebilirsiniz. Haznesinde 1 kg un barındırabilen
Un-in, üzerinde bulunan ölçek sayesinde ne kadar un saklayıp ne kadar un elediğimizi bilmemize yardımcı
olur.
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Eleme işleminin en verimli yöntemi, sanayi ortamında da yapıldığı gibi, eleği yukarı ve aşağı yönde hareket
ettirmektir. Un-in bu hareketi yapmamıza olanak sağlayarak bize en verimli eleme imkanını sunar. Ürünün
üst kapağı, elek kısmı ve haznesi paslanmaz çelik olmakla beraber; üst kapak saç presle, elek kısmı saç
bükme ve punto delmeyle, haznesi ise saç bükme ve kaynak yardımıyla üretilmektedir. Ürünün ölçek kısmı
plexiglass olup, plastik enjeksiyon ile üretimi yapılmaktadır.

Flour-in
Flour-in is a ﬂour preservation unit. It is designed for a safe preservation of the ﬂour in a safe way after being
purchased. While you pour down the ﬂour into the mixing container without requirement of any additional
procedure by means of a sieve, located on the storage section, you can also effectuate the sifting procedure
as well. The Flour-in that has a storing capacity of 1 kg ﬂour at its storage, help us know how much ﬂour is
stored or sifted by means of a scale, attached over it.
The most effective method of sifting is to move the sieve up and down direction as is made at industrial
applications. The device, Flour-in, helps us achieve this action and gives us the most efﬁcient sifting
opportunity. Notwithstanding that the top cover, sieve section and storage part of the product are made of
steel, the top cover is manufactured by pressing, sieve section by sheet folding and perforation and ﬁnally,
storage, however, by sheet folding and welding. The scale section of the product is made of plexiglass that is
manufactured through plastic injection.
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Titiz, Tembel ve Sakar
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Mutfakta yer bulamadığımız temizlik gereçleri ve yemek aletleri için yenilikçi bir tasarım olan Titiz, Tembel
ve Sakar, sadece fonksiyon göz önünde bulundurularak tasarlanmamış ayrıca duygusal tasarım anlayışının
günümüzde daha yoğun bir şekilde ele alınmasından dolayı formlarıyla eğlenceli ürünler yaratılmıştır.
Etkileşime girdikleri diğer ürünler (kepçe, çırpıcı, temizlik bezi, sünger, sabun, vb.) düşünüldüğünde formlar
Titiz’i, Tembel’i ve Sakar’ı sadece estetik ve gülümseten ürünler olmaktan çıkarmış ayrıca bu isimleri
alabilmelerini sağlayan ilişkiler kurulmuştur.
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Artık asılan kepçe sadece asılmamakta, bir yandan Sakar için bir denge unsuru olmakta.
Titiz ise havlusunu, kesesini ve sabununu almış banyoya gitmekte.
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Choosy, Lazy and Awkward
Choosy, Lazy and Awkward, an innovative design for cleaning tools and cooking utensils that cannot ﬁnd
a place in the kitchen, has not been designed by considering the function only; but also aimed at creating
entertaining products with their forms by handling emotional design understanding. When other products
(ladle, mixer, cleaning cloth, sponge, soap etc.) they interact are taken into consideration, their forms made
Choosy, Lazy and Awkward not only aesthetic and funny products, but also established associations to give
these names.
Now, the ladle you hang is not only hanged on, it serves as a balance component for Awkward; whereas

Middle East Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design
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Choosy takes its towel, sponge and soap to bath.
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S-pet

Metal
Kitchenwares

Kültürümüzün bir parçası olan sepet salma hâlâ var olan bir olaydır. Bu tasarımda sepet salma olayını daha
pratik bir hale getirmek amaçlanmıştır. Sepetin kulbundaki otomatik sarma sistemi ile sepetimizi kolayca
aşağıya salıp, yukarıya çekebiliriz. İstediğimizde salmadan elimizde taşıyabiliriz.
Bu sepette ek olarak bir kapak da bulunmaktadır. Kapak ile, aşağı salacağımız veya yukarı çekeceğimiz
ürünlerin düşmesi veya buna benzer tehlikelerin engellenmesi hedeﬂenmiştir. Tasarımın alt kısmı ve kulbu
metal kalıplama veya döküm ile yapılmaktadır. Kapak kısmı ise ahşaptan üretilecektir. Sepetin alt kısmına
da kapak takılacaktır. Basit bir bağlantı ile kolayca açılıp kapanan ve kilitlenen sistemi vardır. Üst katlarda
oturanların vazgeçilemez bir ihtiyacıdır.

Ö€renci / Student
Serdar Şengüler
Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
İç Mimarlık Bölümü
Marmara University
Faculty of Fine Arts
Department of Interior Architecture

S-pet
Releasing down handbaskets from the windows, is still a part of our culture. It is aimed at this design to bring
the “releasing down the handbasket” event into a more practical state. We can lower or pull up our basket by
the automatic winding system at the basket handle. We can also carry the same by our hand without lowering
it in our discretion.
There is an additional cover at this basket. It is aimed by the cover to prevent the products that we will lower or
pull up from falling and hindering any risks of such kind. The bottom part and handle of the design are made
by metal molding or casting; the cover part, however, will be produced from wood. A cover will be attached
into the lower part of the basket. There is an easily opening and locking system through a simple connection.
It is an indispensable requirement for people living in upper ﬂoors.
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HacıDökmez

Metal
Kitchenwares

HacıDökmez, sofraları daha hareketli ve eğlenceli kılmayı amaçlayan bir tuzluk ve biberlik takımıdır. Yere
tek noktada basan tuzluk ve biberlik, gerek yemek süresince gerek diğer zamanlarda masada adeta “rahat
durmayacak” ve kullanıcının sürekli ilgisini çekecektir. Ürünün altındaki döküm kapak ürünün hacıyatmaz
gibi davranmasını sağlayarak dökülme riskini en aza indirir.

Ö€renci / Student
Orkun Kule
Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Middle East Technical University
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HacıDökmez sadece bu kadarla kalmayıp aynı sofrayı küçük bir oyun alanına da çevirebilir. Karşımızdaki
tuzu elden ele uzatmak yerine masanın üzerinde yuvarlayabilir ya da yemek yemeyen çocuğunuza çeşitli
oyunlar sunabilirsiniz. Bununla beraber ürünün kesitinden görüldüğü üzere hokka sistemi ile üstte belirtilen
oyun ve benzeri aktivitelerde minimum tuz ziyanını sağlayacaktır. Ürün olarak kapak ve gövdeden oluşan
HacıDökmez’in gövdesi iki parça çelik sacdan üretilecek ve kaynakla birbirlerine bağlanacaktır. Ürünün alt
tarafında bulunan kapak ise metal dökümdür.

HacıDökmez
+DFÔ'|NPH]LVDVHWRIVDOWVKDNHUDQGFUXHWDLPLQJWRPDNHGLQQHUWDEOHVPRUHYLYLGDQGHQWHUWDLQLQJ7KH
saltshaker and cruet that is situated on the ground at one point only will not be left “idle” in a sense on the
table either during the dinner or at other times and will draw the attention of the user permanently. The cast
OLGXQGHUQHDWKRIWKHSURGXFWZLOOHQVXUHWKHSURGXFWWRDFWOLNH+DFÔ\DWPD]DQGPLQLPL]HWKHULVNRIVSLOOLQJ
7KHIXQFWLRQRI+DFÔ'|NPH]LVQRWRQO\OLPLWHGE\WKLVIXUWKHUPRUHLWPD\FRQYHUWWKHVDPHWDEOHLQWRDVPDOO
playground. We can roll the saltshaker along the table instead of forward it from hand to hand; or offer various
plays to your child, who does not eat. Nevertheless, as is seen from the cross section of the product, it will
minimize the salt loss in plays and similar activities, indicated hereinabove through the pot system. The body
SDUWRI+DFÔ'|NPH]WKDWFRQVLVWVRIWKHFRYHUDQGERG\ZLOOEHSURGXFHGIURPWZRSLHFHVRIVWHHOVKHHWDQG
connected to each other by welding. The lid taking place in the bottom part of the product is, however, made
of metal casting.
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Easy

Metal
Kitchenwares

Portakal, greyfurt, mandalina gibi meyveleri kolayca soymanızı sağlar. Ürün ön taraftaki
dişleri sayesinde kabuğun altına girer. Küresel bir yapısı olan ön kısım kolayca kabuğu
meyveden ayırır. Keskin yüzeyi olmayan “easy”, soyma işlemini daha hızlı ve daha güvenli
hale getirmeyi amaçlamıştır. Ürünün malzemesi paslanmaz çeliktir.

Easy

Ö€renci / Student

Provides ease for peeling off fruits such as orange, grapefruit, tangerine. It goes under the
peel through its teeth at the front. The frontal part having a global structure easily separates
the peel from the fruit. The “easy” that does not have sharp surface, aims to bring the peeling
off procedure into a faster and more secure state. The material of the product is stainless steel.

2009845
Katılımcı fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını
istememiştir.
The participant did not prefer, his
photography and personal info, to
take part in the catalogue.
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KepçeÖlçek

Metal Mutfak Eşyaları

Yemek tariﬂerinin vazgeçilmezleri olan ölçek ve ölçek kapları çoğu zaman ihtiyacımıza cevap vermez.
Bu KepçeÖlçek’in temel çıkış noktasıdır. Özellikle yemek yapımında ve tariﬁ uygulamada acemi olan
kullanıcıların, bu tasarım ile tadında yemek yapmalarına imkan verilir. KepçeÖlçek 3 parçadan oluşmaktadır.
Dıştaki kısım tutma elemanı olup içteki kepçe ve yayın bağlantısını sağlamaktadır. Kullanımı ise şöyledir:
Önce içteki kepçe, baş parmağımız ile aşağıya itilerek alınacak malzemenin içine daldırılır. Daha sonra
KepçeÖlçek geri çıkartılır ve baş parmak içteki kepçeyi serbest bırakır. İçteki kepçe, tabanına monte edilmiş
yayın ağırlığına ters orantılı olarak yukarı çıkar. İç kepçenin içindeki ağırlık dış kepçenin üzerindeki sayılar
yardımıyla okunur.

Metal
Kitchenwares

Ö€renci / Student
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Mimarlık Fakültesi
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Ürün kompakt bir tasarıma sahip olup, diğer mutfak gereçlerinin yanında yerini kolayca alır. Mevcut mutfak
ürünlerinin formundan uzaklaşmayarak, kullanıcıya saklama ve asmada kolaylık sağlar.

LadleScale
The scales and measurement cups that are the indispensable items of recipes may fail to satisfy our
requirements most of the time. This is the fundamental starting point of this LadleScale. The users, who are
not sufﬁciently experienced especially in cooking and application of the recipe, can ﬁnd opportunity to cook in
desired taste by this design. LadleScale consists of 3 pieces. The outer part is the handle component and the
one at inner parts provides connection of ladle and spring. The use of it is as follows: The ladle at the inner part
is pushed down by our thumb and immersed into the material due to be taken. Later on, LadleScale is taken
out of it and the thumb releases the ladle inside. Then, the ladle inside comes up in an inversely proportional
manner to the weight of the spring, ﬁxed on its base. The weight within the ladle inside is read by the help of
the ﬁgures over the ladle outside.
The product has a compact design and ﬁnds its place beside the other kitchen equipment. This provides ease
for the user in preservation and hanging without getting away from the form of available kitchen equipment.

Tava

Metal Mutfak Eşyaları

Günümüz mutfaklarının en büyük problemlerinden biri yer eksikliğidir; özellikle de yemek
pişirirken. Sıradan tavaların kapaklarında bir tutacak vardır ve kullanıcı yemeğin içindeki
malzemeleri karıştırmak veya yeni malzemeler eklemek istediği zaman bu tutacaktan tutup kapağı elinde
bekletmek veya tezgah üzerine koymak zorundadır. Fakat bu ürünün diğer ürünlere göre bu konuda büyük
bir avantajı var. Tasarımı çok basit ve kullanışlı olan bu ürünün kapağı, siz onu kapatmadıkça açık kalmaya
devam eder. Kapak iki katmandan oluşmaktadır. İlk katman cam ve paslanmaz çelik halkadan yapılabileceği
gibi tamamen paslanmaz çelikden türevleri de üretilebilir. İlk katmanın boyutu tavadan küçük, kapağın ikinci
kısmıysa tavadan büyüktür. Tava bu sayede kapanabilmektedir. Pişme esnasında dışbükey kapakta oluşan
su damlacıkları kapak açıldığı zaman kenarlarda dengelenir ve hazneye geri kayar.

Metal
Kitchenwares

Ö€renci / Student
Milad Hajiamiri
Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
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Pan
One of the most important problems of our current kitchens is the lack of space, especially during cooking.
Usually, there is a handle over the lids of ordinary frying pans and the user had to hold this lid and keep it in
hand or put on the counter when he/she wanted to stir up the ingredients in the meal or add new ingredients.
However, this product has a signiﬁcant advantage in comparison with other products on this matter. The lid
of this product having a signiﬁcantly easy design and being handy, keeps remaining open unless you close
it. The lid consists of two layers. The ﬁrst layer may either be made of a glass and stainless steel ring or
produced with the derivatives of entirely stainless steel. The size of the ﬁrst layer is smaller than the frying
pan, but second part of the cover, however, bigger than the frying pan. The frying pan can be closed down
by that means. The water droplets, formed up on the outer lid during the cooking, will be balanced on edges
when the lid is opened and slides back into the storage.
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Mono

Metal
Kitchenwares

Türk insanı çayı demli ya da açık içme tercihini kullanabilmek için mutfağında iki hazneli çaydanlık kullanmayı
k]]j&ygckÛcYqlc]l]fZajeadd]lgd\mèmemr\ëfdjk]$^YjcdÛl]j[a`d]j]kY`ahcmddYfÛ[ÛdYjaafqY\Y
günün farklı zamanlarında dem ayarı yapmamıza fırsat veren bir ürün kullanıyor olmamız yadsınamaz.
“Mono’’, ana su haznesi içine yerleştirilebilen demlik ve yine onun içine yerleştirilen süzgeç kuru çay haznesi
sayesinde tehlikesiz ve kolay temizlenen bir ürün. Ana hazneye bağlı sapın üzerinde bulunan düğme dem
geçişine izin veren mekanizmayı aktive etmekte. Düğmeye tekrar basıldığında su geçişi mümkün kılınmakta.
Paslanmaz çelikten üretilmiş iç içe geçen hazneler rahatça ayrılarak yıkanabilir. Demliğin üzerinde bulunan
kilitleme tuşu tüm ürünün tek kapağı olarak görev yapan parçayı demlik haznesine kilitler ve rahatça
çıkarılmasını sağlar.

Ö€renci / Student
2009888
Katılımcı fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını istememiştir.
The participant did not prefer,
her photography and personal info,
to take part in the catalogue.
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Mono
The Turkish people prefer to use a teapot with two storages in order to use their preference of having tea either
in a way of light or well-brewed. When it is considered that we are a nation consuming tea very frequently,
it cannot be denied that we use a product that gives us opportunity to make a brew adjustment in different
periods of the day or for the users having different preferences.
“Mono’’ is a product containing no risk and may be cleaned easily by means of a teapot, and strainer dry
tea storage, placed in the main water storage. The button taking place on the handle, connected to the main
storage, activates the mechanism allowing the brewed tea passage. When the button is pressed again, the
passage of the water becomes possible. The storages, made of stainless steel and placed one inside the other,
can easily be separated from each other and washed up. The locking button taking place on the teapot locks
the part that functions as the sole lid of the product into the teapot storage and enables it to be taken out easily.

Sütlü

Metal Mutfak Eşyaları

SÜTLÜ, süt içmeyi sevenlere farklı karışımlar yapma olanağı sağlayan yenilikçi ve pratik bir üründür. Elektrik
kullanımı gerektirmez. Basit bir mekanizmayla, haznesine konan meyvenin preslenip delikli bir yüzeyden ana
kaba geçmesi ve sütle karıştırılarak çalkalanması esasına dayanır. SÜTLÜ’yü benzersiz kılan özelliklerinden
biri kesici/delici parça içermemesidir. Bu sayede çocukların bile rahatça kullanabileceği basitlikte ve
güvenliktedir.

Metal
Kitchenwares

Ö€renci / Student
2009889
Katılımcı fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını istememiştir.
The participant did not prefer,
her photography and personal info,
to take part in the catalogue.

SÜTLÜ, paslanmaz çelik sac metalin bükülmesi ile üretilen ana gövde ve enjeksiyon kalıplama ile şeffaf
polietilenden üretilen ikinci bir parçanın iç içe geçmesi ile oluşturulur. Parçalar kolayca birbirinden ayrılıp
yıkanabilir. İçteki haznenin delikli yüzeyi ve itme mekanizması meyveleri ezip sütün içine homojen bir şekilde
karışmalarını sağlayarak yumuşak bir içim deneyimi sunar. Ayrıca SÜTLÜ, çocuklara sağlıklı ve lezzetli
meyveli süt içme olanağı sağlar.

Milky
Milky is an innovative and practical product providing opportunity to those people, who like drinking milk, to
make different mixtures. It depends on a simple mechanism, namely, based on the principle of pressing of
the fruit, placed in its storage and passing of the same into the main container and then, mixture and shaking
of it with milk. One of the features that make Milky peerless is that it does not contain any cutting/perforating
part. Thus, it appears to be so simple and safe that even children may comfortably use it.
Milky is formed up by the insertion of the main body, which is produced by the bending of stainless steel
sheet and a second part, manufactured from transparent polyethylene by injection molding, into one inside
the other. It is easy to separate the parts from each other and wash. The perforated surface and pressing
mechanism of the storage inside crushes the fruits and ensure them to be dispersed within the milk in a
homogenous manner and offers soft drinking experience. Furthermore, Milky provides opportunity for
children to have healthy and tasteful fruit milk.
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Kahvaltılarımızda önemli bir yer tutan yumurtaları geleneksel olarak kaynattığımız taslara yeni bir
yaklaşım… Kahvaltı için demlenen çay zaten enerji harcamakta. Neden bu enerjiyi yumurtamızı haşlamak
için de kullanmayalım?
LYk$Zmìcajd]gjlYqYÛclÛ&yYq\YfdÛèÛfYdlcÛkeÛfYcgfYf$c]kafdacd]alaèaearkmqdYl]eYk]le]\]f$]f]jba
tasarrufu yaparak yumurta haşlamamızı sağlayan bir ürün. Ana haznenin paslanmaz çelik ya da alüminyum,
tutacak kısımların ise yanmaz silikondan üretilmesi düşünülmektedir. Böylece hijyen sağlanmakta, aynı
zamanda da geleneksel tasların el yakma problemine çözüm getirmektedir. Silikon bölümler sayesinde,
çaydanlığın çapı önemsizleşir ve ürün her büyüklükteki çaydanlığa adapte olabilir. Ayrıca, silikon kaymaz
olduğu için, demlik de sabit bir şekilde durabilir.

Ö€renci / Student
2009900
Katılımcı fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını istememiştir.
The participant did not prefer,
her photography and personal info,
to take part in the catalogue.
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Bowl
An innovative approach to the metal bowls that we boil eggs traditionally occupying a signiﬁcant place in our
breakfast tables… The tea, brewed for the breakfast, spends energy in any way. Why not to use this energy in
the meantime for boiling our eggs?
7KHLGHDIRUWKHSURGXFWLRQRI%RZOKDVFRPHRXWLQWKLVUHVSHFW-XVWDSURGXFWSODFHGDWWKHERWWRPSDUWRI
the teapot and provides opportunity for us to boil eggs without any contact with the water we consume and
while saving energy. It is planned to produce the main storage from the stainless steel or aluminium, and the
handles, however, from the ﬁreproof silicon. So, necessary hygiene will be provided and at the same time, it
brings solution to the hand-burning problems of traditional metal bowls. Thanks to the silicon parts, the size
of the teapot becomes unimportant and the product may be adapted to teapots of every size. Furthermore, the
teapot may stand ﬁxed due to the non-sliding nature of silicone.
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Cake’M
Cake’m inanılmaz biçimde çok yönlü kek ve pasta hazırlama kalıbıdır. Bu haﬁf silikon
ürün geleneksel metal kek kalıplarına göre kullanıcıya büyük kolaylık sağlayacak, güne ve
kişiye özel kekler ve pastalar yapmasına imkan verecek alternatif bir ürün. -50 ˚C derece ile
300 ˚C derece arasında rahatlıkla kullanılabilen ürün; pişirme, dondurma, defrost işlemlerine
rahatlıkla dayanmaktadır. Pişirilen pastayı, keki kolaylıkla çıkarabilme ve kolay temizlenebilme
özellikleri sayesinde, Cake’m kısa zamanda harika kekler ve pastalar hazırlanmasını sağlar.
Kullanıcı sonradan alabileceği harf, rakam ve şekil setleri ile özel günlere, özel kekler ve
pastalar hazırlayabilir.
Haﬁf ve esnek silikon Cake’m kek ve pasta kalıbı, yüksek kaliteli FDA onaylı, gıda kalitesine
uygun silikondan üretilmiş dayanıklı bir üründür. Ürün; dondurucu, fırın, mikrodalga ve
bulaşık makinesinde rahatlıkla kullanılabilir.

Cake’M
Cake’m is an incredibly versatile cake and pastry mold. This lightweight silicon product will
provide users with great ease in comparison to classical metal cake molds and will allow
baking cakes and pastries for a special day and for a special person. The product, which can
be used comfortably between -50˚C and 300˚C, easily resists cooking, frosting and defrosting
processes. Thanks to its features allowing easy removal of cake and easy cleaning, Cake’m
lets you bake excellent cakes and pastries in a very short time. Users may bake special cakes
and pastries for special days thanks to number, letter and shape sets that can be purchased
later.
Lightweight and ﬂexible silicon Cake’m cake and pastry mold is a durable product made of
silicon, approved by FDA. The product can be safely used in freezer, oven, microwave and
dishwasher.
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Flowater
“Flowater” kendinden sulama özelliğine sahip tekerlekli bir saksı altlığıdır. Tekerlekleri
sayesinde zemin temizliği ve su değişimi ritüellerini kolaylaştıran bir yapıya sahiptir. Saksı
dışında yer alan su haznesi sayesinde kalan su miktarı rahatça okunabilir. Su bittiğinde şişeyi
doldurup yerine monte ederek suyun, ürünün tabanında yer alan bölüme dolmasını sağlayın.
Su yeterli yüksekliğe geldiğinde atmosfer basıncı sayesinde akışı duracaktır. Saksıya alttan
monte edilmiş akrilik ﬁtil sayesinde toprak, ihtiyacı kadar nemi su yuvasından emecektir,
böylece su ve toprağın direkt teması engellenir ve fazla sulamanın önüne geçilir. Böylece
“Flowater” hem doğal bir sulama şekli sunar hem de siz tatildeyken çiçeklerinizi sulamaya
devam eder.
Mevcut sunumda 1.5 lt kapasiteli pet su şişesi ve 24 cm taban çapında saksı kullanılmıştır.
“PP” veya “HDPE” malzemeden 3 mm duvar kalınlığında plastik enjeksiyon metoduyla
üretilmesi öngörülmektedir.

Flowater
“Flowater” is a self-watering, wheeled ﬂowerpot base. Thanks to its wheels, it has a structure
that facilitates ﬂoor cleaning and water changing. Remaining water amount can be seen easily
thanks to water reservoir outside the ﬂowerpot. When water reservoir is empty, you may reﬁll
the bottle, mount it to the place and pour into the section at the product’s base. When water
reaches adequate height, ﬂow will stop due to atmospheric pressure. Thanks to acrylic wick
assembled to bottom of the ﬂowerpot enables soil to absorb adequate moisture from the
water reservoir; in this way, direct contact of water and soil is avoided and over-watering is
prevented. Thus, “Flowater” offers a natural watering system and continues to water your
ﬂowers while you are on vacation.
In this current presentation, 1,5 lt water bottle and 24 cm diameter ﬂowerpot is used. It is
anticipated to be manufactured of “PP” or “HDPE” material by plastic injection method of
3 mm wall thickness.
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Drymaid
DRYMAID günümüz mutfaklarında yıkanan bulaşıkların kurutma ihtiyacına cevap vermek
üzere tasarlanmış bir üründür. Tasarımı ile benzer ürünlerde hep çözülmesi istenen yer
kaplama sorununa çözüm getirmekte ve yenilikçi özellikler sunmaktadır.
DRYMAID, sıradışı bir ürün olarak ortaya çıkmaktadır. Günümüzün değişen işlevsel ve görsel
ihtiyaçlarına eksiksiz olarak cevap vermektedir. En şık mutfağa bile yakışacak ve plastiğin de
yüksek kaliteli bir malzeme olduğunu gösterecek bir tasarıma sahiptir. DRYMAID, montaj
parçaları ile mutfak tezgâhı üzerinde duvara sabitlenerek kullanılmaktadır. Günlük, elde
yıkanan her boyutta bulaşığın kurutma ihtiyacını karşılayacak kapasiteye ve polipropilen
malzemeden üretilmesi nedeniyle yüksek sağlamlığa sahiptir. Kullanılmadığı zamanlarda
monte edildiği duvar üzerine katlanarak tezgâh üzerinde önemli bir alan kazanılmasını
sağlamaktadır. Hem açık hem de kapalı durumdaki görünüşü ile bulunduğu ortama yüksek
bir kalite hissi vermektedir.

Drymaid
DRYMAID is a product designed to respond to the need of drying the dishes washed in today’s
kitchens. With its design, it gives a solution to the space problem that has always been desired
to be solved by similar products and it provides innovative features.

Aydın Öztoprak
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DRYMAID has been introduced as an extraordinary product. It responds to today’s changing
functional and visual needs perfectly. It has a design that will ﬁt even the most elegant kitchen
and that will show that plastic is a high-quality material. DRYMAID is used by being ﬁxed on
the wall above the kitchen counter by mounting pieces. It has enough capacity to meet the
drying need of all sizes of hand-washed dishes and a high strength due to its polypropylene
material. It can be folded on the wall it’s mounted when not used, thus, it provides substantial
place on the counter. It gives a high-quality feeling to the environment with its open and
closed appearance.
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Çağlar Alkan
Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Middle East Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design

Servis – Kaş›k-Çatal-B›çak Dispensırı
Kalabalıklaşan şehir yaşamı, gündelik hayatta vakit geçirilen tüm mekanlarda insanların
bakteri ve virüslere karşı daha hassas davranmalarına neden oluyor. Hijyen, vazgeçilmez bir
unsur haline geliyor. Hijyen sağlamanın en akılcı ve yaygın yolu ise dispensır kullanmaktan
geçiyor.
“SERVİS” kaşık, çatal, bıçak dispensırı self-servis restoranlar, yemekhaneler ve açık büfe
organizasyonlarda kaşık, çatal, bıçağın hijyenik dağıtımını sağlıyor. Restoran çalışanları
enerji ve zamandan tasarruf ederken kaşık, çatal, bıçağın sarıldığı peçete ya da içine konulup
zımbalandığı kese kağıdı kullanımı ortadan kalkıyor.
“SERVİS”in yaylı mekanizması sayesinde sapından tutularak haﬁfçe yukarı kaldırılan kaşık,
çatal ve bıçak bulunduğu yuvadan teker teker alınır. Bu sırada kaşık, çatal ve bıçağın sapı
dışındaki hiçbir yere el değmez. Kapaklı yapısı boşalan bölümün diğerlerinden bağımsız
olarak doldurulmasını sağlar. ABS plastikten enjeksiyon yöntemiyle üretilen “SERVİS”
tamamen parçalara ayrılıp yıkanabilir.

Service – Spoon-Fork-Knife Dispenser
Crowded city life makes people become more sensitive to bacteria and viruses in all places.
Hygiene is becoming an integral part of ordinary life. The most intelligent and common way to
ensure hygiene is to use a dispenser.
“SERVICE” spoon-fork-knife dispenser allows hygienic distribution of spoons, forks, knives
at self-service restaurants, food courts and open-buffet organizations. While restaurant staff
saves energy and time, napking or paper bag used for wrapping spoons, forks, knives will not
be used anymore.
Thanks to spring mechanism of “SERVICE”, spoons, forks and knives will be taken from the
housing one by one. People cannot touch anywhere other than handles of spoons, forks and
knives. Covered structure reﬁlls empty section independently from other sections. “SERVICE”,
which is manufactured of ABS plastic by injection method, can be totally demounted and
washed.
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Tagg
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servise ver... Hatırlanıp yapılacak ne kadar çok şey var.
Neyse ki ‘tagg’ var. İstediğim çeşitten istediğim kadar alabiliyorum. Üstündeki ikonlar çok
sevimli ve anlatımı iyi. Renk alternatiﬂerinden yeşili seçtim ben. Mutfağıma daha çok uydu.
Mutfaktaki dolaplara ve çekmecelere taktım. Sanki çekmecemin ve dolaplarımın içini
gösteriyor bana. Artık eve geldiğimde neyin nerde olduğunu daha rahat anlıyorum.
Aklımbaşka şeylerle meşgulken ayrıca çekmecemde ne var diye düşünmüyorum. Aslında en
çok sevdiğim özelliği çekmeceleri ve dolapları kapatırken çarpıp kenarlarının zedelenmesini
önlemesi.”
Bir Kullanıcı
“Ürün piyasaya çıkar çıkmaz çok rağbet gördü. Verilen renk ve ikon çeşitleri her mutfağa
uyumlu olmasını sağladı. O yüzden ‘tagg’i bütün kullanıcılar rahatça mutfaklarına kabul etti.
Üretimi kolay ve maliyeti az.”
Bir Üretici

İrem Çelik

Tagg
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car to service… There are lots of things to remember and do.
But luckily, I have ‘tagg’. I can buy any kind as much as I want. Icons on it are very cute
and expression is good. I chose green among the colors. It suits my kitchen. I attached on
cupboards and drawers in my kitchen. As if it shows inside my drawers and cupboards. When
I come home, I remember what is where more easily. While my mind is busy with other stuff, I
do not think about what is inside my drawers. In fact, the feature I like most is to prevent edges
of cupboards and drawers from being damaged while closing them.”
A user
“This product attracted a great demand at the time it was offered to market. Color and icon
options made it suitable for all kitchens. Therefore, all the users accepted ‘tagg’ to their
kitchens easily. It is easy to manufacture and affordable.”
A manufacturer

Ahmet Bekteş
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Palet Tepsi
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Bu tepsi parmaktan güç almak ﬁkriyle resim paletleri örneğinden yola çıkılarak tasarlanmıştır. Tek elle
rahatça taşınan, taşıma işlevine hakim olunan bir düzleme ihtiyaç olduğu gözlenmiştir ve ﬁkir olarak baş
parmaktan güç alınması düşünülmüştür. Böylelikle, özel bir taşıma olanağı sağlanarak bir elde çay vb., bir
elde tepsi rahat bir şekilde taşınabilir.
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Hem sağda hem solda bulunan boşluklar sayesinde her iki elle de ayrı ayrı taşıma işlevi gerçekleşebilir ya da
istenirse yine iki elle servis edilebilir. 400x240x20 mm ölçülerine sahip olan palet tepsinin, polipropilenden
enjeksiyon kalıp üretim yöntemiyle üretilmesi düşünülmektedir. Özel bir taşıma işlevine de olanak sağlaması
bakımından, rakiplerinden ayrılacak ve tercih edilecek olan ürünün, her alanda pratikliği tercih eden kişiler
tarafından da çok beğenileceği ve tercih edileceği düşünülmektedir.

Profesyonel / Professional
Elif Altay
Anadolu Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Endüstriyel Tasarım Bölümü-Tezli
Yüksek Lisans
Anadolu University
Institute of Science
Department of Industrial
Design-Master’s Degree
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Palette Tray
This tray has been designed based on inspiration from picture palette, which is hold by ﬁnger. It has been
observed to require a surface, which can be carried with one hand easily and comfortably, and force by thumb
has been considered. In this way, a special carriage facility is provided and tea in one hand and tray in the
other, can be carried easily.
Thanks to openings both on the right and on the left, it can be carried individually with both hands or served
with both hands. The palette tray with dimensions of 400x240x20 mm is intended to be manufactured of
polypropylene by injection molding method. The product, which will distinguish itself from its competitors
and be preferred by the users in terms of allowing a special carriage function, will be liked and preferred by
people chosing practicality in any ﬁeld.

Fluff

Plastik Ev
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Fluff, özgür kullanımlar için düşünülmüş bir tasarımdır. O kimi zaman bir meyve tabağı, kimi zaman bir
tepsi, kimi zaman da bir ışık olabilir. Gece uyandığınızda su bardağını düşürmeden almak mı istiyorsunuz?
Ya da gece yarısı mutfağa gittiğinizde, ışığı açmadan bir şeylere ulaşmak mı istiyorsunuz? Film izlerken hem
kekinizi hem de çayınızı dökmeden yiyip içmek mi istiyorsunuz? Fluff bütün bu sorulara cevap verebilecek
bir üründür.

Plastic House
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Malzeme ve üretim yöntemi: Enjeksiyon kalıp yöntemiyle üretilmiş abs plastik malzemesi.

Profesyonel / Professional

Fosforlu yüzeyler Fosforix Pigment malzemesi katılarak üretilmiştir. Gün ışığından veya herhangi bir
aydınlatma cihazından bünyesine aldığı ışığı geri verir. Fosforix Pigment’in ışığı aldıktan sonra verme işlemi
genellikle tercih ettiğiniz ürüne ve ışık miktarına göre farklılık gösterir. Bu süre takriben 1-24 saat arasında
değişir. Işığı bünyesine yükleyip geri vermesi 10 yıl boyunca devam eder.

Tahsin Emre Eke

Fluff

Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
İç Mimarlık Bölümü

Fluff is a design that is considered for free usages. It might sometimes serve as a fruit dish, sometimes a
tray and sometimes a lamp. Do you want to take your glass of water without breaking it when you wake up
at night? Or do you want to get something in the kitchen without turning the lights on at midnight? Do you
want to have your cake and tea without spilling them while you watch a movie? Fluff is a product to answer
all these questions!

Marmara University
Faculty of Fine Arts
Department of Interior Architecture

Material and method of manufacture: Abs plastic material manufactured by injection molding method.
Phosphorous surfaces have been manufactured by adding phosphorix pigment material. It gives out light
saved from daylight or any lighting device. After the phosphorix pigment saves light, degree of the light given
out depends on the product you have preferred and amount of light. This duration varies between 1 to 24
hours. The process of saving and giving out light lasts for 10 years.
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MODUL_ES
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Mutfaklarda sadelik ve modern bir görünüm amacıyla tasarlanmış bir bulaşıklıktır. Bulaşıklıklarda yaşanan
yer yetmeme, bardak, çatal, kaşık, bıçak ve tencere koymak için özel bir yerin olmaması gibi sorunları
ortadan kaldırmayı hedeﬂemektedir.
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Bulaşıklık altta bir su toplama haznesi, bulaşıkların koyulduğu bir alan ve bulaşıkları ayırıcı öğelerden
oluşmaktadır. Su toplama haznesinin içinde suyun sürekli olarak boşalmasını sağlayan bir eğim ve delik
bulunmaktadır. Bu da suyun kullanıcı tarafından her bulaşık öncesi dökülmesi zorunluluğunu ortadan
kaldırır. Bunun üzerindeki bulaşıkları koyduğumuz bölüm dairelerle bölünmüş boşluklardan oluşmaktadır.
Bu yüzey üzerine kullanıcı, ayırıcı aparatları ihtiyacına göre koymaktadır.

Profesyonel / Professional

Su toplama tepsisi, bulaşıkların koyulduğu bölüm ve çatal-bıçak-kaşıklık kısmının malzemesi polipropilendir.
Tepsi ve bulaşıkların koyulduğu bölüm termoform yöntemiyle üretilecektir. Aparatlarımızın malzemesi
eğilebilir polivinil klorürdür. Aparatlar ve kaşık-çatal-bıçaklıklar ise üﬂemeli kalıplama ve ısıl biçimlendirme
yöntemiyle üretilecektir.

Sevil Özkavak
Anadolu Üniversitesi
Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu
Endüstriyel Tasarım Bölümü
Anadolu University
School of Industrial Arts
Department of Industrial Design

MODUL_ES
This is a dish rack designed for simplicity and modern ambient in kitchens. It aims at eliminating problems
such as lack of space in dish racks, lack of a particular place for glasses, forks, spoons, knives and cookers.
The dish rack consists of a water collection reservoir at the bottom, an area to place dishes and components
separating these dishes. There is an inclination and hole in the water collection reservoir to discharge water
continuously. This will eliminate the need for user to discharge water prior to each dishwashing. The section,
where we place the dishes, consists of spaces separated by circles. Users will place separating apparatuses
on this surface according to their own need.
Water collection tray, the section where dishes are placed and area of forks-knives-spoons are made of
polypropylene material. Area to place tray and dishes will be manufactured by thermoform method. Material
of our apparatuses is ﬂexible polyvinyl chloride. Apparatuses and area for forks-knives-spoons will be
manufactured by blow molding and thermal shaping methods.
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GER-GİN
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Enerji tüketiminin önem taşıdığı, gereksiz tüketim alışkanlıklarının değişmesi gerektiği bu dönemde, insan
gücüyle üretim önem kazanmıştır. GER-GİN, elektrik enerjisi kullanmadan kullanıcının kendi gücüyle sebze
parçalama işlemini yapmasını sağlar.
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Birbirinden ayrılabilen iki hazneden oluşan ürün, hazneleri bir arada tutan gergin kauçuk ip ile bir çark
sistemine sarılıdır. Haznelerin zıt yönlere çekilmesiyle ip, çarkların dönmesini sağlayarak bıçağı döndürür. İp
gergin olduğundan hazneler birleşirken çark güç gerektirmeden ters yöne tekrar çalışır. Böylece çark germe
ve birleşme sürecinde sürekli olarak döner. Bu işlem parçalanması gereken sebzenin niteliğine göre 2-4 defa
tekrarlanır. Böylece elektrik enerjisi yerine insan gücü ile verim sağlanır.

Profesyonel / Professional
2008903
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parçalanması avantajını sunar. Haznelerin dışında bulunan kauçuk ürünü hem darbelerden korur hem de
çekme işleminde elin kaymasını önleyen destekleyicidir.

GER-GİN

Katılımcı fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını
istememiştir.

In today’s world, where energy consumption is very important and unnecessary consumption habits should
be changed, production by manpower has gained importance. GER-GİN allows user to chop vegetables with
his/her own power without using electrical energy.

The participant did not prefer,
her photography and personal info,
to take part in the catalogue.

The product, which consists of two reservoirs that can be detached from each other, is wrapped to a wheel
system with a tight rubber rope keeping these reservoirs together. When reservoirs are pulled to opposite
directions, the rope rotates the wheels and therefore the blade. As the rope is tight, the wheel rotates in
counter-direction without any force as the reservoirs come together again. In this way, the wheel rotates
continuously. This process is repeated for 2-4 times depending on nature of the vegetable to be chopped. In
this way, efﬁciency is provided with manpower, instead of electrical energy.
Two reservoirs allow chopping two different foods, which should not be mixed, at the same time. The rubber
outside the reservoirs both protects the product from impacts and supports your hand while pulling the rope.
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Bardak
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Günümüzde yaşam koşullarının gittikçe zorlaştığı bir dönemde, insan yaşamını daha pratik ve kolay
hale getirmek için tasarlanan materyallere bir yenisini de ben eklemek istedim. Yazın sıcak günlerinde
serinlemek için soğuk meşrubat içmek en büyük isteğimizdir. Fakat nemden ve sıcaklıktan kaynaklanan
olumsuz hava şartları içeceğimizin ısısını sabit kılmaz. Bu bağlamda bardak tasarımım çok amaçlı olarak
kullanılabilmektedir.
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Soğuk meşrubat içerken bardağın alt haznesine buz küpleri yerleştirilip sabitlenir. Böylelikle dışarıyla olan
hava sirkülâsyonundan etkilenmez ve meşrubat soğuk bir şekilde tüketilir. Tasarımımla yine kış mevsiminin
vazgeçilmez sıcak içeceklerinin de mevsim şartlarına rağmen daha uzun sürede keyﬁni çıkartabiliyoruz.
Bardağın alt haznesine sıcak su ekleyerek ısıyı muhafaza edip, keyiﬂi bir içim sağlayabiliyoruz.

Profesyonel / Professional
E. Pervin Akbaş
Hacettepe Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
éEaeYjdÛcn]y]nj]LYkYjÛeÛ
Bölümü
Hacettepe University
Faculty of Fine Arts
Department of Interior Architecture
and Enviromental Design

Malzeme Bilgisi: Polikarbonat, plastik türler içerisinde en hijyenik ve dayanıklı ürünlerdendir.
Isıya dayanımı -100°C +135°C arasıdır.

Glass
I wanted to add a new material to the existing ones, which are designed to render ordinary life more practical
and easier in a period where life conditions become harder day by day. We all love to have cold drinks to chill
out on hot days of summer. However, adverse weather conditions arising from humidity and temperature do
not allow us to keep our drink’s temperature ﬁxed. In this context, my glass design can be used for multiple
purposes.
While you have a cold drink, you will place ice cubes into bottom reservoir of the glass. In this way, the glass
will not be affected from outside air circulation and drink can be enjoyed cool. With my design, you can also
enjoy hot drinks of winter, despite seasonal conditions. You may ﬁll hot water into bottom reservoir of the
glass and enjoy your drink.
Material Information: Polycarbonate is one of the most hygienic and durable plastics.
Its heat resistance is between -100° to +135°.
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Köpek Tuvalet Kabı
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Nerdeyse artık her evde bir köpeğin yaşadığı şu zamanda metropolleşmiş şehir yaşantısında küçük
dostlarımızın ihtiyaçları için yeterli zaman ayıramıyoruz. Bu nedenle hem onların ihtiyaçlarını karşılayıp ev
ortamında huzurlu olmaları hem de köpek sahiplerinin zamanlarını iyi değerlendirmeleri için köpek tuvalet
kabı büyük bir fırsat yaratmaktadır.

Plastic House
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Ecem Yıldız
Dokuz Eylül Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Moda Aksesuar ve
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Dokuz Eylül University
Faculty of Fine Arts
Department of Fashion Accessory
and Industrial Design

Artık köpeklerimizin de bir tuvaleti var! Bu ürün evimizin uygun bir yerinde durur ve her gün kolayca
yıkanarak temizlenir. Köpeğimiz ihtiyaç duyduğu vakit bu ürünü kullanabilir. Köpek kabının monte edilip
parçalanabilir olması kolay temizlenmesi ve taşınması için düşünülmüştür. Tamamen plastik olup üretimi
ve maliyeti en alt seviyede tutulmuştur. Ürünün etrafındaki yükselti dışkının dışarı taşmasını ve sıçramasını
engellemek için düşünülmüştür. Izgaranın alt zeminden 5 cm yüksek olması köpeğimizin patilerinin dışkısı
ile karışmaması içindir. Izgara ürüne sürülerek takılıp çıkartılır.

Dog Toilet Container
We cannot spare adequate time for needs of our little friends in this metropolis life, where a dog lives in
almost every house. Therefore, a dog toilet container gives a wonderful chance to let them meet their needs
in the house, live more peacefully and let dog owners spend their time more efﬁciently.
From now on, our dogs have their own toilets! This product stays at an appropriate place in the house and
easily washed and cleaned everyday. Your dog may use this product anytime it needs. Mounting-demounting
feature of the dog toilet container has been intended to clean and carry easily. It is totally made of plastic
and manufacture costs have been minimized. Elevation around the product has been intended to prevent poo
from spilling and splashing outside. Having the grid 5 cm higher than the bottom ground is to prevent your
dog’s paws from getting into poo. The grid is assembled and disassembled by sliding.
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Cam Temizleyici
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Cam silerken kolunuz mu ağrıyor? Yoksa yüksek katlarda cam silmek çok mu tehlikeli? Benzerlerinden farklı
olarak bu tasarım ile birlikte artık evlerimizde daha güvenli, daha sağlıklı temizlik yapabileceğiz. Küçük,
büyük, üçgen ana silme başlığı, uzayabilen ergonomik sapı, mikroﬁber bileşenli özel yapım bezleri ile cam,
ahşap ya da metal yüzeylerde rahatlıkla kullanılabilir.
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Glass Cleaner

Profesyonel / Professional
2008966
Katılımcı kişisel bilgilerinin yer
almasını istememiştir.
The participant did not prefer,
her personal info, to take part in the
catalogue.
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Does your arm hurt when cleaning the windows? Or is it too dangerous to clean the windows at high ﬂoors?
With this design being distinguished from the others, we will be able to perform safer and healthier cleaning
at our houses. It can be used on glass, wood or metal surfaces with its small, large, triangle cleaning heads,
extendible ergonomic handle and special clothes with microﬁber compound.

Perde Takma Aparatı
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Bu yeni perde takma aparatı sayesinde perde çıkarıp takma alışkanlıklarınız değişecek. Perde takma aparatı
perde rayının kısa bir parçasından oluşmaktadır. Bu parçaya, takılacak olan perde geçirilir. Sonrasında
aparat, takılmış perde ile birlikte tavandaki ana rayın bir ucuna sabitlenir. Parça takıldıktan sonra hem ana
rayla bütünleşir hem de durdurma görevi görür.
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Perde takma aparatı iki ana parçadan oluşur: Biri perde rayına benzeyen, bir ucu kör diğer ucu açık olan özel
bir parçadır. Tamamen plastikten olan bu parça plastik enjeksiyon tekniği ile imal edilecektir. Bu teknikten
dolayı da parça iki kalıptan oluşmaktadır. Bir gövde, bir de stop vazifesini görecek olan tıpadan oluşmaktadır.
Diğer parça ise tavana vidalanacak olan sabitleme parçasıdır. Bu parça da tamamen plastikten olup plastik
enjeksiyon tekniği ile imal edilecektir.

Profesyonel / Professional
Murat Yardımoğlu
Hacettepe Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
İç Mimarlık ve
y]nj]LYkYjÛeÛ:de
Hacettepe University
Faculty of Fine Arts
Department of Interior Architecture
and Environmental Design

Curtain Mounting Device
Your curtain mounting habits will change thanks to this new curtain device. Curtain mounting device consists
of a short piece of the curtain rail. Curtain is placed into this piece. Then the device, together with the curtain,
is ﬁxed on one end of the main rail in the ceiling. After the piece is ﬁxed, it becomes integrated with the main
rail and at the same time it serves as a stopper.
Curtain mounting device consists of two main parts: One of them is a special piece resembling the curtain
rail with one dead end and one open end. This piece, completely made of plastic, will be produced by means
of plastic injection technique. The piece includes two moulds due to this technique. It consists of one body
and one tap that will serve as a stopper. The other part is the ﬁxing piece that will be screwed to the ceiling.
This piece is also completely made of plastic and will be produced by means of plastic injection technique.

Paris Sanat Okulu
İç Mimarlık Bölümü
Art School of Paris
Department of Interior Architecture
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Ahtapot Vestiyer
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Ahtapot vestiyer, günlük hayatımızda, zaman geçirdiğimiz hemen her mekanda kullandığımız vestiyerin,
alışılmışın dışında yeniden yorumlanmasıdır. Ahtapot kollarıyla palto, ceket gibi mevsimsel eşyalarımızı yer
kaybettirmeden, dinamik, eğlenceli, estetik olarak rahatlıkla taşır. Fonksiyonelliğinin yanında görselliği de
farklıdır. Metal kancalı elastiki/plastik halatlar, tavana sabitlenmiş daire formlu karkas sistemine bağlanır.
Karkas sisteminin tavana sağlıklı bir şekilde montajından sonra kıyafetleri taşıyacak kancalı elastiki ahtapot
kollar, karkasa kanca ile takılır. Kalıplanmış plastik kapak içinden kollar geçirilerek yerine yerleştirilir ve
montaj vidası ile sabitlenir. Kısaca tavandaki bu bağlantı, kalıplanmış plastik kapak ile estetik hale getirilir.
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Ürünün her parçası farklı renklerde üretildiği için, son kullanıcıya beğenisine göre düzenleme şansı tanır.

Profesyonel / Professional
2008994
Katılımcı kişisel bilgilerinin yer
almasını istememiştir.
The participant did not prefer, his
personal info, to take part in the
catalogue.
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Octopus Hanger
Octopus hanger is re-interpretation of the hanger, which is used in any space during our ordinary lives, unlike
our habits. It carries our seasonal clothes such as coats, jackets on its octopus arms space in a dynamic, fun,
aesthetic manner, without occupying its outlook is different, as well as its functionality. Elastic/plastic ropes
with metal hooks are secured to circular-form carcass system mounted to the ceiling. After solid mounting
of the carcass system to the ceiling, elastic octopus arms to carry the clothes are secured to the carcass with
hooks. Arms are taken through the molded plastic cover and secured with assembly screw. In short, this
connection on the ceiling is made aesthetic with molded plastic cover.
As each part of the product is manufactured in different colors, it allows end-users to arrange them according
to their own pleasure.

Su Kemeri

Plastik Ev
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Ürün bir çoğumuzun evlerinde kullandığı klasik termofor gerecine daha fazla işlev, fonksiyonellik ve esprili
bir yaklaşım katmaktadır. Klasik formdaki termofor ayak, sırt, karın gibi tek bölgede kullanılırken, bu yeni
kemer formu ile gerek bel ya da omuza takılır gerekse açık vaziyette vücüdun geniş bir kısmını ısıtabilir ya da
soğutabilir. Isıya ve soğuğa dayanıklı esnek plastik malzemeden üretilen tasarım her mevsim kullanılabilir.
Termos içerisinde kullanılan yalıtım malzemesi ile içi izole edilmiştir. Bu sayede kışın ısısını korur ve uzun
süre ısıtır. Yazın gerek içerisine soğuk su konularak kamp, gezi ve pikniklerde matara görevi yapar, gerekse
de katlanarak buzlukta bekletilerek dondurulur. Ağrılar için buz torbası olarak da kullanılabilir. Bandı
sayesinde ayarlanarak bele uygun ölçüye getirilir, çift taraﬂı kapağı sayesinde içine su basılarak kolaylıkla
dezenfekte edilir.

Plastic House
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Water Belt
The product adds more function and a humoristic approach to classical thermophore tool, which is used by
most of us at home. While classical thermophore is used on single parts such as foot, back, stomach etc.,
this new belt form may be used on waist or shoulder and can heat up or cool down a large part of the body.
The design, which is manufactured of ﬂexible plastic material resistant to high and low temperature, can be
used in any season. Inner part is insulated with the insulating material inside the thermos. In this way, it
preserves its temperature and warms for a long time. In summer, it can be used as a water bottle at camps,
trips or picnics by putting cold water into it or it can be frost in freezer. It can also be used as an ice bag for
pains. Thanks to its band, it can be adjusted to suit your waist; it is easily disinfected by ﬁlling water via its
double-sided cover.
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Dadı
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Dadı, çiçek yetiştirmekle uğraşan kişilerin en büyük yardımcısıdır. Tatile çıktığınızda ya da bitkilerinizle
ilgilenecek vaktiniz olmadığında, dadı bunu en iyi şekilde yapar. Saksıda ya da bahçede büyütülen bitkilerin
kmdYfeYkÛfÛ n] \gèjm Zaae\] Zgq YleYkÛfÛ kYèdYeYc aaf lYkYjdYfeÛëlÛj& ya]c ^gjemf\Yca YèÛr cÛkeÛ
333, 500 ve 1500 ml’lik plastik pet şişelerle uyumludur. Bitki türüne ya da sulama ihtiyacına göre şişe
boyutu seçilir. Pet şişe yerleştirildiği zaman, bitkiyi besleyen bir biberona dönüşür ve yavaş yavaş bitkinin
kökünü besler. Su, gövde kısmını izleyerek toprağın altında kalan kısma akar. Buradaki delikler yardımıyla
da yetiştirilen bitkinin kökünü besler. Tasarımın gövdesindeki yapraklar ise, çiçeğin dik büyümesine ve bir
arada durmasına yardımcı olur. Karşılıklı yapraklar üzerindeki delik ve çıkıntılar, birbirine düğmelenerek bir
kafes oluşturur. Farklı delikler ve çıkıntılar kullanılarak genişlik ayarlanabilir.
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Nanny
Nanny is a wonderful assistant for people who are interested in ﬂower gardening. When you are on vacation
or do not have time to take care of your plants, nanny will undertake this task. It has been designed for water
plants grown up in ﬂowerpot or garden and allow them to grow up accurately. Nozzle part in ﬂower form
is compatible with plastic bottles of 333, 500 and 1500 ml. Bottle size is chosen according to plant type
or watering need. When bottle is placed, it serves as a baby bottle feeding the plant and feeds the plant’s
root slowly. Water follows the body part and ﬂows into the portion remaining under the soil. It feeds root of
the plant via holes here. Leaves in the body of the design help the plant grow upright and remain together.
Concave and salient parts on opposing leaves form a cage when mounted together. Width can be adjusted by
using different concave and salient parts.

Sepet Sepet

Plastik Ev
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ayıklamaktır. “Sepet Sepet” adındaki bu kirli sepeti, kirli çamaşırlara, yıkama öncesi renklerine ya da
hassasiyetlerine göre bir ön gruplama yaparak kullanıcının işini bir hayli kolaylaştırmaktadır. Bu ürün ile tek
bölmeli sepetlerde yaşanan çamaşır ayırma sıkıntısına bir çözüm bulunmuştur.

Plastic House
and Kitchen
Appliances

Sepet Sepet’in işleme mekanizması oldukça basittir. Ürünün iç bölümündeki dik boruya geçirilen iki
kanat, kapı menteşesi mantığı ile merkezden hareketli çalışırlar. Kanatlar, bölmelere konulan çamaşırların
miktarına göre hareket ettirilebilir.

Profesyonel / Professional
2009046

Ürünün dış yüzeyindeki ve kanatlar üzerindeki delikler çamaşırlar arasında hava akımına yardımcı olarak
sepet içinde kötü koku oluşumunu engeller. 360 derece dönebilen tekerlekleri sayesinde her yöne kolayca
sürüklenebilme özelliğine sahiptir. Sepet Sepet polipropilen plastikten üretilmiştir. Ana gövdesi beyaz,
kapak ve kanatlar isteğe göre renkli üretilebilir.

Basket Basket

Katılımcı fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını
istememiştir.

One of the hardest tasks while using the washing machine is to sort the dirty laundries. This dirty laundry
basket called “Basket Basket” sorts dirty laundries according to their colors or sensitivities prior to washing
and facilitates work of the users. With this product, laundry sorting problem of single-division baskets has
been solved.

The participant did not prefer,
her photography and personal info,
to take part in the catalogue.

Working mechanism of Basket Basket is quite simple. Two wings mounted to the pipe inside the product are
based on the center with the logic of door hinge. The wings may be moved according to amount of laundry
in the divisions.
Holes on the outer surface and on the wings help air circulation and avoid odor in the basket. Thanks to
its 360-degree rotating wheels, it can easily be dragged to anywhere. Basket Basket is manufactured of
polypropylene plastic. Main body can be manufactured in white, cover and wings can be manufactured in
any desired color.
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Rewater - Suyun Geri Kazanımı
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Küresel ısınmanın etkisiyle artan susuzluk problemi, önümüzdeki yılların en büyük sorunlarından biri
olacaktır. Bu sorunla, su kaynaklarının en verimli şekilde kullanılması gerekliliği önem kazanmaya
başlamıştır. Su kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmanın en basit ve en etkin yollarından birisi suyun geri
kazanımıdır.
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Bu amaç doğrultusunda geliştirilen proje, evlerimizde meyve, sebze gibi yiyeceklerimizi yıkadıktan sonra
ortaya çıkan atık suyun değerlendirilmesini, yani geri dönüşümünü hedeﬂemektedir. Ürün birbirine geçen
iki parçadan oluşmaktadır. Üst parça bir süzek vazifesi görerek, yiyecekler yıkanırken oluşan artık suyun,
alt kısımda bulunan parça içinde depolanmasını sağlamaktadır. Alt parça içinde depolanan su daha sonra
evdeki veya bahçedeki bitkilerin sulanmasında kullanılmaktadır.

Profesyonel / Professional
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Fen Bilimleri Enstitüsü
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
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Student of Master’s Degree
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Rewater - Recovery Of Water
Problem of drought, which increases due to adverse impacts of global warming, will become one of the
most signiﬁcant problems of the future. The requirement to utilize water resources in the most efﬁcient way
possible, has gained importance due to this problem. One of the simplest and most effective ways of utilizing
water resources efﬁciently is the recovery of water.
The project, which has been developed for this purpose, aims at recovery, recycle of waste water that comes
into existence after washing foods such as fruits and vegetables. The product consists of two nested parts.
The upper part serves as a ﬁlter and pours the waste water into the part at the bottom. Water collected in the
bottom part is used for watering plants at home or garden.

Plastik çöp kutusu

Plastik Ev
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Ülkemizde ve evlerimizde atık ayırma işlemi, bilinen ancak yerleşmemiş bir olgudur. Atık ayırma işlemi
modern metropollerde modern toplum davranış biçimidir. Bu ürün tasarım önerisi ile amaçlanan, geri
dönüşümün önem kazandığı bu çağda aile fertlerine bu davranış biçimini yerleştirmek ve geri dönüşüm
sistemini evlerden başlatmaktır. Aynı zamanda hem geri dönüşüm sistemini barındıran hem de farklı
yüksekliklere ayarlanabilen plastik çöp kutusu ürün tasarımıdır.
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Katılımcı fotoğraf ve kişisel
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Plastik çöp kutusu tasarımının içi iki bölümden oluşmaktadır. Kapaklarının üzerindeki işaretler atıkların
atılacağı grubu göstermektedir. Bu gruplar cam-metal ve kağıt-plastik atık gruplarıdır. Bu tasarımda
kullanıcı çöp dökme eylemi ile aynı zamanda çöpleri ayrıştıracak ve yerleşmemiş bir kullanım alışkanlığını
da edinmiş olacaktır. Plastik çöp kutusu, istenildiğinde 35 cm- 75 cm arası yüksekliğe ayarlanabilmektedir.
Bu, hem geri dönüşüm temasını hem de fonksiyonel ürün özelliğini oluşturmaktadır.

Plastic Dustbin
Waste separation system in our country and at homes is a known, but not settled fact. Waste separation
process is a modern society habit in modern metropolis. What is aimed in this design, is to settle this
recycling habit in family members and commence the recycling system at homes. This is a plastic dustbin
design, which includes a recycling system and which can be adjusted to different heights.
Inside of the plastic dustbin design, consists of two sections. Marks on the covers show the group of wastes.
These are glass-metal and paper-plastic waste groups. In this design, users will separate dusts while throwing
them away and get an unsettled habit. Plastic dustbin can be adjusted to 35cm – 75cm height when required.
This forms both recycling theme and functional product feature.
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LTL
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İsmini, kendisini oluşturan iki L ve bir T harﬁnin formundaki parçalardan alan LTL, birçok kullanım şekli
sağlayan bir mobilyadır.
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İstendiğinde tek kişilik ya da çift kişilik koltuk, istendiğinde duvar önünde boydan boya kullanılabilen bir
kitaplık, istendiğinde de minderlerin konumu değiştirilerek uzanılabilecek bir yatak olarak kullanılabilen bir
mobilyadır. Oturan kişi her an elinin altında bulundurmak istediği kitapları yerinden kalkmadan koltuğun
kolçaklarını oluşturan ufak kitaplıklardan alabilir. Kenarlarından birbirine tutturulan 3 alt minderi ve 1 sırt
minderinden oluşan minder grubu ihtiyaca göre çift kişilik yatak veya çift kişilik koltuğa dönüşebilir.

Profesyonel / Professional
Dilan Epik

İçi metal proﬁllerle desteklenen LTL’nin dışında teknopolimer kullanılıyor. Malzemesinin çok ağır olmaması,
farklı kullanım amaçlarına göre parçaların yerini değiştirmeyi kolay kılıyor.LTL; birçok mobilyanın işlevini
tek başına yerine getirerek, özellikle küçük mekanlar için alan tasarrufu sağlamayı amaçlayan bir tasarım.

LTL
Taking its name from parts of two L and one T letters, LTL is a furniture providing several ways of use.

Yeditepe Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
İç Mimarlık Bölümü
Yeditepe University
Faculty of Fine Arts
Department of Architecture
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It might be used as a single or double couch, as a library from wall to wall, a bed to lay down by changing
position of cushions where required. Person sitting there may take the books s/he likes from small bookbases
forming armrests of the couch without leaving his/her seat. Cushion group, which consists of 3 bottom
cushions attached to each other and 1 back cushion, can be converted into double bed or double seat.
Technopolymere is used on outside of LTL, which is supported by metal proﬁles inside. Light materials make
it easy to replace the parts according to different purposes of use. LTL is a design that fulﬁlls functions of
several furniture on its own and that aims at saving space especially in small areas.

Üçlü çay saklama kapları

Plastik Ev
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Üçlü çay saklama kapları, çalışma prensibini bildiğimiz peçeteliklerden almıştır. Kaplardan biri ikili demlik
poşet çay, biri yuvarlak demlik poşet çay, biri de çöp çay saklamak için tasarlanmıştır.
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Demlik poşet çay ve yuvarlak demlik poşet çayları saklamak için tasarlanmış olan kapların altında bir yay,
yayın üzerinde bir yüzey bulunmaktadır. Poşet çaylar, yay tamamen yukarıda iken, yayın üzerinde bulunan
yüzeye oturtulup aşağı doğru bastırılmaktadır. Yay böylece sıkışmakta ve poşetler bitene kadar yukarı
çıkmaktadır.
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Bu delik, kabın yan yüzeyindeki parçayı çektiğimizde açılır, geri ittiğimizde ise kapanır. Kaplar, duvara
bantla yapıştırılan farklı bir parçaya geçirilmektedir. Farklı renk seçenekleri ile de mutfakta şık bir görüntü
sağlamaktadır.

Triple tea boxes
Triple tea boxes took their working principle from the ordinary napkin holder. One of the boxes is designed
to hold double chambered tea bags, one designed to hold round tea bags and the other designed to hold the
waste tea.
There is one string behind the boxes designed to hold tea bags and round tea bags and there is a surface
above the string. Tea bags are placed and pressed down on this surface above the string when the string is
completely up. Consequently the string is tightened and moves upward until the bags are ﬁnished.
There is a hole behind the box designed for the waste tea in order to ﬁll and empty the tea. This hole is opened
when you pull the piece on the side of the box and it is closed when you push it back. The boxes are attached
to a separate piece that is taped to the wall. An elegant appearance is provided in the kitchen with different
color choices.
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Kağıt Havlu Askılığı
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Piyasadaki askılıkların kullanım zorluğu düşünülerek, havlunun kolayca ve ıslatılmadan koparılması
amacıyla tasarlanan ürün basit yaylı mekanizması sayesinde, üstten bastırıp havluyu sıkmasıyla kolay bir
koparma sağlar.
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Paper Towel Hanger
The product, which is designed to break off towels easily without damping them by considering difﬁculty
of use of the hangers in the market, allows easy breaking thanks to its simple spring mechanism pushing
downwards.
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Size-me
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Böylece farklı porsiyonlar için gereksiz yer kaplayacak farklı ebatlarda çanak, tabak sahibi olmanıza gerek
yok. Malzemenin esnekliğinden faydalanarak içindeki malzemesi arttıkça büyüklüğü ona göre değişen şık,
sade kaplar tasarladım. Küçük gıdalar ya da kırıntıların ara boşluklardan dökülmemesi için Size-me “altlığı“
da kullanılabilir.

Size-me’yi tasarlamamın nedeni, birçok ebata girebilecek bir kaba sahip olma ﬁkrinden gelişti.

Size-me kaplar, esnek plastik malzemeden üretilecektir. Üretimi sıcakta büküm ile sağlanabilir (thermoform).
Altlığın size-me kaba tutunması için hem altlığın hem de kabın altına mıknatıs bir yüzey sabitlenmiştir. İnce
mıknatıs yüzey taban altlarında düşünülebileceği gibi, tabanların iki plastik yüzeyi arasında da olabilir.

Profesyonel / Professional
2009134
Katılımcı fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını istememiştir.
The participant did not prefer,
her photography and personal info,
to take part in the catalogue.

Kaplarınızı keyﬁnize göre değiştirebilir, farklı renkteki kap ve “yaprak” altlıklarını kombine edebilirsiniz.
Böylece hem her ebata uyan, hem de eğlenceli kaplara sahip olursunuz.

Size-me
The reason for me to design Size-me is the idea to have a cup that can get into many sizes.
So, you will not need dishes at different sizes to occupy unnecessary space for different positions. I have
designed smart and simple cups, which change dimension depending on the material in them, by taking
advantage of the material’s ﬂexibility. Size-me base can be used for preventing small foods or crumbs from
falling out.
Size-me cups will be manufactured of ﬂexible plastic material. They can be manufactured by thermal molding
(thermoform). A magnet has been secured under both base and cup to allow the base to hold the size-me cup.
Thin magnet surface bases may be considered or it can be between two plastic surfaces of bases.
You may replace the cups as you like and combine cups and “leaf” bases in different colors. In this way, you
will have fun cups suitable for any size.
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Twist
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Twist, kullanım esnasında kullanıcının parmakları ile rendenin keskin yüzeyi arasındaki teması engelleyerek
güvenli rendeleme işlemi yapmaya olanak sağlayan, küresel dizilmiş kesme ağızlarıyla 3 boyutlu rendeleme
işlemi yapabilen kullanıcı dostu bir rende tasarımıdır.

Plastic House
and Kitchen
Appliances

Farklı inceliklerde rendeleme için, iki ayrı aparatı bulunur. Rendelenecek gıda, ürünün üst rendesine
yerleştirildikten sonra, kapak ana gövdeye bağlanıp, vida adımları sayesinde kolayca döndürülerek ve
aşağıya doğru kaydırılarak rendeleme işlemi gerçekleştirilir.
Üst kapak ve ana gövde üstünde elin kaymasını engelleyen üçer adet silikon şerit bulunur. Rende aparatlarının
gövdesinde de aynı işlevi yerine getiren, üzerinde rende kalınlığını gösteren serigraﬁleri taşıyan silindirik
silikon yüzeyler vardır.
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Paslanmaz çelik rendeler için üretim yöntemi olarak derin çekme ve abkant kesim, diğer parçalar için “çift
malzemeli in-mold plastik enjeksiyon kalıplama” yöntemi kullanılacaktır.

Twist
Twist is a user-friendly grater design that ensures safety in grating by breaking contact between ﬁngers of
the user and the sharp edge of the grater. The product is able to perform 3D grating with spherical aligned
cutting surfaces.
It has two separate parts for grating with different thicknesses. After placing the food to be grated onto upper
grater of the product, the cover is secured to the main body, twisted easily by screw and slided downwards
to grate.
There are three silicon strips on the upper cover and the main body to avoid slipping of hands. There are
cylindrical silicon surfaces bearing the serigraphies that indicate grating thickness on the body of the grater
apparatuses.
Deep drawing and bending press method will be applied for stainless steel graters; whereas “double-material
inmold plastic injection molding” method will be utilized for other parts.

174

Tea42
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Bu ürün iki kişilik pratik bitki, poşet çay veya kahve seti olarak tasarlanmıştır. Klasik servis sorununa pratik
ve eğlenceli bir çözüm içermekte, basit bir hareketle çay veya kahvenin demini alan ve eşit olarak servis
yapılmasını sağlayan yaratıcı bir plastik mutfak ürünü olarak düşünülmüştür.
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Ürün, sıcak suyun ve doğal bitki çayı veya granül kahve parçalarının yerleştirilmesi ile demlenmeye
bırakılmaktadır. Demlenme sürecinin tamamlanması sonucunda üst kapakta yer alan baskı kolunun
itilmesi ile demlenmiş sıvı şeffaf kabın içinde alttan üstte doğru yer değiştirmekte ve demlenme süreci
sonlandırılmaktadır. Kolun geri çekilmesi ile “sıvı kütle” servis bardaklarına eşit olarak dağıtılmaktadır.
İsteğe bağlı olarak porsiyonlama yapabilen üründe kapak üzerinde yer alan mini vanalar ile akış kanalları
kontrol edilmekte, bir kişilik veya iki kişillik servis imkanı bulunmaktadır.

Profesyonel / Professional

Tea42
This product has been designed as a practical herbal tea, tea bag or coffee set for two. It includes a practical
and funny solution for the classical service problem and is intended to be a creative, plastic kitchen ware
allowing equal service of tea or coffee with a simple movement.
The product is left to brewing by ﬁlling hot water and herbal tea or granule coffee. After brewing process,
brewed drink changes its place from bottom to top inside the transparent reservoir by pushing the lever on
the top cover and brewing is over. When the lever is released, “liquid mass” is equally poured into service
glasses. Flow channels are controlled with mini valves on the cover and service can be made for one or two.

2009141
Katılımcılar fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını
istememiştir.
The participants did not prefer, his
photography and personal info, to
take part in the catalogue.
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Camomile
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Plastik mobil mutfak ünitesidir. Bünyesinde bulundurduğu rende, kesme yüzeyi, bıçak, çöp
kovası, kağıt havluluk ve depolama alanları ile evinizde ve bahçenizde yemek hazırlama
sürecini kolaylaştırır. Ürün demonte olması sayesinde ambalajlanmada ve kullanım sonrası
depolanmada yer kazancı sağlar. Ürün polipropilen plastikten üretilmiş olup tezgahlar
için rotasyonel kalıplama, diğer plastik parçalar için plastik enjeksiyon kalıplama yöntemi
cmddYfÛdeYkÛf_jdeëlj&ygckYqÛ\Yj]ladah\ëceYdaq]ld]jd]ZYdcgfm$l]jYkÛ$ZY`]ka
olan her eve satılabilir bir üründür. Mutfak kavramını dört duvarın dışına çıkaran yenilikçi ve
yalın tasarımıyla Camomile, “modern evlerin mobil mutfağı” olmayı hak edecektir.

Plastic House
and Kitchen
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2009143
Katılımcı fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını
istememiştir.
The participant did not prefer, his
photography and personal info, to
take part in the catalogue.
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Camomile
Camomile is a mobile kitchen unit made of plastic. It facilitates the process of cooking at home
and garden with its grater, cutting surface, blade, dustbin, paper towel and storage areas. Easy
mounting-demounting feature of the product saves space in packaging and storage after use.
The product is made of polypropylene plastic and rotational molding has been anticipated for
counters and plastic injection molding method has been anticipated for other plastic parts.
It is a product that can be manufactured at high numbers with low costs and sold to any
house with balcony, terrace or garden. With its innovative and simple design that changes
the concept of “four walls” in kitchens; it will deserve to be “the mobile kitchen of modern
homes”.

Hamarat
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Oklava, mat, hamur yoğurma kabı ve hamur kesme/sıyırma aparatından oluşan Hamarat kompakt bir ürün
olup, Türk mutfağındaki hamur işi lezzetlerini modern mutfaklarda yaşatmayı amaçlar.

Plastic House
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Oklavada ve matta kullanılan silikon, rahat bir kavrayış sağlaması ve hamurun oklavaya veya mata
yapışmasını önlemesinin yanında hijyenik, kolay temizlenir bir malzemedir.

Profesyonel / Professional
2009149
Katılımcı fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını
istememiştir.
The participant did not prefer, his
photography and personal info, to
take part in the catalogue.

Hamur kabı, gövde ve çift fonksiyonlu kapak olarak iki parçadan oluşmaktadır. Gövde içinde yoğurulan
malzeme mayalanmaya bırakılır. Hamurun ne kadar kabardığı, üzerinde ölçü işaretleri olan şeffaf
bölümden kontrol edilebilir. Matın üzerine alınarak bezeler haline getirilen hamur, kapak üzerindeki yuvalara
yerleştirilerek ister kabın üzerinde ister buzdolabında bekletilebilir. Ardından hamur parçaları mat üzerine
alınarak silikon oklava ile açılır, gerekirse yine silikon spatula ile kesilir. İşi bittiğinde mat kesiti rulo halinde
oklavanın çevresine sarılır. Oklava bu şekilde gövde üzerindeki yuvaya oturtularak kompakt bir hale getirilir.

Diligent
Diligent is a compact product which consists of rolling pin, mat, dough bowl and dough spatula and it aims
at preparing pastry tastes of the Turkish cuisine in today’s modern kitchens.
Silicon used in rolling pin and mat is a hygienic, easily-cleaned material, and it provides a more comfortable
handling and avoids dough from sticking to rolling pin or mat.
Dough bowl consists of two parts as the body and the double-functional cover. Material kneaded in the body
is left to fermentation. Swelling of dough can be checked through the transparent section with measurement
marks on it. Dough, which is taken onto the mat in small circles, is placed in the housings on the cover. After
that, dough pieces are taken onto the mat, rolled up with the silicon rolling pin and cut with silicon spatula if
required. Mat layer is wrapped around the rolling pin when it is over. Rolling pin is placed into the housing on
the body and takes a compact form.
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PEBB
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“Duygusal Tasarım” kavramı içerisinde yer alan ürünler fonksiyonun ötesinde; sahip olma,
dokunma ve kullanma hisleri yaratarak, insan ile duygusal bir bağ oluşturabilmektedirler.
“PEBB mutfak çakılları” bu kavramda tasarlanarak mutfakta kullanılan diğer plastik ürünlerden
farklılaşmaktadır. Formu ve dokusu sayesinde ele alma ve kullanma hissi yaratırken, kullanıcısının ona
yükleyeceği fonksiyonlar sayesinde kullanıcı ile arasındaki duygusal bağı da güçlendirmektedir.

Plastic House
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Bulaşıkların mutfak tezgahı üzerinde kurutulması durumunda, PEBB mutfak çakılları bulaşıkları bir
kenarından yükselterek tezgahla tam teması kesmekte ve daha hızlı bir kurutma sağlamaktadır. Bunun yanı
sıra, ısıya dayanıklı malzemeden yapılmış olması sayesinde nihale veya bardak altlığı olarak kullanılabilirken,
tarif kitabını açık tutan bir ağırlık ya da meyvelerin üstüne dizilebileceği bir zemin de olabilir.

Profesyonel / Professional
2009151
Katılımcı fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını
istememiştir.
The participant did not prefer, his
photography and personal info, to
take part in the catalogue.

Malzeme: Silikon
Üretim: Kalıplı enjeksiyon

PEBB
Products that are within the concept of “Emotional Design” have the power of forming emotional
links with people by causing feelings of owning, touching and using beyond their functions.
“PEBB Kitchen Pebbles” are designed within this concept and differ from other plastic products used in
kitchens. While creating touching and using feeling thanks to its form and texture, it reinforces emotional link
with the user with the functions to be applied.
When dishes are dried on the kitchen counter, PEBB kitchen pebbles elevate them, break full contact with
counter and allow faster drying. In addition, as they are made of heat-resistant material, they can be used as
trivet or glass base or serve as a weight keeping recipe book open or a ﬂoor to put fruits on.
Material: Silicon
Manufacture: Molded injection
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“Flusher” Tasarruﬂu Klozet Rezervuar›
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Flusher, çamaşır makinesinden atılan “gri su”yu depolayarak tuvalette yeniden kullanmamızı sağlayan
bir rezervuar tasarımıdır. Ürün duvare monte ve diğer parçaları taşıyan sırtlık; her kullanımda 10 lt suyu
tuvalete boşaltan alt hazne; çamaşır makinesinden gelen “gri su”yu depolayan ve alt hazneyi besleyen
40 litrelik üst hazne; sifon basma butonu ve mekanizmasının bulunduğu üst kapaktan oluşmaktadır.
yYeYëÛjeYcaf]d]jafafYllÛèÛ,(dalj]kmkl`Yrf]\]\]hgdYfYZade]cl]\aj$ZmZde]_]d]f^YrdYkmlY`daq]
çubuğundan tuvalete akar. Sifon butonuna basıldığında su boşaltma mekanizması çalışır ve 10 litrelik suyu
tuvalete boşaltır. Bu esnada alt bölümdeki çift siboplu şamandıra aşağı iner, hem üst hazneden hem de temiz
su girişinden hazneye su akmaya başlar. Kullanım bu şekilde devam eder.
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Flusher, haftada iki defa çamaşır yıkayan bir hane baz alındığında yılda 4000 litre temiz su tasarrufu sağlar.

Profesyonel / Professional
Mustafa Emre Olur
Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Middle East Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design

“Flusher” Economical Toilet Reservoir
Flusher is a reservoir design that stores the “grey water” discharged from the washing machine and uses it
in the toilet. It consists of backrest, which is mounted onto the wall and bears other parts, bottom reservoir
ﬂushing 10 lt water into toilet at each use, 40 lt top reservoir storing “grey water” coming from the washing
machine and feeding the bottom reservoir and top cover with ﬂushing button and mechanism. 40 litres of
water discharged by the washing machine can be stored in the top reservoir; excessive water coming into
this section is ﬂushed into water by water discharge channel. When ﬂush button is pressed, water ﬂush
mechanism is activated and 10 litres of water are ﬂushed into the toilet. In the meanwhile, double-valve
gauge at the bottom goes down and water is taken through both upper reservoir and clean water input. Usage
continues in the same way.
Flusher saves 4000 litres of clean water a year, when a house washing laundries twice a week is considered.

179

TRİA!
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Mutfaklarınızda ona yer açın! Klasik saklama kaplarınızdan kurtulma zamanı geldi. Dolaplarda ve tezgah
üstlerinde kargaşaya son veren bir tasarım… Mutfağınızı en verimli şekilde kullanmak için TRİA!

Plastic House
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Profesyonel / Professional
S. Fulya Benli
Anadolu Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
İç Mimarlık Bölümü
Anadolu University
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Taze bir ﬁkir: Mutfak tezgahınızda şık kaidesinde ya da duvar yüzeyinde montaj imkanıyla kullanım.
Yenilikçi bir tasarım: Dolaplarda gereksiz yer işgalinin ve kötü görüntünün önüne geçin. Neyi nereye
koyduğunuzu hatırlamakla uğraşmayın.
Kullanışlı: Gıdalarınız TRİA ile uzun süre tazeliğini korusun. Açık paketler kolayca bayatlarken, TRİA’yı
kullanarak buna son verebilirsiniz.
Hızlı: Kolay üretim, pratik kurulum ve montaj imkanı.
Estetik: Farklı renk ve yüzey kaplama seçenekleriyle tarzınızı mutfağınıza yansıtın. Mutfağınızda yeni bir
atmosfer yaratın.

TRİA!
Make some room for it in your kitchens! It is time to get rid of your classical storage cups. A design putting
an end to chaos in cupboards and counters... TRIA, the best efﬁcient way to utilize your kitchen.
A fresh idea: Assembly to its smart basis on your kitchen counter or wall.
An innovative design: Avoid unnecessary occupation and visual mess in your cupboards. Do not try to
remember what is where.
Convenient: Keep your food fresh with TRIA for a long time. Whereas open packages get stale quickly, you
may put an end to it with TRIA.
Fast: Easy manufacture, practical installation and assembly.
Aesthetic: Reﬂect your style in your kitchen with different color and surface choices. Create a new atmosphere
in your kitchen.
Material: Silicon - Manufacture: Molded injection

Deep
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Özellikle yazın tüketilen içeceklerin soğuk olması tercih edilir. İçeceğimizi soğuk tutmak için buz kullanırız.
Kullanılan buz ısındıktan sonra içeceğimizin içinde erimeye başlar. Eriyip soğuturken tadını bozar, sulandırır.
Bu problemler doğrultusunda çözüm olarak bu ürünü tasarladım. Üretimi kolay, plastik, her ortamda
kullanılabilen, eğlenceli bir üründür. Enjeksiyon kalıp kullanılarak üretilmesi düşünülmüştür. Malzemesi
plastiktir. Buzlukta deforme olmadan uzun süre kalabilir. Bardağın alt kısmındaki kapak açılarak su
doldurulur. Kapağı kapattıktan sonra içindeki suyun donması için buzluğa bırakılır.
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Aynur Demirel Cesur
Mimar Sinan
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Mimarlık Fakültesi
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Mimar Sinan University of Fine Arts
Faculty of Architecture
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İçecekleri tadını bozmadan, sulandırmadan soğuk tutmayı sağlar.
Görsel olarak ferahlatıcı bir etki oluşturur.
Buzun erimesiyle birlikte içme eylemi daha keyiﬂi hale gelir.
:Yj\YcqÛcYf\ÛclYfkgfjY]jaq]fZmrmfkmqm\]èaëlajade]\]fl]cjYjcmddYfÛdYZadaj&yfc`aZajë]cad\]
içecekle suyun bağlantısı yoktur.
Kullanım şekli nedeniyle musluk suyu kullanılabilir.

Deep
Especially in summer, people prefer cold drinks. We use ice to keep our drinks cold. Ice starts to melt in our
drink due to temperature. It spoils taste of our drink due to increasing amount of water. With regard to these
problems, I have designed this product. It is an easily-manufactured, plastic, portable, funny product. It has
been intended to be manufactured by injection molding. It is made of plastic. It can stay in icebox for a long
time without deformation. Water is ﬁlled into the cover at the bottom of the glass. After cover is closed, it is
left in the refrigerator to freeze.
It helps keeping drinks cold without spoiling their taste and increasing water amount.
It provides a visually refreshing impact.
Drinking becomes more fun after ice melts.
Water of melting ice can be used again after washing the glass. Because water and drink do not have any
contact.
Tap water can be used thanks to its form.
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BRE
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Önde görülen kutu içerisine dilimlenen ekmekler konulur ve kutunun kapağı kapatılır, ekmekler masaya
götürüleceği zaman sadece alttaki kutuyu çıkarıp masaya götürmeniz ve sofra toplanırken masada kalan,
yenmeyen ekmekleri tekrardan bu kutuya koyup kutuyu da ana gövdedeki yerine koymanız toparlanma
bakımından bir avantaj sağlar. Altta görülen turuncu parça da ana gövdeden ayrılabilmektedir. Bu parça,
bir tepsi görevi görmektedir ve ana gövdeden ayrılmasıyla kırıntıların gerekli yere dökülmesi konusunda
kullanıcıya kolaylık sağlar. Kapağın şeffaf olması ekmek miktarının görünmesini sağlamıştır. Kutu çıktığında
geride kalan turuncu tepside diğer bütün ekmekler saklanmaya devam edilebilir.

Tasarlamış olduğum BRE isimli bu ürün hem ekmek kutusu hem de ekmek sepeti olarak kullanılabilmektedir.

Malzeme olarak Policarbonate kullanılmaktadır ve üretimi plastik enjeksiyon ile yapılmaktadır.

Profesyonel / Professional
BRE

Volkan Soydan
Anadolu Üniversitesi
Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu
Endüstriyel Tasarım Bölümü
Anadolu University
School of Industrial Arts
Department of Industrial Design
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This design called BRE can be used as both bread box and bread basket.
Slices of bread are placed in the box and cover is closed, when you will take these slices to the table, it will be
enough to remove the box at the bottom and take it to the table; and after your meal, you may put remaining
slices of bread into this box again and attach it to the place in the main body. The orange part seen below
can also be detached from the main body. This part is used as a tray and prevents crumbs from falling onto
ground. Transparent cover is intended to allow the users to see amount of bread inside. All the other breads
can be stored in the orange tray remaining after the box is detached.
Polycarbonate is used as the material and manufacture will be made by plastic injection.

Tutam
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Anadolu tıbbında önemli bir yere sahip kupa çekme işlemi, insanoğlunun en eski tedavi yöntemlerinden
biridir. İçinde ispirtolu pamuk yakılarak oluşturulan negatif basınçla cilde uygulanan kupalar, ciltteki kan
dolaşımını artırarak bölgenin canlanmasını sağlar. Bu tedavinin hücrelerin beslenmesine yardımcı olduğu,
kan dolaşımını hızlandırdığı, kalbin çalışmasını düzenlediği, asit birikimini tedavi ettiği ve sinir sistemini
güçlendirdiği belirtilmektedir.
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“Tutam”, kupa çekme yöntemine alternatif olarak geliştirilmiş bir masaj aletidir. Doğal kauçuktan yapılmış
şeffaf kısım bastırılarak içerideki hava boşaltıldıktan sonra, dış kısımda bulunan sert plastikten, spiral
biçimindeki yayın çekimiyle vücuda vakum etkisiyle yapışır. Bu durumda şeffaﬂığı sayesinde içerisi görünen
ürün, vücutta gerekli gelişim sağlandıktan sonra kolayca vücuttan çekilerek çıkartılır.

Profesyonel / Professional

“Tutam”; formu, estetiği, işlevselliği ile kişisel bakımın ve sağlığın önemli bir parçası olacak potansiyele
sahip bir üründür.

Seçil Coşkun
Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Middle East Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design

Tutam
The cup treatment (vacuum therapy), which has an important place in the Anatolian folk medicine practice,
is one of the oldest treatment methods of human beings. Cups, which are applied to skin with negative
pressure caused by burning spirituous cotton in the cups, improve blood circulation and refresh that area.
It is stated that this treatment helps feeding the cells, improves blood circulation, ﬁxes operation of heart,
heals acid accumulation and reinforces neural system.
“Tutam” is a massage device developed as an alternative to the cup treatment. After discharging the air
inside by pushing the transparent part made of natural rubber, it adheres to body due to vacuum effect by
pull-back of spiral spring made of hard plastic. In this way, the product, inside of which can be seen thanks
to transparency, can easily be detached from the body after required effect.
“Tutam” is a product with the potential to become an important part of personal care and health with its
form, aesthetic and functionality.

Sevcan Yardım
Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Middle East Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design
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Seyyar Kucak
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Ergonomik minderi ile bebeğin omuriliğinin şeklini alan sağlıklı bir yatak! Basit yapısı ile az yer kaplayan, koltuk
ve yatak üzerine de koyulabilen, rahat taşınan portatif bir yatak! Annenin yanında yatıp kolunu, bebeğinin
kafasının altına rahatça yerleştirebileceği, böylece bebeğin kendini anne kucağında hissedebileceği rahat bir
kucak! Şeffaf plastik kapağı ile bebeğin kafasına gelebilecek darbe ve cisimlere karşı siper olmuş koruyucu
bir kucak!
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İmalat: Ürünün süngeri tutan gövdesi için polipropilen plastik veya ABS kullanılabilir. Koruyucu başlık iyi
ve sağlam şeffaf sonuçlardan dolayı Polietilen malzemeden düşünülmüştür. Sünger ortopedik süngerdir.
Maliyeti yükseltse de amacı zaten bebek sağlığıdır. Bu konuda da maliyet ikinci plana atılabilir. Üretim
yöntemi olarak; gövde plastik enjeksiyon, başlık vakum olabilir. Başlığın üzerine cinsiyete göre desen
laminasyonu yapılabilir.

Mobile Bosom
A healthy bed taking shape of baby’s spinal cord with its ergonomical cushion! A portable bed occupying
a small space with simple structure, that can be placed on seat or bed and easily carried! A comfortable
bosom, which mother can lay down next to it, place her arm under baby’s head and make him/her feel in
his/her mother’s bosom! A protective bosom serving as a guard to impacts and objects with its transparent
plastic cover.
Manufacture: The product’s body holding the rubber may be made of plastic or ABS. The protective cover
is intended to be made of polyethylene material due to good and solid results. Rubber is orthopedic rubber.
Although it increases costs, the purpose here is the baby’s health. Cost may be neglected at this point.
Method of manufacture might be plastic injection body and vacuum cover. Figures may be printed on the
cover according to gender.

Compact
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Mutfak ortamındaki kalabalık ürün gamında toparlayıcı bir tasarım ﬁkrinden yola çıkarak
yaptığım ürün; kevgir, meyve - sebze yıkama kaseleri, süzgeç vb. ile kesme altlığı vb. ürünleri
bir arada uyumlu bir şekilde ve tek bir ürün olarak sunabilmektedir. Bu sayede mutfak
kalabalığına bir çözüm getirebilmeyi amaçladım.
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Ürün sahip olduğu kanallara kazandırdığı yapısal değişiklikler ve bu kanallara getirdiği işlevsel
yönleri ile öne çıkabilmektedir. Sahip olduğu form, kanallardan sıvı akışını desteklemekle
beraber kesim altlığı olarak kullanıldığında doğrama işlemini kolaylaştırmaktadır.

Profesyonel / Professional

Yapısal Özellikler:
Sağlıklı kullanıma uygun PPP malzemeden iki parçalı kalıpta rahatlıkla üretilebilir.
Taban kalınlığı 6 mm yanaklar ise 3 mm olarak üretilebilir. Bu durum kesme altlığı olarak
kullanıldığında ürüne uzun ömür getirirken, yanaklardaki kalınlık ürünü eğilme ve bükülmelere
karşı desteklemeye yetecektir.

2009215
Katılımcı fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını
istememiştir.
The participant did not prefer, his
photography and personal info, to
take part in the catalogue.

Compact
This product, which has been designed based on an idea of tidying up crowded product
range in kitchen environment, can offer products such as colander, fruit-vegetable washing
bowls, strainer, cutting base etc. as a single product in harmony. In this way, I aimed at
providing a solution for the mess in the kitchen.
The product stands in the front with structural changes provided to channels and functional
ways brought in for these channels. Its form supports air ﬂow through these channels and
facilitates cutting process when used as a cutting base.
Structural Features:
It can easily be manufactured in two-part mold with PPP material suitable for healthy use.
Base thickness may be 6 mm and side thickness may be 3 mm. While these dimensions will
provide long life when used as cutting base; thickness of sides will be enough to support the
product against bending and twisting.
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Konsept
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Konsept, oﬁste kahvaltı ﬁkrine farklı bir bakış açısı getirmektir. Oﬁs yaşamının yoğun ve bir o kadar da
hareketsiz temposunda, çoğu insanın kahvaltısını pas geçtiğini biliyoruz. Hareketsiz yaşam tarzı her geçen
gün diyet yemeklere ve form ürünlere ilgiyi artırmaktadır. Kahvaltıyı oﬁste yapma ﬁkriyse hiç bu kadar
sağlıklı olmamıştı! Bu pratik kahvaltı tabağı günümüz trendlerinden “mısır gevreği”yle kahvaltıyı oﬁse
taşımayı hedeﬂemiştir.
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3 parçadan oluşan tasarım, sütün ve mısır gevreklerinin ayrı ayrı depolanması için 2 ayrı bölmeye sahiptir
ve kaşığın da içeriye monte edileceği bir gözü bulunmaktadır. Ayrı depolanan süt ve mısır gevreği, istenilen
q]j\]n]rYeYf\YcYjÛëlÛjÛdYjYclYr]Zajë]cad\]lc]lade]cl]\aj&yYflYqYYlÛdÛhlYëÛfYZadajZmcY`nYdlÛcalaHN;
malzemeden plastik enjeksiyon yöntemi ile üretilebilir.

Profesyonel / Professional
2009220
Katılımcı kişisel bilgilerinin yer
almasını istememiştir.
The participant did not prefer,
her personal info, to take part in the
catalogue.
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Concept
Concept brings a new point of view to the idea of breakfast at ofﬁce. We know that many people do not have
breakfast due to busy and interactive rhythm of ofﬁce life. Motionless lifestyle increases interest in diet foods
and form products day by day. The idea of breakfast at ofﬁce had never been so much healthy! This practical
breakfast plate aims at bringing “cornﬂake” breakfast, one of today’s trends, to ofﬁces.
The design, which consists of 3 parts, has 2 separate sections to store milk and cornﬂakes separately and
there is another part to put spoon in. Separately stored milk and cornﬂakes can be mixed anytime and
anywhere for a fresh breakfast. This breakfast kit, which can be carried in your bag, may be manufactured of
PVC material by plastic injection method.

Çay Tabağı

Plastik Ev
ve Mutfak Eşyaları

Ürün; çay tabağı kullanırken ortaya çıkan problemleri gidermek ve buradan hareketle çay tabağına yeni bir
yorum getirmek üzere tasarlandı.

Plastic House
and Kitchen
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biriken şekerli çayın, bir süre sonra bardağa yapıştığı görülür. Ayrıca, tabağın hemen yanına konulan
şekerler, zaman zaman çayla ıslanmakta ve çay keyﬁmizi bozmaktadır. Bu küçük detaylar, özellikle çay
tiryakilerinin dikkat ettikleri ve şikayetçi oldukları bir durumdur. Bu gibi detayların çözümüne odaklı olan bu
ürün, çay keyﬁni bölmeden, keyiﬂe çay içmenizi sağlar.

Profesyonel / Professional
Sinem Kök
Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Marmara University
Faculty of Fine Arts
Department of Industrial Design
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Ürün, farklı ebatlardaki çay bardaklarının taban ölçüleri dikkate alınarak tasarlanmıştır.
Malzeme seçiminde PP plastik tercih edilmiş olup, ürün plastik enjeksiyon kalıplama yöntemiyle
üretilmektedir.

Tea Plate
The product has been designed in order to resolve the problems that emerge when using a tea plate and in
this way to bring a new mentality to tea plate usage.
As a result of sudden movements of glass while drinking tea, it can be observed that some tea spills into
plate and after a while, glass sticks to plate because of sugared tea. Besides, sugar lumps we put right to
the edge of plate can soak and spoil our tea pleasure. These are small details that tea drinkers especially
notice and complain about. This solution oriented product provides an uninterrupted pleasure of tea.
Ergonomy of the plate’s curly side surface makes holding and carrying processes easier and more comfortable. The product has been designed considering several slim waisted tea glass base dimensions. It has
been the preferred to use PP (polypropylene) plastic as the product material and plastic injection molding as
the manufacture technique.
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O2 gamboç
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O2 ile giysileriniz mis gibi koksun… Yaprakların fotosentez yapma özelliğinden esinlenerek tasarlanan
O2 isimli bu elbise kılıfı, giysilerinizin tozlanması ve kirlenmesini önlemesinin yanında içinde bulunan ince
ve esnek plastik borular yardımıyla giysinize istediğiniz kokuyu yayarak giysinizin dolapta beklerken yeni
yıkanmış gibi güzel kokmasını sağlamasıdır.

Plastic House
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Seçilen kokular sıvı halde alındıktan sonra kılıfın içinde bulunan doldurma haznesinde depolanır. Bu sıvı
koku plastik boruların içinden akar ve buharlaşarak yayılır.

Profesyonel / Professional
Ceren Demirağaç
Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Marmara University
Faculty of Fine Arts
Department of Industrial Design
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Kılıfın bir diğer özelliği, içinde bulunan esnek plastik boru çerçevelerin şeffaf kılıftan çıkartılabilmesidir.
Böylece kokunun sadece tek bir giysiye değil dolabın içindeki bütün giysilere sinmesi de sağlanır. Yaprak ve
yaprağın damarlarından esinlenerek tasarlanan bu kılıfın dışı şeffaf pvc, içindeki ince boruları esnek, kauçuk
plastikten üretilir.

O2 Dress Case
May your clothes smell sweet with O2 Dress Case… This dress case named O2, which has been designed
by inspiration from photosynthesis characteristics of leaves, prevents your clothes from getting dusty and
dirty and makes them smell as if they are new-washed by emitting the scent onto your clothes via thin and
ﬂexible plastic pipes inside.
Scents you like are purchased in liquid form and stored in the reservoir inside the case. This liquid passes
through plastic pipes and evaporates.
Another feature of the case is that ﬂexible plastic pipe frames can be removed out of the transparent case. In
this way, the scent is not only emitted onto a single cloth, but onto all the dresses in the case. Outer surface of
this case, which has been designed by inspiration from leaves and leaf veins, is manufactured of transparent
pvc and thin pipes inside are manufactured of ﬂexible, rubber plastic.

Easy-Carry

Plastik Ev
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Herkes evi için alışveriş yapmayı sever. Aynı zamanda mutfak için alışveriş yapmak bir zorunluluktur. Ancak
bütün bu aldıklarımızı eve götürmemiz hiç de kolay değil.

Plastic House
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İşte bu soruna çözüm olarak easy-carry adlı ürünü tasarladık. Bu ürünle hem torbaların parmakları
acıtmasını engelledik, hem de kutuların kolayca taşınmasını sağladık. Ürün, iki parçadan oluşmakta.
Birinci parça kutuların kolayca taşınması için tasarlandı. Bu parça kutuya polipropilen örgü kayışlar
sayesinde bağlanıyor. Ayarlanabilir bu kayışlar sayesinde değişik boyutlarda kutular taşınabilir. Ürün kutuya
bağlandıktan sonra kutuyu, bavul gibi çekerek kolayca yürütüyor ve istediğimiz yere taşıyabiliyoruz.

Profesyonel / Professional
Haldun Özkurt

İkinci parça ise hem kutu çekeceğin tutma yeri hem de torbaları taşıma aracıdır. Kolayca çantada taşınabilen
bu parçaya torbaları geçiririz ve elimiz acımadan torbaları taşıyabiliriz. Cırt cırtlı olan bu parça, polipropilen
örgü kayıştan ve plastik enjeksiyon yöntemiyle üretilmiş silikon parçalardan oluşmaktadır.

Easy-Carry

Anadolu Üniversitesi
Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu
Endüstriyel Tasarım Bölümü

Everyone loves shopping for their homes. At the some time, it is an obligation to make shopping for
kitchen. But it is not so easy to take what you have bought to your home.

Anadolu University
School of Industrial Arts
Department of Industrial Design

The ﬁrst part a has been designed to carry boxes easily. This part can be bonded to boxes via polypropylene
belts. Thanks to these adjustable belts, boxes with various dimensions can be carried. After bonding the
product to the box, you may take it easily as a luggage and go anywhere.

We have designed the product named easy-carry as a solution to this problem. This product will end the
problem of bags hurting your ﬁngers and allow you to carry boxes easily. The product consists of two parts.

The second part is both the handle of the box carrier and the tool to carry bags. We put bags on this part,
which can be carried in your bag, and carry bags without hurting our ﬁngers. This Velcro part consists of
polypropylene belt and silicon parts manufactured by plastic injection method.

Mine Bilgütay
Anadolu Üniversitesi
Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu
Endüstriyel Tasarım Bölümü
Anadolu University
School of Industrial Arts
Department of Industrial Design
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At Tut! (Tuzluk ve Biberlik)
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AT TUT!, tuzluğu ve biberliği, ikisini birlikte kolayca uzatabilmek için topa benzer bir şekilde birleştirmektedir.
Polikarbonat yüzeyi, yere veya başka bir yüzeye çarpma ihtimaline karşılık termoplastik elastomer malzeme
ile kaplanmıştır. Bu kaplama ayrıca kolayca kavranmasını da sağlamaktadır. İçini gösterebilmesi için bazı
yüzeyleri TPE ile kaplanmamıştır.

Bu ürün tuzluk ve biberlik uzatma işlemini daha eğlenceli ve keyiﬂi bir hale getirmek için tasarlanmıştır.

Fırlatıldığında tuzun veya biberin dışarı saçılmasını engellemek için tuz ve biber kapakları kilitlenebilmektedir.

Profesyonel / Professional
Ziya Bahadır Yargın
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Bu ürün PC ve TPE gibi malzemelerden üretildiği için göze çarpıcı çok fazla sayıda renk seçeneği sunmak
mümkündür. Ürün özellikle genç insanlar ve çocuk sahibi olan aileler için tasarlanmıştır. Ayrıca promosyon
ürünü olarak da pazarlanabilir.

Throw and Catch! (Salt and Pepper Shaker)
This product has been designed to render salt and pepper shaker passing, more fun and pleasure.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Throw and Catch! Salt and pepper shakers come together like a ball in order to pass them together easily.
Polycarbonate surface has been covered with thermoplastic elastomer material in case of crash with ground
or any other surface. This covering also allows comfortable handling. Some surfaces are not covered with
TPE to show inside.

Middle East Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design

The shaker’s covers can be secured in order to avoid spilling of salt or pepper when thrown.
As this product is manufactured of PC and TPE materials, it is possible to offer many color options. The
product has been designed especially for young people and families with children. It can also be marketed
as a protomotional product.

Servisçi

Plastik Ev
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Servisçi evlerde ya da işyerlerinde dekoratif amaçla kullanılabilen; bunun yanı sıra vazo, sehpa gibi ek
özellikleriyle kullanıcıya konfor sağlayan bir üründür. Kullanıcı servisçinin yan kanatlarını kapalı konuma
getirdiğinde, ürün dekoratif olarak kullanılabilir. Ürünün dekorasyon yetisini geliştirmek amacıyla ürün
yüzeyinde fosforlu şeritler kullanılmıştır. Bu şeritler sayesinde gece kullanımında da dekorasyon acısından
verimli bir sonuç elde edilebilir.

Plastic House
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Profesyonel / Professional

Servisçinin yan kanatlarından ister biri, ister ikisi açık konuma getirilerek ürün sehpa moduna getirilir. Tek
kanat açıldığında kişi dizüstü bilgisayar çalışmaları gibi bireysel çalışmalarında servisçiyi kullanabilir. İki
kanat açıldığında sehpa yüzeyi genişleyeceği için kahve keyﬁ gibi gündelik hayatın vazgeçilmez keyiﬂerine
yer açılacaktır. Son olarak servisçi ters çevrildiğinde vazo olarak kullanılabilir. Bu mod ister yapay ister
canlı çiçek kullanarak evini renklendirmek isteyen kullanıcılar için tasarlanmıştır. Ürün malzemesi ABS olup,
üretim şişirme kalıplamayla yapılacaktır.

Servet Burak Kızılkaya

Server

Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Server is a product that can be used for decorative purposes at homes or workplaces and that provides
comfort for users with additional features such as vase, coffee table etc. When the user closes side wings of
Server, the product can be used as a decorative object. Phosphoric stripes have been used on the product
surface in order to improve decorative capability of the product. Thanks to these stripes, an efﬁcient result
can be obtained in terms of decoration during night use.

Middle East Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design

By opening one or two side wings of Server, the product becomes a coffee table. When one wing is opened,
the user may use Server for individual works such as laptop computer use. As the coffee table surface will
expand when both wings are opened, there will be a space for integral joys of ordinary life such as coffee
pleasure. Finally, Server may be used as a vase when turned upside down. This mode has been designed for
users to enhance their houses by using either live or artiﬁcial ﬂowers. The product is made of ABS material
and will be manufactured by blow molding technique.
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Tencere Mazgalı
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Genelde ne kadar dikkat etsek de sütün ya da yemek pişirirken suyun tenceremizin kenarından dışarı
taşmasına engel olamayız. Hatta tencereden su taşması sonucunda ocaktaki ateş sönmekte ve bu da ciddi
kazalara yol açabilmektedir. Tasarlanan bu ürün silikon plastik olup esnek yapısıyla her çapta tencereye
takılabilir.

Plastic House
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Ürünün ortasında bir oluk bulunur. Taşan su buradaki oluğa girer ve bu sayede aşağıya suyun gitmesine izin
vermez. Aslında ürün bir nevi mazgal niteliğindedir. Oluğun içi yaklaşık 150-200 cc su alabilecek hacimdedir.

Cooker loophole

Profesyonel / Professional
Serkan Sarıkaya
Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Marmara University
Faculty of Fine Arts
Department of Industrial Design
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In general, we cannot prevent milk or food from spilling outside the cooker no matter how careful we are.
Even spilling liquids put out the ﬁre on the oven and this fact may lead to serious accidents. This product is
silicon plastic and can be mounted on any cooker with its ﬂexible structure.
There is a duct in the middle of the product. Spilling water gets into this duct and thus is not spilled. In fact,
the product serves as a loophole. The duct has a volume to take approximately 150-200 cc of water.

Mandal

Plastik Ev
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MANDAL konsepti evdeki askı ihtiyacının en esnek ve kullanışlı biçimde karşılanması üzerine
kurulmuştur. Yumuşak plastik tutacaklarla mutfakta veya evin diğer bölgelerinde asma
işlemine farklı bir yorum getirmiştir. Normal asma işleminden farklı olarak, asılacak eşyalar
MANDAL’ın esnek yapısı sayesinde direkt içine takılarak yapılır. Elimizdeki objeyi ürüne doğru
iterek içine sıkıştırır ve orada kalmasını sağlarız.

Plastic House
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Ürünün montajı çift taraﬂı köpük bantlar sayesinde çok kolay ve güvenilirdir. Yapıştırılmak
istenen yüzeye çabucak yapışır ve yüzeye hiçbir zarar vermez.
Esnek yapısı ve formu sayesinde eşyayı kavrayan ürün, kaymaz malzemesiyle onu olduğu
yerde tutar.
Ürünün üretim yöntemi plastik enjeksiyondur. Malzeme seçimi ürünün esnekliği ve
dayanıklılığı düşünülerek TPE, duvara monte edilen kısmın malzemesi ise PE’dir.
Ürün kutusunda ayrıca duvara montaj için çift taraﬂı köpük bant bulunmaktadır.

Ahmet Uslu
Mandal
İstanbul Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
İstanbul Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design

MANDAL concept has been designed to meet the hanger need at home in a ﬂexible and
functional way. It brings in, a new interpretation to hanging work in kitchen or other parts of
the house with its soft plastic hangers. Unlike normal hanging work, goods to be hanged are
directly placed inside thanks to ﬂexible structure of MANDAL. We put the object into it and
let it remain there.
MANDAL’s assembly is safe and simple thanks to its double-faced rubber stickers. It sticks
to surface easily and it does not damage the surface.
The product, which surrounds the good thanks to its ﬂexible structure and form, holds it by
means of nonslip material.
Manufacture method of the product is plastic injection. Material has been chosen as TPE by
considering ﬂexibility and durability of the material and PE for the part mounted onto wall.
Moreover, the product package contains its own double-faced rubber stickers for mounting
onto wall.
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Anemon - Bulaşık Süngeri ve Fırçası
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“Anemon” deniz canlısının açılıp kapanma hareketinden ve kollarından esinlenilerek; mutfaklarda bulaşık
süngeri ve fırçası olarak kullanılmak üzere, dairesel forma sahip, aynı zamanda esnekliği sayesinde ters
yüz edilebilen bir temizlik ürünü olarak tasarlanmıştır. ANEMON, sünger ve plastik fırçanın esnek plastik
malzeme ile birlikte kullanımı öngörülerek tasarlanmıştır. Esnek plastik malzemenin bir tarafı sünger diğer
tarafı ise plastik fırça ile kaplıdır.

ANEMON Bulaşık Süngeri ve Fırçası bir Biyonik Tasarım ürünüdür.

Profesyonel / Professional
2009410
Katılımcı fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını
istememiştir.
The participant did not prefer,
her photography and personal info,
to take part in the catalogue.

ANEMON’un açılıp kapanma hareketi doğrultusunda, temizlik ürününe içe ve dışa hareket uygulanarak;
süngerli yüzey ya da fırçalı yüzey, uygulama alanı gereksinimlerini karşılayacak şekilde kolayca kullanılabilir.
Opsiyonel olarak düşünülen tutamak; fırçalı yüzeyin kullanımını desteklemek amaçlı tasarlanmıştır. Temizlik
ürününe içe ve dışa hareket uygulanarak, fırçalı yüzey dışarıda ve süngerli yüzey içte kalacak şekle getirilir
ve tutamak içeriye yerleştirilir.

Anemone - Dishwashing Sponge and Brush
$QHPRQH'LVKZDVKLQJ6SRQJHDQG%UXVKLVD´%L\RQLN7DVDUÔPµ'HVLJQ
“Anemone” has been designed as a cleaning product, which will be used as dishwashing sponge and brush
in kitchens upon inspiration from opening-closing movement and arms of the sea creature, with circular
form, which can be turned upside-down thanks to its ﬂexibility.
ANEMONE has been designed by anticipating combination of sponge and plastic brush with ﬂexible plastic
material. One side of the ﬂexible plastic material is covered with sponge, the other side is covered with plastic
brush.
Through the opening-closing movement of ANEMONE, by applying a movement from inside to outside,
sponge side or brush side can be easily used to meet requirements of the place of application. Optional
handle has been designed to support use of brush side. The cleaning product is turned upside-down, brush
side remains outside and sponge side remains inside and handle is inserted.
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Altar Kesim Altlığı
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“Altar Kesim Altlığı” sıklıkla kullanılan bir mutfak eşyası olan kesim altlığının mevcut problemleri üzerinde
çalışılarak geliştirilmiş bir üründür.

Plastic House
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“Altar”da kesilen malzemelerin suyu kesim yüzeyinin eğimli olması sayesinde akarak kenardaki boşluktan
alt kısımdaki hazneye dökülür. Ayrıca kesim yüzeyi gövdenin içine oturduğu için yanlardan da hiçbir şekilde
mutfak tezgahı üzerine sızma olmaz. Farklı bir malzeme kesimi gerektiğinde kesim yüzeyi ters çevirilerek
tertemiz bir kesim yüzeyi yaratılmış olur. Bütün bunların yanında kesim yüzeyinin yan tarafında bulunan
çıkarılabilir “doğranmış malzeme tabağı” kesilen malzemelerin rahatça gerekli yere aktarılmasını sağlar.
Temizlendikten sonra doğranmış malzeme tabağı ters çevrilerek gövdenin içine konur ve sürgü sistemi
sayesinde kapatılarak kompakt hale getirilir.

Profesyonel / Professional
Çağrıhan Ertuğral
İstanbul Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
İstanbul Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design

Kesim yüzeyinde malzeme olarak 5 mm kalınlığında polipropilen kullanılması düşünülmüştür. Gövde ise
polietilen malzemeden olup her ikisi de bulaşık makinesinde yıkamaya uygundur.

Altar Cutting Board
“Altar Cutting Board” is a product that has been designed by studying on the existing problems of cutting
board, which is a frequently used kitchenware.
As the cutting surface is inclined in Altar, water of foods cut, ﬂows and pours into the reservoir at the bottom.
Moreover, since the cutting surface is placed inside the body, no leakage occurs to the kitchen counter. When
a different material is to be cut, a clean surface is obtained by turning it upside-down. Furthermore, removable
“chopped material dish” at the side of the cutting surface lets you carry chopped materials anywhere you
want. After cleaning, chopped material dish is turned down, placed into the body and closed thanks to sliding
system to have a compact product.
It is considered to use 5 mm thick polypropylene on the cutting surface. The body will be made of polyethylene material and both of them are suitable for washing in dishwasher.
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Moonlight
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şekilde uyandığınızda sizi bekleyen bir bardak su. Aynı zamanda karanlıkta bulamadığınız, yanlış bir hamle
sonucu yere düşmeye hazır bir bardak su.
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Kalkıp ışıkları açmanızı gerektirecek, uykunuzu bölecek ve yarattığı tedirginlikle gecenizi zehir edecek bir
bardak su...
Moonlight sizi bu dertten kurtarmak üzere özenle tasarlanmış, orijinal bir ürün. Özel dokusuyla elinizden
kaymayan Moonlight’ın fosfor katkılı plastik yapısı, sürahi ve bardağın gün içinde depoladıkları ışığı ortalama
12 saat boyunca yansıtmalarını sağlıyor. Karanlıkta rahatça görebileceğiniz ama uykunuzu etkilemeyecek
bu parlaklık, insanlığın bu derdini ortadan bütünüyle kaldırıyor.

Profesyonel / Professional
Moonlight

Özcan Deniz
Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Mimar Sinan University of Fine Arts
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design
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Many people prefer to take a glass of water with them before they go to bed. A glass of water that is waiting
for you when you wake up really thirsty. And also a glass of water that you cannot ﬁnd in the dark and waiting
to fall down due to a wrong move. A glass of water that will make you get up and turn on the lights, interrupt
your sleep and turns your night into a nightmare with all the worry it causes...
Moonlight is an original product, designed meticuluously to save you from this problem. Phosphorus
structure of Moonlight, which does not slip from your hand thanks to its special texture, allows water bottle
and glass to reﬂect the light, which has been saved during the day, for 12 hours. This reﬂection, which you
can easily see in the dark but which will not disturb your sleep, completely eliminates this problem of human
being.

Fromia
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Fromia, servis tabağında bulunan farklı yemek çeşitlerinin tatlarının karışmaması amacıyla tasarlanmıştır.
Yemeklerin uzun uğraşlar sonucunda verilen lezzetleri ve kıvamları servis sırasında tabakta beraber
sunulmak zorunda oldukları için, birbirine karışıp bozulabilmektedir.
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Profesyonel / Professional
Burcu Özden
Anadolu Üniversitesi
Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu
Endüstriyel Tasarım Bölümü
Anadolu University
School of Industrial Arts
Department of Industrial Design

Bu noktada Fromia kullanıcıya açık büfe ikramlarda çeşit ve miktar özgürlüğü tanır. Bunu orta gövde
parçasına bağlı olarak hareket edebilen bacaklarıyla gerçekleştirir. Yemek separatörü olarak da
tanımlayabileceğimiz Fromia, fonksiyonlarının yanı sıra biçimi sayesinde tabakları daha düzenli, göze hitap
edebilir hale getirmektedir. Ürün malzemesi; ucuz, esnek, haﬁf ve sağlığa uygun olmasıyla bilinen ‘Food
Contract PP’dir. Üretim yöntemi plastik enjeksiyondur. Masterbatch yöntemiyle çeşitli renklerde üretilmesi
düşünülmektedir. Fromia, deniz yıldızı türüne verilen genel bir isimdir. Ürün formu, esnek bacak hareketleri
ve değişik yüzeylere adapte olabilme özellikleri bakımından deniz yıldızını anımsattığı için bu isim verilmiştir.

Fromia
Fromia is designed in order to prevent the mix of tastes of different foods on the service plate. The taste and
thickness of the foods prepared after a long time of effort can be mixed and disrupted during the service as
they have to be served on the same plate.
At this point, Fromia gives the freedom of variety and amount to the user in open buffets. It achieves this with
its movable legs attached to the middle of its body. Fromia, also deﬁned as food separator, gives the plates a
more arranged and eye-pleasing appearance with its functions and its shape. The material of product is “Food
Contract PP” that is known as cheap, ﬂexible, light and sanitary. Its production method is plastic injection. It
is considered to be produced in various colors with the Masterbatch method. Fromia is a general name given
to starﬁsh. The product took this name because of resembling a starﬁsh with its ﬂexible leg movements and
ability of adapting to different surfaces.

197

Revnak

Plastik Ev
ve Mutfak Eşyaları

Proje, soğuk içecek içmek için kullandığımız buz ile soğutma yöntemine bir alternatif olarak kurgulandı.
Konsept, içkiyi içerken hem de ürün içkinin içindeyken soğutma işlemini gerçekleştirecek şekilde tasarlandı.
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Tasarım, içi boş bir silindir etrafında buz olacak şekildedir. Buz sıvıyla temas etmemektedir. Silindirin iç
yüzeyi fosforludur ve buzdan da geçen bir ışık efekti de tasarlanmıştır. Buz kalıbı içinde bulunduğu sıvıyı
soğutur ve içerken de bir soğukluk sağlar.
Üretim ve ürün detayları: Plastik enjeksiyon yöntemiyle üretilmektedir. İçinde sürekli bir su bulunmaktadır.
Buzdolabının dondurucu kısmında buza dönüşür. İç yüzeyinde ışık efektleri sağlayan fosforlu malzeme
kullanılmıştır.

Profesyonel / Professional
Ümit Karaca

The project has been formed as an alternative to the method of cooling with ice, which is used for having cold
drinks. The concept has been designed to cool the drink while you have it and while it remains in the drink.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

The design is an empty cylinder with ice around it. Ice is not in contact with drink. Inner surface of the cylinder
is phosphorous and a light effect passing through the ice has been designed. The ice mold cools down the
drink and allows you to have a cold drink.

Middle East Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design

Mehmet Kındı
Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Mimar Sinan University of Fine Arts
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design
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Details of manufacture and product: It is manufactured by plastic injection method. It always contains some
amount of water. It turns into ice at freezer section of refrigerator. Phosphorous material has been used in the
internal surface to give light effects.
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Fish Buz Kalıpları
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“Fish” sıradışı, renkli, eğlenceli ve kullanışlı bir tasarımdır. Sıcak yaz günlerinde serinlemek için soğuk
içecekler içeriz ve çoğu insan içeceklerini soğutmak için buz kullanır. Bense gittiğim birçok yerde buzsuz
soğuk içecek isterim, çünkü buz eridiği zaman içeceğin tadını bozar. Eminim ki benimle aynı düşünceleri
paylaşan birçok insan vardır. Ben de bu soruna son verecek bir ürün tasarlamaya karar verdim ve “Fish”
ﬁkri ortaya çıktı. Bu küçük buz kalıplarını buzluktan çıkardığınız gibi içeceklerinizin içine atıyorsunuz. Isı
alışverişi sonucunda içeceğinizin tadı bozulmuyor ve soğuk bir şekilde aﬁyetle içiyorsunuz.

Doldur, dondur, yüzdür; eğlenceye balıklama atla!

İçeceklerinizin içinde yüzen rengarenk balıklar görmek size eğlenceli ve farklı bir deneyim yaşatacak.

Profesyonel / Professional
Semiha Kan
İstanbul Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
İstanbul Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design

Fish Ice Mold
Fill, frost, ﬂoat; dive headﬁrst into the fun!
“Fish” is an extraordinary, colorful, funny and functional design. Everybody likes to have cold drinks on hot
summer days and generally everyone uses ice for cooling them. I prefer to drink something cold without ice
because its taste turns out to be terrible when ice melts down. I am sure there are a lot of people sharing my
feelings. I have decided to solve this problem and than “Fish” idea was discovered. You put these small ice
molds into drinks directly. Taste of your drink is not spoiled due to heat-exchange and you enjoy your cold
drink.
Seeing colorful ﬁsh swimming in your drinks will give you a funny and different experience.
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Çalkala
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Anadolu sofra kültüründe önemli bir yer tutan ayranın üretilmesine ilişkin çok sayıda cihaz-araç tasarlanmış
olmasına karşın içileceği nesne üzerine pek fazla düşünülmemiş ve ürün geliştirilmemiştir. Ürün ayran
içeceğinin çökmemesi ve köpüklü olarak içilmesi ﬁkri ışığı altında tasarlanmıştır. Bardağın içine daha
önceden koyulan ayran, kullanıcının çalkalaması sırasında üzerinde bulunan delikli kanatlar sayesinde daha
iyi karışmakta ve köpürmektedir. Şeffaf kapağı sayesinde bu işlem gözlenebilmektedir. Gövde formu “yayıkbakır ayran bardağı” formlarının temsili ifadesini barındırmaktadır. Tasarımın alt kısmıysa küresel olarak
tasarlanmıştır. Sebebi, bardağın dik durmamasını, kullanıcının bıraktığı ivme ile devinimlerde bulunmasını
sağlayarak ayran içme kültürünün yapı taşlarından olan çalkalama eylemine bir göndermede bulunmaktır.
Tasarımın içinde ayran yapılabilmesine karşın asıl amacı ayran içimine ve saklanmasına yöneliktir.
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Profesyonel / Professional
Okan Can
Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Mimar Sinan University of Fine Arts
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design
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Shake It!
Although many tools-appliances have been designed to produce buttermilk, which has an important place in
Anatolian folk cuisine, the object has not been considered so much and a few products have been developed.
The product has been designed not to allow buttermilk to precipitate and to drink it with froth. Buttermilk,
which has been poured into the glass previously, is mixed better thanks to wings with openings while shaking
it and gives better froth. This process can be observed thanks to transparent cover. The body form bears the
simulated expression of “butterchurn-copper buttermilk glass”. Bottom part of the design has been formed
spherically. The reason for that is to make a reference to shaking action, which is one of the most important
rituels of buttermilk drinking culture, by not letting the glass stand still and move with pushes of the users.
Although the design can be used for preparing buttermilk, its primary purpose is to drink and store it.

Cleaning Kitty – Tüylü Toz Alma Fırçası
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‘Cleaning Kitty’ masa üzeri, kitap raﬂarı, bilgisayar klavyesi ve monitör gibi tozlu olan her yüzeydeki tozu
silmek için tasarlanmıştır. Tasarımda temizliğiyle bilinen bir hayvan olan kediden esinlenmiştir. Amaç,
genellikle sıkıcı bir iş olarak görülen temizlik aktivitesini eğlenceli hale getirmek ve temizlik için kullanıcıyı
motive etmektir. Üstelik ‘Cleaning Kitty’, kullanıcının istediği her yerde sergileyebileceği dekoratif bir
obje olarak tasarlanmıştır. Antistatik tüyleri, tozlu yüzeylerdeki tozu çekerek kolayca temizlik yapılmasını
sağlar. Kullanımdan sonra kirlendiğinde, kolayca yıkanıp tekrar kullanıma uygun hale getirilebilir. Ayrıca
fırçayı tutan bir stand bulunduğu için, kullanıcı tarafından belirlenen alanlara yerleştirilebilir ve bu nedenle
gerektiğinde kolayca bulunabilir.
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Profesyonel / Professional
2009494
Katılımcı kişisel bilgilerinin yer
almasını istememiştir.
The participant did not prefer,
her personal info,
to take part in the catalogue.

Üretim teknikleri ve malzemeler:
Gövde ve ayak parçaları şeffaf polikarbonat malzemeden enjeksiyon kalıplama yöntemiyle üretilmektedir.
Tüyler ise antistatik fırça malzemesinden oluşmaktadır.

Cleaning Kitty – Feather Dust Brush
‘Cleaning Kitty’ has been designed to wipe the dust off your desktop, bookshelves, computer keyboard and
screen or any dusty surface. The design is inspired by cats, which are known for their cleanness. The purpose
is to motivate the user for cleaning and to render cleaning activity, which is usually considered a boring work,
more funny. Moreover, ‘Cleaning Kitty’ has been designed as a decorative object to be exhibited anywhere
in the house. Because of its antistatic feathers, dusty surfaces can be easily cleaned. When it becomes dirty
after use, it can easily be washed and get ready for use again. Furthermore, as there is a stand holding the
brush, it can placed to areas designated by the user and be found easily.
Manufacture techniques and materials:
Body and feet parts are made of transparent polycarbonate material by injection molding method. Feathers
consist of antistatic brush material.
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Cocktail-C
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Ürün; hazne, meyve sıkacağı ve kapak parçalarından oluşur. Hazne kısmı iç ve dış çeperleri içerisinde su
bulundurmaktadır. İstenirse buzlukta suyu dondurup kokteyli soğutmak ve soğuk tutmak mümkündür.
Meyve sıkacağı bölümü haznenin üstüne takılarak greyfurt, limon, portakal gibi meyveler sıkılabilir. Meyve
sıkacağında yaylı – vidalı mekanizma bulunmaktadır, bu sayede bileği yormadan sadece aşağı bastırma
hareketi yapılarak meyve sıkılabilir. Hazırlanan bu meyve suyuna istenilen diğer meyve suları eklenip
karıştırılarak istenilen kokteyl soğuk olarak hazırlanabilir.

Cocktail-C, meyve kokteyli hazırlamak amacıyla tasarlanmış bir üründür.

Profesyonel / Professional
Ilgım Eroğlu

Haznenin dış yüzeyi daha güvenli bir şekilde tutulmasını sağlamak amacıyla kumlu olarak tasarlanmıştır.
Hazne ve meyve sıkacağı bölümünün parçaları plastik enjeksiyon yöntemi ile üretilecektir. Kapak, içi boş
olduğundan döner kalıplama ile üretilebilir. Sıkacak kısmı ABS ile, hazne ise polikarbon ile üretilebilir.

Cocktail-C
Cocktail-C, has been designed to prepare fruit coktail.

İstanbul Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
İstanbul Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design
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The product consists of reservoir, fruit squeezer and cover parts. There is water inside the inner and outer
surfaces of the reservoir. If required, it is possible to cool the cocktail and keep it cool by freezing water in the
freezer. Fruit squeezer can be placed onto the reservoir and used to squeeze fruits such as grapefruit, lemon,
orange etc. The fruit squeezer has a spring-screw mechanism. In this way, fruits can be squeezed simply
by pushing down, without any effort. The cocktail you like may be prepared by adding other fruit juices and
mixing them together.
Outer surface of the reservoir has been designed to be sandy to allow more secure handling. Reservoir and
parts of the fruit squeezer will be manufactured by the plastic injection method. Cover may be manufactured
by rotational molding, as it is empty inside. Squeezer part may be made of ABS and reservoir may be made
of polycarbonate.

Kiler
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Kiler mutfaklarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Hem depolama birimi, hem de kesme tahtası olarak
kullanılabilir. Ürün beş birimden oluşur. Her birim kendi başına kullanılabileceği gibi, toplu halde de
kullanılabilir.
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Her birim üç çekmeceli bir depolama ünitesidir. Üst yüzeyi ise kesme ve çalışma alanı olarak kullanılabilir.
Yine bu yüzeyde üçgen şeklinde bıçak, vb. konulabilecek bir kapaklı boşluk vardır. Tasarımın çekmeceleri
dönme akslarının olduğu yerlerde bir çıkıntı yüzey oluştururlar. Bu yüzey aynı zamanda üst üste stoklamada
Zajaed]jafZajZajaaaf]eYljmëcY_aZa_]e]d]jaf]qYj\Ûe[Ûgdmj&y]ce][]d]jZmÛcÛflÛkYq]kaf\])((%)*(
derecelik bir açıda dönüş yaparak açılıp kapanabilirler.

Profesyonel / Professional
Cem Dönmez
Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Middle East Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design

Kiler, mutfakta gerektiği zaman depolama ünitelerinin üst üste konması, gerektiği zaman kesme gibi
işlemler için ayrılması ile yer kazanımı sağlar.
Ürün plastik kalıp ve enjeksiyon ile üretilebilir. Üretime elverişli, kullanım olarak işlevseldir.

Pantry
Pantry has been designed for using in kitchens. It can be used as both storage unit and cutting board. The
product consists of ﬁve parts. All the parts can be used individually or collectively.
Each unit is a three-drawer storage unit. Upper surface may be used as cutting and processing area. There
is a triangle covered space on this surface that can be used to keep knives etc. Drawers of the design form a
salient portion at places of rotating axes. This surface also allows putting storage units into each other like
Russian Matryoshka dolls. Drawers may open and close by turning 100-120 degrees thanks to this salient
portion.
Pantry lets you save space by putting storage units one on another and detaching for cutting processes when
required.
The product may be manufactured by plastic mold and injection. It is suitable for manufacture and functional
for use.

203

Skin
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Skin dalgalardan esinlenen bir servis altlığıdır. İsmini çatal, bıçak, kaşık, tabak ve kadehlere uyumlu akan
yüzey formundan almaktadır. Bir servis altlığından çok onları barındıran bir deri gibidir. Deri gibi kuşatırken
\Yd_Y ^gjedYjÛf\Yf ]kafd]fadeaëlaj& yYlYd$ ZÛYc$ nZ& gZb]d]jaf cgfmd\mèm q]jd]jaf \ÛëÛf\Y \Y Zm \Yd_Y
akışkanlığı yüzeyde gözlemlenmektedir. Ayrıca sadece bu objeleri değil, açılır kapanır alt parçasıyla, masayı
da kuşatır. Servisliğin açılır kapanır kısımları kapalıyken parçalar üst üste stoklanabilir. Servisliğin kadeh
delikleri, kadehin girebilmesi için öne doğru eğimlidir. Böylece altında kadeh tabanının gireceği boşluk
oluşturulmuştur. Eğrisel formu ile plastik malzemenin bütün imkanlarından faydalanmaktadır.
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Skin

Profesyonel / Professional
Saliha Dönmez
Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Middle East Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design
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Skin is a service mat which is inspired by the waves. It takes its name from the ﬂowing surface form which
conforms to forks, knives, spoons, plates and glasses used in service. It is like a skin housing them, rather
than a service mat. While it is surrounding like a skin, it is inspired by the waves. This wave ﬂow is also
observed on the surface, as well as places to put objects such as forks, knives etc. Morever, it does not only
surround these objects, but also the table with its folding bottom part. Glass holes of the service are leaning
forward to put the glasses in. In this way, a space to get base of glasses has been created. It beneﬁts from all
the means of plastic material thanks to its curvilinear form.

Kiler
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Evde kuru bakliyatları muhafaza edip, kullanım sırasında da kolaylık sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.
Tamamen plastikten üretilen ürün, modüler halde birbirine eklenerek çoğaltılabilmektedir. Ara ekleme
parçalarının yanlarındaki negatif-pozitif alanlara eklenip balkon duvarına veya mutfak dolaplarının içlerine
monte edilerek ‘’Kiler’’ olarak kullanılmaktadır. İçine konulacak malzeme üst kapak açılarak eklenmektedir.
Alt taraftaki sap yukarı doğru itilerek istenilen miktarda malzeme alınabilir.
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monte aparatları da satın alınarak yanyana eklenebilir.

Profesyonel / Professional
Nurcan Karabağ
Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Pantry
It has been designed to preserve dry legumes at home so that they can easily be used. The product
manufactured completely by plastic can be multiplied in a way they are connected to each other in a modular
system. It can be put in the negative-positive areas near intermediate additional pieces, then installed on
balcony wall or in kitchen cupboards and used as ‘pantry’. You put materialls in it by opening the upper lid
and when you want to take some materials from it, you should push the stick below.
Modules produced variously and in different colours can be bought separately no matter how many you wish
to buy. According to the amount you want, intermediate installation pieces can also be bought and attached
side by side.

Mimar Sinan University of Fine Arts
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design
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KATA Kaya Tuzu - Tane Karabiber Öğütücü
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Günümüzde, organik ve katkısız gıdalarla beslenmenin önemi gitgide daha fazla fark edilmekte, doğal
ürünlere talep artmaktadır. Kata; sofra alışkanlıklarımızda yeri vazgeçilmez olan karabiber ve tuz kullanımına
yeni bir yaklaşım getirmeyi amaçlamaktadır.
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Tane karabiber ve kaya tuzunu öğüterek ihtiyaç duyulduğu anda kullanılmaya hazırlamak için tasarlanmış
olan ürün iki birbiriyle özdeş öğütme haznesi ve bunların yanı sıra tutma ve hareket aktarımı mekanizmasını
içinde barındıran orta parçadan oluşmaktadır.
Karabiber ve tuz haznelerinin aynı hazne olmasıyla ürün kalıp maliyeti düşürülmesi amaçlanmış, ürünün
görsel niteliklerini desteklemek amacıyla, tuz haznesinin beyaz, karabiber haznesinin siyah, orta parçanın
ise dönüş hareketini destekler biçimde siyah beyaz boyalı ABS plastikten üretilmesi öngörülmüştür.

Profesyonel / Professional

Sağlıklı beslenme ve katkısız yiyecekler tüketme bilinci tüm dünyada kabul gören bir yaklaşım olduğu için,
ürün lokal pazara olduğu kadar global pazarlara da sunulmaya uygundur.

Şebnem Yanç Demirkan
KATA Rock Salt – Black Pepper Grinder
Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Middle East Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design

In today’s world organic nourishment with additive free food becomes more and more important; so demand
for natural products has been increasing. Kata is aiming at bringing a new approach to use of black pepper
and salt indispensable for our table habits.
The product designed to grind black pepper and rock salt and to make them ready when needed consists of
two identical grinding parts and an intermediate part including a mechanism to keep and pour.
With the same capacities of black pepper and salt decrease of product cost is aimed. To increase visual
qualiﬁcations of the product it is planned that the part including salt is made out of white plastic, the part of
black pepper is made out of black plastic, and ﬁnally the intermediate part out of both black and white plastic
to support the cycling movement of the product.
Because healthy nourishment and consumption of additive free food is an approach accepted worldwide the
product is suitable for both local and global markets.

Cengiz Ultav
Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Middle East Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design
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Kes-me Tahtası
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Yemek veya salata yapımında sebzeleri doğrarken, kesme tahtası kullanımının bazı sorunlar yarattığı
durumlar vardır. Oysa, parmağa takılarak tezgah üstünde veya düz bir zeminde kullanmayı gerektirmeyen
ufak kesme tahtası kullanıcıya pratik bir kullanım sağlar.
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Ürünü baş parmağımıza geçirerek sebzeleri tencerenin üzerine doğrayabiliriz. Sebze veya meyvenin
doğranması sırasında tezgah üstü kesme tahtasına oranla temizlenme açısından da kolaylık sağlayarak daha
hızlı, kolay ve pratik bir şekilde işlemin tamamlanmasına yardımcı olur.

Profesyonel / Professional
2009714
Katılımcı fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını istememiştir.
The participant did not prefer,
her photography and personal info,
to take part in the catalogue.

Ürünün iç kısmı, yani parmak tabanıyla temas ettiği bölge, parmağın yapısına uygun bir şekilde tasarlanmıştır
ve kullanım açısından rahatsızlık vermez. Aynı zamanda parmağın elde sebze doğrarken aldığı şekle uygun
olarak parmağın hareketli eklem bölgesine gelen alanın dışarıya doğru eğimli olması da kullanıcıya bir
rahatlık sağlar.
Ürünün malzemesi plastiktir. Plastik enjeksiyon kalıp yöntemiyle üretilir ve düşük maliyetlidir.

Cutting Board
When cooking or preparing salad cutting board can cause some problems while cutting vegetables. However,
a small cutting board that is not needed to be used on the counter or on en even surface is very practical for
users.
You can cut the vegetables directly into pot inserting your thumb into the cutting board. Compared to the one
used on the counter while cutting vegetable or fruit, it is very easy to clean and practical.
Inside of the product, namely the area you put your thumb, has been designed eligible for ﬁngers and does
not hurt or make any disturbance while using. Besides, its curving structure makes it easy for user to move
his ﬁngers.
The product is made out of plastic. Plastic is produced via injection moulding system and is low-priced.
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Itapes
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Piyasadaki bulaşık sepetlerinin bağlantı ve kesişim detayları genelde çok keskindir. Suyun akması için açılan
delikler ise parmağımızın giremeyeceği büyüklüktedir. Bu köşelerde zamanla kireç, yosun, toz ve bakteriler
birikebilmektedir. Fakat lavaboya ve bulaşık makinesine sığmadıkları için yıkanması zordur. Bulaşık
sepetlerinin altındaki tepsi genelde atık su ile dolar. Bu su zamanla istemediğimiz görüntülere neden olur.
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Profesyonel / Professional
Engin Kapkın
Anadolu Üniversitesi
Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu
Endüstriyel Tasarım Bölümü
Anadolu University
School of Industrial Arts
Department of Industrial Design
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İtapes, bu problemleri azaltan, hijyenik bir bulaşık sepetidir. En önemli avantajı üstüne bulaşık yığıldıkça
genişlemesidir. Polipropilen malzemenin esnekliğiyle biçimlendirilen İtapes, geometrisi ve kesidi farklı olan
bir yay mantığında çalışmaktadır. Tabak, bardak veya tencere gibi bulaşıklar Itapes’in yay dilimleri arasında
sıkışır. Süzülen su Itapes’in altındaki mikro-ﬁber bez tarafından emilir. Böylece kireç, yosun oluşumu gibi
problemler minimuma indirilmeye çalışılmıştır. Ayrıca, açık halinden yaklaşık dört kat küçülebilen Itapes,
elde ve bulaşık makinesinde kolaylıkla yıkanabilmektedir. Üretim yöntemi plastik enjeksiyondur.

Itapes
Connection and intersection details of current dish baskets are in general pretty sharp. The holes made for
water ﬂow are not big enough for your ﬁngers. Over time lime, moss, dust and bacteria accumulate on these
corners. But it is difﬁcult to clean them because they do not ﬁt into washbasin and dish washer. The tray
under dish baskets generally ﬁll with waste water. This causes irritating sights we do not want to witness.
Itapes is a hygienic dish basket minimizing such problems. Its biggest advantage is that the more dishes you
put on it, the more it widens. Itapes shaped with the ﬂexibility of a Polypropylene functions in a bow logic
whose geometry and edges are different. Dishes like plate, glass or pot get squeezed between bow slices of
Itapes. The ﬁltered water is absorbed by microﬁber cloth under Itapes. So, problems like lime or moss are
minimized. Moreover, Itapes can become smaller fourfold and be washed in a dish washer very easily. Its
production method is plastic injection.

Mantıcı - Mantı Merdanesi
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Mantı merdanesi, geleneksel yemeğimiz olan mantının açma ve kesme işlerini kolaylaştırmayı amaçlayan bir
tasarımdır. Merdane, hem hamur açmak hem de hamuru ideal boyutta kolaylıkla kesmek için tasarlanmıştır.
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Geçmişte olduğu gibi günümüzde de özel bir yemek olan mantı; açma, kesme ve içini doldurduktan sonra
kapatma aşamalarından sonra pişirilir.
Mantıcı, bu süreçlerden ikisinde, hamur açma ve kesme aşamalarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Kesme aşamasında tüm hamurların, açmak kadar kolay bir hareketle, eşit boyutta kesilmesini sağlamayı
amaçlamaktadır. Böylelikle, ideal ölçüde ve eşit boyutta mantı yapmak daha kolay hale gelecektir.

Profesyonel / Professional
Ertan Demirkan
Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü.
Middle East Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design

Mantı, yerel bir yemek olmakta beraber, hem Asya ve Uzakdoğu hem de İtalyan mutfağında benzer
aşamalardan geçirilerek yapılan, Tortellini, Lazanya, WonTon gibi yemekler bulunmaktadır. Ürün, üzerindeki
kesme gridlerinin boyutları değiştirilerek, kolaylıkla dış pazarlarda da karşılık bulabilir.

Mantıcı - Meat Pasty Rolling Pin
Meat Pasty Rolling Pin has been designed to facilitate rolling and cutting of meat pasty that is our traditional
meal. Rolling pin is designed both to spread the dough and to cut the dough in ideal dimensions.
As in the past, meat pasty is still a special meal which is cooked after rolling, cutting, ﬁlling and closing
phases.
0DQWÔFÔKDVEHHQGHVLJQHGWREHDSSOLHGLQWZRRIWKHVHSKDVHVQDPHO\LQUROOLQJDQGFXWWLQJWKHGRXJK9LD
this product, the dough is cut in pieces just as easily as it is rolled. So, to make meat pasty in ideal dimension
and equal pieces become much more easy.
Meat pasty is a local meal but there are also some meals like Tortellini, Lasagna, WonTon coming from Asian,
Far Eastern and Italian cuisines and go through the same process with the meat pasty. The product can ﬁnd
a place in foreign markets by cutting the grids on it are changed.
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Flexu
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Flexu, plastik malzemenin kolay şekil alabilmesi sayesinde damacananın artık değişmesi ve büyük eksiklerin
giderilmesi ﬁkrinden doğmuş; damacanaların nakliye, depolama, hijyen, yer kaplama ve estetik sorunlarına
çözüm bulmak için tasarlanmıştır.
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Tolga Yaşar Yılmaz
Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
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Middle East Technical University
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Department of Industrial Design

Halil Taha Kılıç
Konya Selçuk Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Bölümü
İstanbul Technical University
Faculty of Architecture
Department of Architecture

210

Flexu, 11 litre hacmi ile tek seferde 22 litre suyun rahat şekilde nakliyesi için boyutlandırılmış olup yan
ürünlerle desteklenmiştir. Paslanmaz çelik ayaklı yan ürün Flexu’nun mutfakta, tezgah üstünde rahat bir
şekilde kullanılması için estetik bir biçimde tasarlanmıştır. Basit çeşme sistemi ile su kaba dolacaktır. Bu
çeşme sisteminin en büyük özelliği mevcut damacana pompalarında biriken bakterilerin önüne geçmektir.
Su yer çekimi ile kaba dolacak, bakterisiz su kullanılmış olacaktır. PP ve silikon malzeme kullanılarak
enjeksiyon yöntemiyle üretilecek ve farklı renklere sahip olacak olan ürün, körüklü sistemiyle mevcut
damacanadaki en büyük sorun olan hacme bağlı depolama sorununa çözüm bulacaktır.

Flexu
Flexu is an idea emerged from the fact that carboy should be changed and big deﬁciencies should be made up
thanks to ﬂexibility of plastic and has been designed to ﬁnd solutions for such problems as shipping, storage,
hygiene, the place it covers and for some aesthetic problems.
With its 11-litre capacity, it is shaped to deliver a 22-litre water at one time and supprted with additional
products. An additional product with noncorresive steel legs has been designed in an aesthetic way so that
Flexu can be simply used on kitchen counters. With a simple fountain system water ﬁlls the pot. The most
important characteristic of this fountain system is to prevent bacteria reproducing in present carboy pumps.
The water ﬂows into the pot due to gravity, thus, pure and clean water is used. The product is made out of PP
and silicon and produced with injection method. It will be in different colours and thanks to its hooded system
it will ﬁnd a solution to the current biggest problem relating to storage depending on capacity.

Rende-trap
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‘Rende-trap’ kayarak elden kaçan rendeleri durdurmak için tasarlandı. Rendelerken karşılaşılan en büyük
problem rendenin, bu hareketli işlem karşısında kayarak kullanıcıyı rahatsız etmesi ve işlemi zorlaştırması
olduğundan, rendenin haznesinin formuyla oynayarak kabın içinde 90 derecelik köşe oluşturuldu. Bu
köşe tezgahın kenarına oturtularak kullanıcının tezgahtan destek almasını sağlar ve rendenin kaymasını
engeller. Kullanıcı rendenin kulbuna uyguladığı güçle rendeyi sıkıştırmış olur, bu destek sayesinde rende
işlemini gerçekleştirirken minimum güç ve zaman harcar.
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Kapak üzerinde yer alan tek yönlü rende ile gıdalar kolaylıkla rendelenir. Rendelenmiş gıdalar rendenin
altındaki saydam renkli haznede birikir. Hazne dolduğunda veya işlem bittiğinde kullanıcı rende kapağını
çıkararak haznede biriken rendelenmiş gıdalara rahatlıkla ulaşabilir.

Profesyonel / Professional

‘Rende-trap’, SAN plastik enjeksiyonla meydana gelen şeffaf hazne, ABS plastik ve sentetik kauçuktan olan
kapak rendenin bir araya gelmesinden oluşur.

Grate-trap
Grate-trap has been designed to stop slipping graters. The biggest problem while grating is that grater disturbs
user and makes grating difﬁcult because of slipping in this mobile process. Thus, a corner of 90 degree angle
was formed changing the structure of grater. This corner is placed on the edge of kitchen counter so user
takes support from there and prevents the grater slipping. The user squeeze the grater with force he imposes
on the grip of grater, via this support, he minimizes the effort he makes and time he spends while grating.
With an unidirectional grater on the lid food is easily grated. The grated food accumulate under transparent
part under the grater. When this part is full or the process is done, user takes the lid of the grater and get the
accumulated food.
Rende-trap is produced with the injection method and consists of transparent part, ABS plastic and lid grater
of synthetic rubber.
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Petek Çöp Kutusu
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stoklama işlevi kazandırırken aynı zamanda yüzeyine de farklılık kazandırır.
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Petek çöp kutusu mutfaklarımızda çoğu zaman herhangi bir yere tıkıştırdığımız naylon poşetlerden ya da
poşetleri stoklamak için kullandığımız ikinci bir eşyadan kurtulmamızı sağlar. Sürekli ekleyip çıkarttığımız
çöp poşetleri ile alışılmışın dışında daha neşeli bir görünüme sahiptir.

Profesyonel / Professional
Nermin Şirin Alural
Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Bölümü
Mimar Sinan University of Fine Arts
Faculty of Architecture
Department of Architecture
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Petek çöp kutusu sert plastikten yapılmıştır. Üç bölümden oluşur. İlki poşetlerin yerleştirildiği, çift cidarlı
ve petek yapılı dış yüzeyidir. İkinci parça ise yine aynı malzemeden oluşan çöp kovasıdır. Bu kova istenildiği
zaman kolayca dış kabuktan çıkarılıp temizlenebilir. Üçüncü parça ise kapağıdır ve kulp formunu petek
formundan almıştır.

Petek Dustbin
Petek dustbin has been designed to facilitate the usage with trash bag in the kitchen. It functions similarly
as dustbins with trash bags. Dustbin gains a second function thanks to it while its surface looks differently.
Thanks to Petek dustbin we get rid of nylon bags we put somewhere around the kitchen or a second objetct
we use to put these bags in it. It is unique with the trash bags we always put and take.
Petek dustbin is made out of hard plastic. It consists of three parts. The ﬁrst one is the exterior surface where
trash bags are placed and with double honeycombed walls. The second one is the dustbin made out of the
same material. This bin can be taken out of the exterior surface and cleaned when necessary. The third and
the last one is its lid and the grip takes the shape of honeycomb.

KesAt

Plastik Ev
ve Mutfak Eşyaları

KesAt; kesme tablası, ana hazne, kapaklı saklama kabı işlevi de olabilen üç adet yan hazne, rende ve süzgeç
aparatlarından oluşan çok fonksiyonlu bir settir.
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Geleneksel kesme tablasını kullanırken, ardarda farklı sebze/meyve doğrama eylemi bazı sıkıntılara neden
olur. KesAt’ın temel amacı, çöp kutusuna gidip gelmeleri azaltmak ve tezgah üzerinde oluşacak dağınıklığı
önlemektir. Kesme tablasının altına bir hazne yerleştirilmesi ve tabla üzerine açılan iki boşluğa girebilen
yan hazneler düşünülmüştür. Böylece kabuk/sap gibi atıkları bir tarafa, soyulmuş/kesilmiş sebze/meyveleri
diğer tarafa ayırmak mümkün olur. KesAt, değişebilir tasarımı sayesinde farklı kullanım kolaylıklarına olanak
sağlar.

Profesyonel / Professional
Gökçe Çıbık
İstanbul Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Bölümü
İstanbul Technical University
Faculty of Architecture
Department of Architecture

Ürün, parçaları iç içe geçirilebildiği için çok yer kaplamaz. Malzeme olarak polipropilen kullanımı uygundur.
Rende ve süzgeç aparatları ise paslanmaz çeliktir. Ana haznenin alt yüzeyinde ise kaymayı önleyici kauçuk
kullanımı öngörülmüştür.

CutThrow
CutThrow is a multi-functional set consisting of the cutting board, main chamber, 3 side chambers that can
also be used as covered storage boxes, the grater and sieve.
Chopping different vegetables/fruits one after another on the traditional cutting board brings some problems.
The main purpose of CutThrow is to decrease the ply to the dustbin and to prevent the disorder on the counter.
One chamber behind the cutting board and side chambers ﬁxed on the two holes opening to the board are
considered. This way, it will be possible to keep wastes such as peel/stem in one side and peeled/chopped
vegetables/fruits in the other side. CutThrow enables different eases of use with its adjustable design.
The product doesn’t occupy much place thanks to its intertwining pieces. Use of polypropylene as material
is appropriate. Grater and sieve are made of stainless steel. It is suggested to use anti-skid rubber for the
sub-surface of the main chamber.
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Middle East Technical University
Faculty of Architecture
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WaterScale
WaterScale, mutfaklarımızda bulunan elektronik veya mekanik tartılar yerine, temel ﬁzik
prensiplerinden birisi olan Arşimet yasasını kullanarak tartma işlemini yapabilmektedir.
Waterscale’in çalışma mantığı şöyledir: Ölçü tablasına konan nesne, kütlesi ile orantılı olarak
tabanda bulunan suya batar ve taşan su haznenin altındaki kanaldan yukarıya doğru yol alır.
Nesnenin kütlesi ile doğru orantılı olarak kanaldan yukarıya hareket eden su ve kanalın içindeki
plastik boncukla nesnenin ağırlığı ölçülür. WaterScale’ in 1000 grama kadar ölçüm yapması
ön görülmüştür. Arşimet prensibi kullanılarak tasarlanan WaterScale, piyasadaki elektrikli
ve mekanik tartılara nazaran daha ekonomik ve haﬁftir. Ayrıca, elektriğe veya pile ihtiyaç
duymaması ve de basit üretime olanak sağlaması WaterScale’i çevreci bir ürün yapmaktadır.
Ana gövdenin plastik enjeksiyon tekniğiyle ve ABS malzemesi kullanılarak, ölçüm tablasının
da yine aynı teknikle ve akrilik malzemesi kullanılarak üretilmesi öngörülmüştür.

WaterScale
Waterscale performs weighing by using the Archimed’s Principle, which is one of the
fundamental principles of physics, instead of electronic or mechanical scales present in our
kitchens.
Working principle of waterscale is as follows: The object, which is placed on the scale plate,
sinks into the water in proportion with its mass and overﬂown water moves upwards through
the channel under the water reservoir. Weight of the object is measured with water, which
moves upwards through the channel in proportion with mass of the object, and plastic bead
in the channel. WaterScale is anticipated to measure up to 1000 grams. Water Scale, which
has been designed in accordance with the Archimed’s Principle, is more economic and light
in comparison to electrical and mechanical scales in the market. Additionally, the fact that it
does not need electricity and battery and that it allows simple manufacture, makes WaterScale
an environment-friendly product. The main body is anticipated to be manufactured of ABS
material by plastic injection technique; the scale plate is also anticipated to be manufactured
of acrylic material by the same technique.

216

217

Plastik Ev
ve Mutfak Eşyaları
Plastic House
and Kitchen
Appliances

Ali Çağatay Afşar

2.
Ö€renci - İkinci / Student - Second Prize

Anadolu Üniversitesi
Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu
Endüstriyel Tasarım Bölümü
Anadolu University
School of Industrial Arts
Department of Industrial Design

Hygieia
Hygieia, var olan tuvalet fırçalarının eksiklikleri göz önünde bulundurularak tasarlanmış
bir WC fırçasıdır. Alışılmışın dışında olan fırçanın ucu ve gövdesi, bize temizlik esnasında
çeşitli imkanlar sağlamaktadır. U formuna sahip fırça ucu tuvaletin her noktasına erişmemizi
sağlar. En önemli özelliklerinden birisi, diğer fırçalardaki pisliklerin dibe gömülmesi olayını
tersine bir sürece çevirmesidir.
Uç kısımdaki delikler, temizlik esnasında suyun sirkülasyonundan yararlanarak, içten dışarı
doğru bir itme uygular. Böylelikle pisliklerin fırça dibine gömülmesi engellenir. Fırçanın
gövdesindeki oval yapı, temizlik esnasında tuvaletin çeşitli yerlerine erişimi kolaylaştırmak
amacıyla tasarlanmıştır.
Temizlik işleminden sonra fırçayı yerine koymakta karşılaştığımız güçlükleri ortadan
kaldıran fırça holderi; ana gövde, su kabı ve altlıktan oluşmaktadır. Holderin üst kısmında
bulunan girinti, fırçayı koyduktan sonra stabil durmasını sağlamaya yöneliktir. Gövdenin üst
kısmındaki ayrık yapı, handle görevi görerek taşımada kolaylık sağlamaktadır.

Hygieia
Hygieia is a WC brush designed considering, all the deﬁciencies of current brushes. Its unique
tip and body provides various chances for us during cleaning. U- from brush tip reaches to
every point of the closet. What is most important is that it does not bury the dirt in the deep
of brush like others.
Holes on the tip enforces a push from inside to outside making use of water circulation during
cleaning. So, the dirt is not buried in the brush. The round body has been designed with the
aim of reaching each corner of the toilet.
The brush holder that prevents the difﬁculties while putting it back to its place, consists of
main body, water can and base plate. The indent on the top of the holder makes the brush
stabile after it is placed. Due to the separate structure of the body, the brush is easily carried.
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Angle Plastik Ölçü Kabı
“Sıvılar bulundukları kabın şeklini alır” ve yerçekimi kanunu ile sıvılar yere paralel şekilde
düz bir çizgi eğilimindedirler. Temel ﬁzik kuralları kullanılarak tasarlanan “Angle plastik ölçü
kabı” pratik ve hızlı bir şekilde mutfaklarımızda kullanılmak için tasarlanmıştır. Açısal olarak
cmddYfÛekÛjYkÛf\Yakl]fad\aèacY\YjjfcmddYfÛdYZadaj&yYqZYj\YèÛ$kmZYj\YèÛ$cYëÛc_aZa
pratik Türk ölçü sistemiyle beraber litre ölçü birimi de kullanılmaktadır.
Ürünün kulp kısmı tabandaki hazneye girerek ürünle tam bir bütünlük oluşturur. Hareketli
kulp sayesinde ürün iç içe geçerek alan kaybını önler. Üç farklı ölçü kabı bulunmaktadır. Bu
kaplar işlevlerine göre renk kodlarıyla ve boyutlarıyla birbirlerinden ayrılmışlardır. Kaşık ölçü
kabı, sarı; çay bardağı ölçü kabı, yeşil; su bardağı ölçü kabı ise mavidir. Ürün abs plastikten
enjeksiyon kalıplama yöntemi kullanılarak üretilir.

Angle Plastic Measuring Cup
“Liquids take the shape of their cups” and liquids have a tendency to form a straight line
paralel to the ground in accordance with the law of gravity. “Angle plastic measuring cup”,
which has been designed by using the basic rules of physics, has been designed to be utilized
in our kitchens practically and quickly. Angularly, you may use as many products as you like.
Liter measurement unit is also used with practical Turkish measuring system such as tea
glass, water glass, spoon etc.
The handle part of the product goes into the reservoir in the base to form a complete integrity.
Thanks to its moving handle, the product is nested to avoid loss of space. There are three
different measuring cups. These cups are distinguished from each other with color codes and
sizes depending on their functions. Spoon measuring glass is yellow; tea glass measuring
cup is green and water glass measuring glass is blue. The product is manufactured of abs
plastic by injection molding method.
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3köşe
Tepsinizdeki plastik çatal, kaşık, bıçak, karıştırıcı karmaşasına son! Polipropilenden
enjeksiyon yöntemiyle üretilmesi düşünülen bu ürün, günümüz yeme kültürüne iyice
yerleşmiş olan plastik çatal kaşıklara yeni bir bakış açısı getiriyor. 3köşe ile yemeğinizi
yerken ihtiyacınız olan hiçbir şeyi almayı unutmayacak, masanızdan kalkmak zorunda
kalmayacaksınız. Formu ve kompakt oluşu sayesinde, ambalajlanmada kolaylık ve yer
kazancı sağlar. Diğer plastik çatal kaşıklar gibi yer kaybına neden olmaz. Ayrıca farklı renk
alternatiﬂeri de, kullanıcıya çeşitlilik sağlar.

3corners
Here comes an end to mess of plastic forks, spoons, knives, mixers on your tray! This product,
which is intended to be manufactured of polypropylene by injection method, brings in a new
point of view to plastic forks and spoons, which are deeply settled in today’s eating habits.
You will not forget anything you need while having your meal and you will not have to leave
the table thanks to 3corners. Thanks to its form and compact structure, it provides ease in
packaging and saves space. It does not cause space loss like other plastic forks and spoons.
Moreover, different color options provide variety for users.
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Jigsaw
‘’Jigsaw’’ bir çatal-kaşık seti olup çocuklara yeme alışkanlığı kazandırmak ve onlara yemek
sırasında oynayacakları bir mutfak gereci sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Bu çatal ve
kaşıklar çocukların sevdiği yap-boz oyunundan esinlenilerek tasarlanmıştır.
“Jigsaw” yedi parçadan oluşmaktadır ve ilk parçasına üretimi sırasında çatal ve kaşığın
mcÛkÛedYjÛegfl]]\adeaëlaj&yg[mcdYjÛfq]e]ckÛjYkÛf\YaëlY`kÛrdÛc$q]e]cq]e]q]cYjëÛ
isteksizlik gibi tutumlarına çözüm getirmeyi amaçlayan “jigsaw”, çocuklara kullandıkları
yemek gereciyle yap-boz oynama olanağı sağlamaktadır. Parçalar üç boyutlu olup birbirlerine
sıkıca geçebilir ve farklı renkleri farklı şekillerde bir araya getirilebilir niteliktedir.
“Jigsaw” parçaları polipropilen plastik malzemeden olup özel olarak birbirine geçme sistem
olacak şekilde üretilmesi düşünülmektedir. İlk parça üretimi, metal malzemeden oluşan çatal
ve kaşık ucuyla birlikte yapılmaktadır. Diğer parçalar ise birbirinden bağımsız olarak ve farklı
renklerde üretilmektedir.

Jigsaw
-LJVDZLVDIRUN²VSRRQVHWZKLFKLVGHVLJQHGWRDFTXLUHHDWLQJKDELWWRWKHFKLOGUHQWKURXJK
providing them a kitchen appliance they can play with, during their meals. This fork and
spoon set is designed by taking the puzzle, one of the most favourite toys of children, into
consideration.
´-LJVDZµFRQVLVWVRIVHYHQSLHFHVDQGWKHIRUNDQGVSRRQHGJHVKDYHEHHQDGGHGWRWKH
åUVWSLHFHRIWKHSURGXFWGXULQJWKHSURGXFWLRQSHULRG´-LJVDZµDLPLQJWRåQGDVROXWLRQIRU
inapetence problems of the children, provides also the pleasure to play with the kitchenware
they use, as a puzzle. Moreover, the children learn to play with the equipments, which they use
during their meal times. The pieces have three dimensions and they may be interlocked and a
composition of various colors may be possible.
7KH SLHFHV RI ´-LJVDZµ DUH PDGH RI SRO\SURS\OHQH SODVWLFV DQG ZLOO EH SURGXFHG ZLWK DQ
interlocking system. The ﬁrst piece is completed by adding iron fork and spoon edges to the
product. On the other hand, other parts are produced separately with different colors.
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Egg Break
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Bu konsept ürünümüz, günlük yaşamda farkına varmadan yaşadığımız mutfak problemlerini çözmeye
yönelik bir üründür. Aynı zamanda eğlenceli bir çalışma prensibi ve ikonik bir formu vardır. Mutfaklarımızda
hem heykelsi bir obje hem işlevsel, pratik bir üründür.

Plastic House
and Kitchen
Appliances

Sofralarımızın vazgeçilmez lezzeti “yumurta” kırma esnasında çeşitli zorluklarla karşılaşırız. Yumurtayı
kırmak için genellikle ocak, tencere kenarları ve tezgah kenarlarının keskin yüzeyleri tercih edilir. Ama sonuç
çoğunlukla pek temiz değildir.
Yenilik: Artık kabukların yemeğe düşme durumu ortadan kalkıyor.

Ö€renci / Student
Gökay Karacabey
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Yumurta akı veya sarısı isteğimiz doğrultusunda kolayca tercih edilebiliyor. Ayrıca haznesinde 10 adet
yumurta kabuğu barındırabiliyor.
Üretim: Plastik enjeksiyon üretim düşünülmüştür.

Egg Break

Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

This concept product aims at solving our daily kitchen problems that we are not aware of. At the same time
it has an amusing working principle and an iconic form. It is a sculpture like object, functional and practical
in our kitchens. We have some difﬁculties while breaking ‘an egg’ that is an indispensible taste of our tables.
In general we prefer oven, sharp edges of pots or kitchen top to break the egg. But the result is not clean all
the time.

Mimar Sinan University of Fine Arts
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design

Novelty: Now, the possibility of the falling the eggshalls into the meal disappears. We can separate yolk from
white of the egg and use whichever we want. Also, it has the capacity of reserving shells of 10 eggs in it.
Production: Plastic injection method has been planned.

Toot
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Toot; tutma kısmı (kulbu) olmayan, yetersiz olan veya kullanım sırasında zorluk çekilen mutfak eşyalarını
rahatça tutabilmek için tasarlanmıştır. Gövdesi ısıya dayanıklı ve haﬁf esnek plastik malzemeden üretilir.
Mutfak eşyasını saran kısım ise paslanmaz çelik sacdır. 15-30 cm arasındaki çaplarda rahatça kullanılabilir.
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y]dackY[ë]jal]fZqcYhY_]lajad]j]cl]f[]j]faf]ljY^ÛfY_]ajadaj&<Y`YkgfjYLggl¿mfr]jaf\]caZqc
yuvarlak düğme çevrilerek şeritin düğmenin içine sarılması sağlanır. Böylece şerit tencereye sıkıca sarılır.
Düğmenin içindeki dişli mekanizma düğmenin geri çevrilmesini önler. Kullanıldıktan sonra küçük düğmeye
basılıp, çevrilen yuvarlak düğme boşa çıkar ve çelik şeridin çapı büyür. Ürünün plastik enjeksiyon yöntemiyle
üretilmesi düşünülmüştür.

Ö€renci / Student
Yavuz Başören
Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Marmara University
Faculty of Fine Arts
Department of Industrial Design

Toot
It has been designed to hold the kitchenware easily that do not have a grip, or that is difﬁcult in usage. Its
body is produced out of a heat resisting and lightly ﬂexible material. Its cover is noncorresive steel sheet. It
can be conveniently used in 15-30 cm diameters.
The steel sheet band is adjusted in the biggest diameter and is put around the pot. Then, the big and round
button on Toot is turned, so the band is wrapped in the button. In such a way the band is tightly wrapped
around the pot. The cog mechanism in the button avoids the button turning back. After application, you push
the small button, making the round one becoming loose and the diamater of the steel sheet. It is planned to
be produced with the injection method.
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Külah
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Külah, kabuklu yemiş servisinde çerezin ve çöpünün konulacağı iki ayrı bölmeyi tek üründe çözen; formunu
çekirdeğin geleneksel ambalajı olan külahtan alan; saklanması ve temizlenmesi için açılarak tek bir düzleme
dönüşen böylece mutfakta kolaylık sağlayan modern ve yenilikçi bir üründür. Külah, açık hali olan sekizgen
bir düzlem halinde satılır. Kullanıcı tarafından katlanarak kolayca üç boyutlu hale getirilir. Kullanımı bittikten
sonra tekrar iki boyutlu haline getirilerek hem kolayca temizlenmesi sağlanır hem de saklamada az yer
kaplar. Ürünün iki boyutlu hale gelmesi yalnız kullanıcı açısından değil, ürünün taşınması ve paketlenmesi
sırasında üretici ve dağıtıcı açısından da avantajlıdır.

Plastic House
and Kitchen
Appliances

Ürün katlanabilir olduğundan malzeme olarak menteşe oluşturmaya uygun polipropilen tercih edilmiştir.
CNC tezgahta üretilir

Ö€renci / Student
Melike Mühür
Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Middle East Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design

Gizem Hediye Eren
Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Middle East Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design
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Cone
Cone is a modern and innovative product that has two separate parts for both nuts and their crusts, has a
conelike form which is a traditional package of kern, can become one plaque for keeping and cleaning. Cone
is bought as an octagon plaque before installation. It can easily be folded and become three-dimensional by
user. After using it, it can be folded again in two, providing ease of keeping and cleaning. This is adventegous
not only for the user but also for the producer and the distributor during transport and packaging of the
product.
Becacuse the product is foldable, polypropylene material is preferred, due to its convenience to form a hinge.
It is produced on CNC counter.

Çılgın Tartar
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yÛd_ÛfLYjlYjqmnYjdYc`YldYjÛqdYq]laëcafd]jafgd\mèmcY\Yjg[mcdYjÛf\YcmddYfÛeÛfYmq_mf$l]eard]fe]ka
kolay, arayüzüyle çekici, aynı zamanda malzeme eklerken çıkardığı sesle de neşelendirici bir mutfak tartısı.
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yÛd_ÛfLYjlYj$\aè]jeg\]jfl]jYrad]jafq]jcYhdYeYcYq_ÛdYjÛfÛfl]kaf\]Zajjf&|r]ddacd]g[mc%]Z]n]qf
ilişkisine katkı sağlıyor. Günümüzde ebeveynler çocuk gelişimi konusunda daha bilinçli yaklaşımlarda
bulunuyorlar. İşte tam bu noktada çılgın tartar birleştirici bir ürün. Mutfakta birlikte geçirilen zamanı
çoğaltan, bunun aracılığıyla çocuğun yardımlaşarak paylaşma, sorumluluk alma, küçük yaştan itibaren
yemek alışkanlıklarını oturtma ve el becerisini geliştirmesine aracı bir ürün olmayı hedeﬂemektedir.
yÛd_Ûf LYjlYj \abalYd Zaj lYjlÛ\Ûj& :aj Y\]l cYd]e hadd] YdÛëÛj& EYdr]e] gdYjYc YZk hdYklac cmddYfÛdeYkÛ
\ëfde]cl]\aj&ygchYjYdÛ]fb]ckaqgfcYdÛhdYj]laea\ëfde]cl]\aj&

Ö€renci / Student
Crazy Scale

Ayla Kozakçılar
Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Marmara University
Faculty of Fine Arts
Department of Industrial Design

Crazy Scale is a kitchen scale that is appropriate for the use children as well as for adults with its round lines,
easy to clean, appealing with its interface and at the same time elating with the sounds it makes while you
add materials.
Crazy Scale is a product that goes beyond the space problem of other modern scales. It especially contributes
to the child-parent relationship. In today’s world, parents have a more conscious approach about the child
development. Right at this point, Crazy Scale comes as a unifying product. It aims to become a product
helping to increase the time spent together in the kitchen, to help the parent give the child the habits of
helping and sharing, taking responsibility, to establish good eating habits at a young age and to increase the
child’s hand skill.
Crazy Scale is a digital scale. It works with one alkaline battery. It is considered to be made of abs plastic and
to be produced by means of multi-part injection molding.
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Open - Tap
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Tasarlamış olduğum ürün hayatımızdaki bir soruna -aslında görmek istemediğimiz ama her zaman
karşılaştığımız bir soruna- çözüm getiriyor.
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Bu ürün, elastomerin enjeksiyon ile uygun kalıba dökülerek yapılmasıyla ortaya çıkar. Hem elastomerin
yüzeye tutunma özelliği hem de üzerinde bulunan ufak çıkıntılar ile musluk ile el arasında mükemmel bir
tutunma sağlıyor. Bu sayede mutfaklarda çokça gördüğümüz deterjanlı eller ile açılmayan musluklar artık
çok rahat bir şekilde açılacak. Aynı zamanda farklı renklerde üretilecek olan bu ürün kullanıcısına ruh
halini veya tercihlerini yansıtma olanağı da sunuyor. Tek boyda üretilebilecek ürün, malzemesinin esnekliği
sayesinde her musluğa uygun olacaktır.

Ö€renci / Student
Utku Kocaman
Anadolu Üniversitesi
Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu
Endüstriyel Tasarım Bölümü
Anadolu University
School of Industrial Arts
Department of Industrial Design
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Open - Tap
This product offers a solution for a problem in our life – for a problem we never want to see but always come
across.
It is produced through moulding of the elastomere by injection. You can grip the tap perfectly thanks to the
adsorption characteristic of elastomere and the small budges. So, you can open the tap even when your
hands are covered with detergent. This product that will be produced in different colours, offers for its users
a possibility to reﬂect their mood and preferences. Thanks to the ﬂexibility of the product material to be
produced in one dimension, it will be convenient for all kinds of taps.

Küpdök
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Küp şeker ambalajındaki şekerleri başka bir kaba aktarmak hep sorun olmuştur. El değmeden hijyenik
koşullarda aktarım sağlamak neredeyse imkansızdır. Ambalajından şekerleri el değmeden ve etrafa
dökülmeden başka bir kaba aktarma amaçlı küp şeker boşaltma aparatı tasarımı buna tepki olarak
tasarlanmıştır.
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Yalın bir forma sahip olan ürün, ambalajın ağız kısmına yerleştirilerek alt kısımdan kolayca aktarım sağlanır.
Aparatın yerleştirme kısmındaki parça birbirine bitişik ve sıralı küp şekerlerin ilk devinimi için tetikleyici
görevi görür ve şekerler kolayca yolu takip ederek harekete geçerler.

Ö€renci / Student
Fatma Karakurluk
Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Mimar Sinan University of Fine Arts
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design

Ucuz ürün maliyetine sahip olan ürün, kalıba enjeksiyon yöntemi ile üretilmiş abs plastiktendir. Ucuz
maliyeti ile tüketiciye cazip ﬁyatla sunulabilecek bu ürün kullanıcı için gözden kaçan bu sorunu çözerek
dikkatleri üzerine çekecektir.

Pourcube
It has always been a problem to take the cube sugars from its package and put them into another container. It
is almost impossible to make this in hygienic conditions without human touch. I have designed this product
as a reaction to this problem.
The product having a simple form is put at the mouth of the package and cube sugars transfer easily go
through below part. The piece in placing part of the product functions as a trigger for cube sugars that are
side by side and in a line.
This low-cost product is produced with abs plastic obtained by moulding injection. Especially with its low
price, it will catch the attention of the consumers by ﬁnding a solution to a problem that they probably ignore.
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Helix
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Helix, fazla poşetleri biriktirmek için geliştirilmiş bir poşetliktir. Ürünün üst kısmındaki
boşluktan poşetler rahatlıkla içine konulabilir. Boşluklu formu sayesinde kullanıcı istediği
yerden çekerek poşetleri alabilir. Kapalı halde satılır. Kapalıyken kapladığı küçük hacim
sayesinde stoklama ve dağıtımda kolaylık sağlar. Kullanıcı ürünü istediği yükseklikte
ayarlayıp duvara sabitleyebilir. Ürünün duvarla temasa geçen kısımları düzdür. En üst ve
en alt parçası yapışkanlıdır. Ürünün malzemesi polipropilen olup, ekstrüzyon ve forming
yöntemleriyle üretilmektedir.

Plastic House
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Helix

Ö€renci / Student
Şeyma Kavak
Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Middle East Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design

Merve Sarışın
Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Middle East Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design
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Helix is a bag container designed to collect extra plastic bags. Bags can easily put into the
product form the gap over it. Thanks to its structure with gaps, user can take bags from
wherever s/he wants. It is sold folded. Its storage and delivery are easy due to its small body
when folded. User can adjust it according to the height s/he wishes and ﬁx it on the wall. The
parts of the product to contact to the wall are even. The upper and bottom parts are sticky. Its
material is polypropylene and it is produced with extrusion and forming methods.

Karıştırıcı
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Ayran, kokteyl ve benzeri içecek hazırlayan ürün, yukarı aşağı istikamette sallama hareketi ile çalkalanmakta
ve bu hareketi kinetik enerji olarak kullanıp ürünün dibinde kalan parçaları da homojen bir şekilde karıştıran
pervaneyi çalıştırmaktadır. Ürünün kapağa bağlı karıştırıcı kısmında bakır tel sarılı makara, onun içinden
geçen çubukta ise cam çubuk üzerinde düşey doğrultuda hareket edebilen demir parça bulunmaktadır.
Demir parçanın iki tarafında destek silikon yanaklar bulunmakta, bu sayede demir parçanın hareketi
kısıtlanmaktadır.
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Ö€renci / Student

yYdcYdYeY`Yj]c]laad]\]eajhYjY$ZYcÛjl]dkYjÛdÛeYcYjYfÛfaaf\]\ë]q\gèjmdlm\Y_a\ah_]d]j]c]d]cljac
]f]jbakagdmëlmjeYclY\Ûj&yYdcYdYeYZallaèaf\]cYhYclYcaYfY`lYjYÛdYjYc\ahl]cah]jnYf]YdÛëlÛjÛdÛj&H]jnYf]
dibe çöken parçaları küçülterek yüzeye yaklaştırır ve iç karıştırma işlemini sağlamış olur. Ürünün gövdesi
akrilikten, kapak ve alt kısım polipropilen plastikten kalıplama ile elde edilir.

Gürhan Bilget

Shaker

Anadolu Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
İç Mimarlık Bölümü

This product preparing buttermilk, cocktail and the like is shaked up and down and this movement is used as
kinetic energy activating the propeller stirring the pieces at the bottom homogeneously. There is a copper wire
bobbin in blender bound to the lid and on the glass stick in it there is an iron piece that can move vertically.
The iron piece has support silicons on two sides, so its movement is restricted.

Anadolu University
Faculty of Fine Arts
Department of Interior Architecture

Due to shaking, the iron piece moves vertically in the copper wire bobbin in the blender bound to the lid and
produces electricity. When shaking process is over, the switch on the lid is turned on and the propeller at
the bottom is activated. The propeller makes the pieces closer to the surface subsiding them, thus providing
the inside stirring process. The body of the product is acyrilic, its lid and bottom part are made out of
polypropylene plastic with moulding method.

Dinçer Orhan
Anadolu Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
İç Mimarlık Bölümü
Anadolu University
Faculty of Fine Arts
Department of Interior Architecture
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Körüklü Bulaşık Süngeri
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Bulaşık yıkama işlemi geçmişten bugüne insanlar için bir sorun olmuştur. Bu sorunun büyük bir kısmı
bulaşık süngerleri ve bulaşık makineleri ile ortadan kalkmıştır. Fakat ince uzun, köşeli ve yuvarlak formlu
mutfak eşyalarının (Rakı bardağı, vazolar, vb.) temizlenmesi hâlâ bir sorun teşkil etmektedir. Körüklü bulaşık
süngeri, gövdesinde yer alan kauçuk körük sayesinde joystik gibi kullanılarak el süngeri ile ulaşılması zor
olan yerleri temizleyebilir.
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Kullanım Şekli: Şeffaf olan kısma bulaşık deterjanı koyulmaktadır. Üzerinde yer alan düğmeye basıldıkça
deterjan sünger kısmına geçmektedir. Sünger, bulaşık olan yüzeye sürülerek temizleme işlemi yapılmaktadır.

Ö€renci / Student
Serkan Aksan
Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Marmara University
Faculty of Fine Arts
Department of Industrial Design
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Hooded Kitchen Sponge
Washing dishes has been always a problem for people from past to present. This problem is almost solved
with kitchen sponges and dishwasher. But cleaning thin and long, angled and round kitchenware(raki glass,
vases etc.) is still a problem. Thanks to the rubber hood in its body, hooded kitchen sponge can be used as a
joystick and clean the points out of reach.
Usage: Washing liquid is poured into the transparent part. When the button on it is pushed, liquid is conveyed
to the sponge. You rub the dirty part with the sponge and clean it.

Serum
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“Serum” kapalı ve açık alanlarda kullanılan saksı bitkileri için düşünülmüş sulamayı kolaylaştırıcı
fonksiyonel bir ara elemandır. Aynı zamanda dayama çubuğu görevini üstlenir. “Serum”, içerisindeki suyu
gövde sonundaki 1 mm çaplı delik ile 3 saniyede 1 damla olarak tahliye eder. “Serum” iç ve dış gövde
olarak iki parçadan oluşur. İç ve dış gövdedeki deliklerin birleşmesi ile su tahliye edilmektedir. Deliklerin
birleşmesi iç gövdenin hareket ettirilmesiyle sağlanır. Toprağa batırılarak sabitlenen dış gövde üzerindeki
birimler sayesinde bitki köküne ne kadar yaklaşıldığı gösterilir. “Serum” sayesinde bitkide fazla sudan
kaynaklanan çürümeler önlenir, su ve hava oranı sabitlenir, su tasarrufu sağlanır. Üretim tekniği plastik
enjeksiyon kalıplamadır.
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Ö€renci / Student
Enes Büyüktopbaş
Işık Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Serum
“Serum” is a functional intermediate product designed to be used for the irrigation of indoor - outdoor potted
plants. At the same time it is used as a leaning stick. There is a hole at the end of the “serum” body and 1 drop
of water is drained from this hole in every 3 seconds. “Serum” includes two parts, which are called as internal
and external body. Water is drained through the “serum” from the place, where the holes of the internal and
external body combine with each other. The holes combine with each other as the internal body moves. The
external body is ﬁxed by being dipped in soil and the units on the external body show how close the plant
root is. Thanks to “serum”, you can prevent plant decays because of excessive watering. Moreover, it ﬁxes
the water and air level and saves water. The production technique of the “Serum” is plastic injection molding.

,äÔN8QLYHUVLW\
Faculty of Fine Arts
Department of Industrial Design
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All - In - 1
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Tasarım, mutfakta ayrı ayrı işleri bir araya getirebilmektedir. Alt kısmı borcamdır; hem fırında hem de
masada servis tabağı olarak kullanılabilmektedir. Üst gövde plastik yapılarak farklı renk kombinasyonları
oluşturulabilmektedir. Ürünün üstteki kapağı ile fonksiyonelliği tamamlanmaktadır. Bütününde saklama
kabı olarak kullanılabilen ürün, kapaktaki takılır çıkarılabilir parçaları sayesinde rende veya sebze kesim
tahtası olarak da kullanılabilmektedir. Bu sayede doğranan sebzeler önde bulunan küçük kapakçık açılarak
salata tabağına aktarılır ve servise sunulur.
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Malzeme ve Üretim Teknikleri: Ana gövde; enjeksiyon yöntemiyle üretilmiş abs plastik ve borcam.

Ö€renci / Student
Fatih Yüksek
Doğuş Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Doğuş University
Department of Industrial Design

236

All - In - 1
The design has the ability to combine separate works in a kitchen. The bottom part is made of pyrex. Therefore,
it can be used both as a baking tray and as a service plate. The upper part is made of plastic and it is possible
to make color combinations of many different colors. With the cover on the top, its functionality is done.
Moreover, the product itself can be used wholly as a storage box. However thanks to the removable parts on
the cover, the product may also be used as a board for graters or vegetables. Namely, the chopped vegetables
can be replaced on the salad service plate with the help of the small cover on the front part of the product.
Materials and Manufacturing Techniques: Main body by abs plastic, manufactured by injection method and
pyrex.

Ghost
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Bu ürünle yemek hazırlama sürecini hızlandırarak, mutfakta geçirilen zamanın daha verimli hale getirilmesi
amaçlanmıştır. Kesim tahtasında doğranan ürünlerin aktarılması probleminden yola çıkarak tasarlanan
‘ghost’, fonksiyonel formuyla süreci pratikleştirmektedir. Basit bir doğrama işlemi ardından aktarım
kısmına geçildiğinde klasik kesim tahtalarının boşaltımı zor formları, kirlenen mutfaklara ve zaman kaybına
neden olur. PP’den akıtma yoluyla üretilen ürün, düşük yoğunluğa sahip malzemeyle kolay taşınma özelliği
gösterdiği gibi sıcağa karşı dayanıklı yapısıyla mutfak kullanımına uygundur. Doğranan ürünlerin aktarımı
için ürün kaldırıldığında entegral menteşeli yapısı sayesinde yanlardan kalkan ‘ghost’ kesilen parçaların
kaplara, dökülmeden, doğrudan aktarılmasını sağlar. Adını formundan alan, beyaz rengi ve aktarımda
yanlardan kalkan hareketiyle hayalimizde canlandırdığımız hayaletleri andıran ürün, formu ve fonksiyonelliği
ile benzerlerinden farklı olarak klasik kesme tahtasına yenilikçi ve özgün çözümler sunar.
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Ghost aims to accelerate the preparation period of a dish in the kitchen and to increase the effectiveness of
this time spent. It has a starting point of the problem to transfer the chopped food from the cut board into a
can, and provides a practical solution with its functional form. The cutting period is actually very simple, but
the main problem is related with the replacement of the food chopped. Traditional cutting boards’ difﬁcult-totransfer forms, cause dirty kitchens and waste of time. Ghost, which is manufactured through elusion from
PP material has a low density, which provides ease for transportation and convenience for kitchen usage,
thanks to its resistant structure to high temperature levels. When Ghost is lifted up forward to transfer the
chopped food, two wings on both sides also lift up thanks to the integrated hinges inside, thus the foods
transfer to another cap easily. Resembling to the imagined ghosts with its white color, two mobile wings
lifting up, Ghost gets its name from its form. It provides genuine and innovative solutions for cut boards with
its form and functionality.
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Narenegg
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İhtiyaçların tasarımı gerektirdiği ve tasarımın da ihtiyaçlara cevap verdiği bir çağdayız.
Tasarladığım bu üründe yumurta formuna işlev kazandırarak yumurtanın sarısı ile beyazını
ayırabilecek bir form elde ettim. Bunun yanı sıra narenciye sıkacağı olarak da işlev gören bir
tasarım haline gelebilen Narenegg fonksiyonel ve görsel bir ürün olarak kullanılabilmektedir.
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We are in an era that our needs require designs and designs fulﬁll the needs. I designed
this product in order to provide a functionality for the egg form, which is namely a form to
separate the white part and yolk of an egg. Moreover, the Narenegg is a visual and functional
equipment, which can be used as a citrus juicer.

Esnek
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Ürün, banyo setlerinde oluşan hijyen sorununa bir çözüm sunmak amacıyla tasarlanmıştır. Ürün fırçalık,
macunluk ve sıvı sabunluk olarak bölümlendirildi. Fırçalık kısmındaki düz elastomer bölümde oluşturulan
artı şeklindeki yarıklar esneyerek her boyutta fırçanın muhafazasına olanak sağlıyor. Ayrıca malzemenin
tutucu özelliği sayesinde fırçalar kaymıyor. Macunluk kısmındaki silindir şeklindeki elastomer parça farklı
boyutlardaki diş macunlarının muhafazasına olanak sağlıyor. Sıvı sabunluk kısmındaki silindir şeklindeki
elastomer parça ise sıvı sabun kullanımında yeni bir yöntem öneriyor. Alt kısımda iç tarafa doğru olan girinti
sayesinde sıvı sabun alt kısımdaki artı şeklindeki yarıktan akmıyor. Elastomer parça sıkıldığında girinti dış
tarafa doğru ilerliyor ve yarık büyüyor. Böylece sıvı sabunun elimize akması sağlanıyor.
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Ürün enjeksiyon yöntemi ile üretiliyor. İlk olarak elastomer yüzeyler oluşturuluyor, daha sonra da gövdeyi
oluşturan ABS kısım enjeksiyon yöntemi ile elastomer kısım ile birleştiriliyor.

Flexible
The product has been designed to offer a solution for the hygiene problems in bathroom sets. The product
has different parts as toothbrush cup, toothpaste cup and liquid soap cup. Grooves in cross form, which are
made in ﬂat elastomer part of the toothbrush cup, have the stretching feature to allow keeping toothbrushes of
any size. Moreover, the toothbrushes do not slip off thanks to holding feature of the material. The cylindirical
elastomer part in the toothpaste cup allows keeping toothpastes of any size. The cylindrical elastomer part in
the liduiq soap cup offers a new method in liquid soap use. Thanks to the indent section at the bottom, liquid
soap does not leak through the groove in cross form. When the elastomer part is compressed, the indent
portion comes towards outside and the groove gets larger. In this way, the liquid soap ﬂows onto our hand.
The product is manufactured by injection method. First of all, elastomer surfaces are formed and then the ABS
part forming the body is combined with the elastomer part by injection method.
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Kek-Buz Kalıbı
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Tasarlamış olduğum buz-kek kalıbında amaçladığım nokta, kullanıcının buzdan bardak veya bardak
şeklinde kekler yapmasını sağlamaktır. Sıcağa ve soğuğa dayanıklı esnek iki parça silikondan oluşan
ürünümü kullanırken, ilk önce mavi olan alt parçanın içine, işaretli yere kadar dondurulacak veya pişirilecek
madde koyulmasını; daha sonra turuncu olan üst parçayı gerek üst yüzey çıkıntıları gerekse iki adet diş
sayesinde alt parçaya sıkıca yerleştirerek kapatıp, kalıbın içindekini dondurulacak ise buzlukta, pişirilecek
ise fırında kullanılmasını düşündüm. İstendiği takdirde turuncu üst parçanın üzerindeki oyuklar da kullanıma
uygundur. Thermoform ile üretilmesi planlanan, kullanıcıya farklı malzemeleri bardak şeklinde pişirerek
veya dondurarak; soğuk içeceklerin sunumunu ve eşsiz tatlarda kekleri yapmasını sağlayan, eğlenceli
denemelere açık bir ürün tasarladım.
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Cake – Ice Mold
What I aimed in this ice-cake mold design is to allow the users to make glasses of ice or cakes in glass shape.
When you use my product, which consists of two ﬂexible silicon parts resistant to cold and hot temperatures,
you will ﬁrst put the ingredient to be frozen or baked in the blue bottom part up to the marked position; and
then place the orange top part either with salient portions on upper surface or with two teeth securely and use
the mold in the freezer if it is to be frozen or in the oven if it is to be baked. If you like, you may use the cavities
on the orange upper part. I have designed a product, which is intended to be manufactured of thermoform,
which allows the users to bake or freeze different ingredients in glass shape and serve cold drinks and make
delicious cakes and which is open to new, entertaining practices.

Termos
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Günümüzün vazgeçilmez sıvı ihtiyacı olan çay, yaşamın her anında tüketmekten zevk duyduğumuz bir sıcak
içecek türüdür. Bunun yanında kahve ve çeşitleri de damağımıza tat katan diğer içecek türleridir. Sıcak
içecek ihtiyacımız kesemize ve zamanımıza çoğu zaman zarar verir. Bunun sonucunda termostan yola
çıkarak, termosu hayatımızla ne kadar ilişkilendirebiliriz diye araştırdım. Ortaya çıkan bu form avuç içine
sığabilecek ebatta olup istediğimiz her yere taşıma kolaylığı sağlar. Gerek çantamızda, gerek arabamızda,
oﬁsimizde, misaﬁrliklerde, bahçede, spor sonrasında... Kısacası taşıyabildiğimiz her yerde elimizin altında
sıcacık bir çay, kahve keyﬁ sunuyor. Şekerliğinin üzerinde olması bize kolaylık sağlıyor. Ürün, 3-4 bardak
arası sıcak içecek haznesine sahip.
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Malzeme ve Üretim yöntemi: Kalıp üzerinden enjeksiyon yöntemiyle üretilmiş abs plastik, cam ve bir adet
mini termometre.

Thermos
Tea, which is the essential drink of today’s world, is a hot drink that we enjoy at any moment of our lives.
Additionally, coffee and its varieties are other drinks that give us a taste. Our need for hot drinks usually
consumes our budget and time. Due to these facts, I took thermos as my starting point and studied how we
can associate thermos with our lives. The form obtained is at a size to ﬁt into our hand and can be taken to
anywhere we go. Either in our bag, in our car, at our ofﬁce, at a friend’s house, in the garden, after exercise...
In short, this product offers us the pleasure of a hot coffee or tea anywhere we go. Sugar cup placed on the
top provides us with comfort. The product has a storage reservoir of 3-4 glasses of hot drink.
Material and Method of Manufacture: Abs plastic manufactured by injection on mold method, glass and a
mini thermometer.

241

Plastik Çamaşır Kurutucusu
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Plastik bir çamaşır kurutucusu olan ürünümün kolları açılıp kapanabilmektedir. Kapı arkasına asılarak
kullanılan kurutucu, açık halde çamaşır kuruturken ayakları kapatıldığında kapı arkası giysi askısı haline
gelmektedir. Kısacası yer sıkıntısının problem olduğu evlerde kullanılabilecek, pratik, iki işlevli bir ürün
gjlYqYÛcYjeYcakl]\ae&yYeYëÛjdYjÛ_rff\]fcYd\ÛjeYcjfefaëd]nd]jaf\]fZaja\aj&
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İstenildiği takdirde katlanıp kolayca kaldırılabilecek bu kurutucunun piyasadaki diğer ürünlerden en önemli
farklarından birisi plastik oluşudur. Ürünümün gövde ve kolları polistren, askısı abs, kapıya temas eden ve
kapının zarar görmesini engelleyen aparatları ise kauçuktan oluşmaktadır. Plastik enjeksiyon yöntemiyle
kolayca üretilebilmektedir. Plastik oluşu, kolay üretilebilirliği ve seri üretime uygunluğu ürünümün üretim
maliyetini oldukça düşürmektedir. Ürün, sağlam bir konstrüksiyona sahip olması nedeniyle piyasadaki
metal türevli kurutucular kadar yük taşıyabilmektedir. Üstelik, uzun ömürlüdür.

Plastic Cloth Dryer
Holders of my product, which is a plastic laundry dryer, can be opened and closed. While the dryer, which
is used by hanging at the back of any door, dries your laundries in open position; it turns into a cloth hanger
when you close its feet. In short, I have tried to create a practical, double-function product to be used at
houses with lack of space. Hiding your laundries is also one of the functions of my product.
One of the most important differences of this product, which can be folded and stored anywhere you like,
from other products in the market is that it is made of plastic. Body and hangers of the product are made of
polystrene, hanger is made of abs and apparatuses in contact with doors and avoiding damage to doors are
made of rubber. It can easily be manufactured by plastic injection method. Costs of manufacture are quite
low as it is plastic, can easily be manufactured and is suitable for serial manufacture. Thanks to its strong
construction, the product can bear as much load as metal-based dryers in the market. Moreover, it is a longlasting product.

Atıştır
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‘Atıştır’ çerezlik eğlenceli ve işlevsel bir kasedir. İlk bakışta iç içe geçmiş iki kase görürsünüz ama aslında
onlar birleşiktir, tek parça halinde üretilmiştir. Atıştır, kullanımı kolay ve basit mekanizmalıdır, esnek
malzemenin avantajlarını sunar. Esnek silikondan yapılmıştır, bu nedenle yanlardan kıvırarak şeklini
değiştirebilirsiniz. Ayrıca tekrar kıvırarak eski şekline ters yüz edebilirsiniz. Küçük kaseye yoğurt, sos ,çerez,
vb. koyabilirsiniz. Büyük kase cips, çerez veya çöp için kullanılır. Kullanım sonrası kolayca temizleyebilirsiniz.
9jcY\YëdYjÛfÛrÛ\Yn]l]llaèafarrYeYfZajgccYk]ÛcYjÛhcmddYfeYfÛrY_]j]ccYdeYr&yg[mcdYj\YcÛjeY\Yf
veya çatlatmadan kullanabilirler. Bunun yanı sıra ‘Atıştır’, size zevk veren dört farklı eğlenceli renge sahiptir.
‘Atıştır’ sadece kullanımı kolay, esnek bir çerezlik değil aynı zamanda taşımak için de haﬁftir. Sizi asla
yormaz.
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Snack!
‘Snack’ bowl is an entertaining and functional product. At the ﬁrst glance, you see two nested bowls,
but actually they are joint and manufactured as a single piece. Snack is easy to use and bears a simple
mechanism; it offers advantages of ﬂexible material. It is made of ﬂexible silicon; therefore you may change
its shape by folding at the sides. Moreover, you can fold it again to get back to its former shape. You may
put yoghurt, sauce, snacks etc. into the small bowl. The big bowl is used for chips, snacks or wastes. You
can clean it easily after use. When you invite your friends, you do not need to take out and use several bowls.
Children can also use it without breaking or cracking. Additionally, ‘Snack’ is available in four different colors
that will enjoy you. ‘Snack’ is not only an easy to use, ﬂexible snack bowl, but also a light product to be carried
anywhere. It never makes you tired.
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R’NDE
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Özellikle rendeleme işlemi yapılırken gereğinden fazla harcanan güç ve tutma bozuklukları kullanıcının
aşırı yorulmasına neden olur. R’NDE; kullanıcıya daha elverişli bir tutma biçimi sunarak çalışma kolaylığı
sağlamak için tasarlanmış bir üründür. Kullanıcı eliyle kavrayarak ve destek alarak daha az bir güç sarfeder
ve kolayca rendeleyebilir. Bu ürünle eğik düzlem biçiminin getirisi de eğim açısıyla birlikte daha kolay
kullanımı getirmektedir. Rendelerin bir diğer sorunu da işlev esnasında sürekli hareket etmeleridir. Bu da
yine işlevi güçleştiren sebeplerden biridir. Bu sebeple R’NDE’de ayak tabanları rende yapılacak kap üzerinde
sabit durması için sürtünmeyi sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu üründe kullanılan malzeme PP ve
kesici kısımlarda paslanmaz çelik, ürünün üretim yöntemi ise enjeksiyon ve kesici kısımlarda sac metalin
preslenmesidir.
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R’TER
Unnecessary effort and holding problems make users tired especially while grating. R’TER is a product
designed to provide ease of use by providing a more suitable holding style for the users. User makes less
effort and perform grating comfortably by gabbing with his/her hand and getting support. In this product,
beneﬁt of inclined plane provides easier use with inclination angle. Another problem of the graters is that they
always move during the process. This is another factor causing difﬁculty in function. Therefore, R’TER has
been designed in a way that its feet ensure friction to keep it secure on the cup. Materials to be used in this
product are PP and stainless steel in cutting parts; and manufacture method of the product is injection and
sheet metal press in cutting parts.

Bebek kaşığı
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Amaç: Bebeğin yemek yeme alışkanlığını geliştirmek, beslenme esnasında öngörülen sorunlara çözüm
getirmek, yemek için kullanılan araçların arasında adaptör oluşturmak...
Kapsam: 0 - 5 yaş arası çocuklar
Malzeme: Plastik
Üretim Tekniği: Enjeksiyon
yYdÛëeYhj]fkaZa2CYëÛcl]e]dgdYjYcnYcmedYeYn]]fb]ckaqgfhj]fkaZaqd]YdÛëeYclY\Ûj&
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Kaşığı sıvı gıdanın içerisine sokmadan önce ya da soktuktan sonra, Emme/Basma düğmesine basıldığında
kaşığın içindeki hava ağızlık üzerindeki delikten boşaltılır ve düğme bırakıldığında kaşık sıvıyı emerek
içerisinde depolar. Emme/Basma düğmesine tekrar basıldığında ya da bebek tarafından emildiğinde,
gıda ağızlık üzerindeki delikten dışarı çıkar. Ürünün üzerindeki termal gösterge, kaşık içerisindeki gıdanın
sıcaklık durumuyla ilgili bilgi verir. Kaşığın arka tarafındaki tıpa, kaşığın kolayca yıkanmasını sağlar. Ürünün
arayüzü, kullanım biçimi, pratik ve güvenli kullanımla birlikte bebeğinizin nesnelerle etkileşiminin ve bu
konudaki motor becerilerinin gelişimini sağlar.
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Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Mimar Sinan University of Fine Arts
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Baby spoon
Purpose: To improve eating habit of your baby, to offer a solution for problems anticipated while feeding and
to create an adapter between tools used while feeding.
Scope: Children at ages 0 -5
Material: Plastic
Manufacture Technique: Injection
Working Principle: The spoon basically works with the principle of vacuum and injection. Before or after
putting the spoon into liquid food, when you press Suction/Pump button, the air in the spoon is blown
through the hole on the mouthpiece and when the button is released, the spoon vacuums and stores the
liquid. When you press the Suction/Pump button again or when the baby sucks it, the food comes through
the hole on the mouthpiece. The thermal indicator on the product displays information about temperature
of the food in the spoon. The tap at the back of the spoon allows easy cleaning of the spoon. The product’s
interface, practical and safe method of use improves interaction of your baby with objects and motor skills.
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All in 1
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Ürün Kullanım Alanları: Fastfood hizmet veren mekanlar, lokantalar, restoranlar...

Ürün Amacı: Ketçap, mayonez ve hardalı tek modülde buluşturup kolay, temiz ve hızlı kullanım sağlamak.

All in 1 piyasada ayrı ayrı bulunan mevcut ketçap, mayonez ve hardalı bir araya getirerek, özellikle bu
gıdaların çoğunlukla tüketildiği mevcut kullanım alanlarını hedef almıştır. Ürün kullanımındaki yenilik, 3 ayrı
sosu, baskı kollarını aşağı doğru iterek ister aynı anda ister ikişerli ya da tekli olarak, dökmek istediğiniz
yere boşaltma imkanı sağlamasıdır. Gövde, üç delikli kapak, üç özdeş tüp haznesi ve baskı kollarının sert
polietilen plastikten, plastik enjeksiyon yöntemi ile üretilmesi düşünülmüştür. Tüplerin alüminyum polietilen
kompozit malzemeden yapılması planlanmış, böylece az bir kuvvetle istenilen sosun basınçla dışarı çıkması
hedeﬂenmiştir.

Ö€renci / Student
All in 1

2009322
Katılımcı kişisel bilgilerinin yer
almasını istememiştir.
The participant did not prefer, his
personal info, to take part in the
catalogue.

246

Purpose of the Product: To gather ketchup, mayonnaise and mustard in a single module and to provide a
simple, clean and quick use.
Areas of Use: Fast-food places, cafes and restaurants…
All in 1 gathers ketchup, mayonnaise and mustard, which are available in the market separately, and sets its
target as the places of use where these products are consumed a lot. The innovation of this product is that it
allows pouring 3 different sauces separately or together by pushing down pressure handles. The body, threehole cover, three identical tube reservoirs and pressure handles are intended to be manufactured of strong
polyethylene plastic by plastic injection method. Tubes are planned to be made of aluminum polyethelene
composite material and in this way, it is aimed to pour out desired sauce with pressure using less effort.

‘‘Sütpan’’ Bozuk Süt İndikatörü
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Buzdolabımızdaki sütün bozuk olup olmadığını anlamak için koklar ya da tadarız. Peki, bunu anlamanın
başka bir yolu olsaydı? Yiyecekler bozuldukları zaman biliyoruz ki asit- baz seviyeleri değişir. Taze sütün
pH değerleri 6.8 ile 6.2 arasında değişir. Tasarladığım indikatör üç parçadan oluşmakta. Farklı çaplarda şişe
ağızlarına uyum sağlayan kauçuk parça, ağız ve renk değiştiren ana pH algılayıcısına bağlantılı olan kulp
kısmı. Kauçuk parça çıkarıldığında tetrapak kutularda kullanılabilen ‘’sütpan’’, bu parça eklendiğinde her
çeşit süt şişesine uyum sağlayabilmekte. Renk değiştirme 3 evre halinde gerçekleşiyor. Bu sayede kullanıcı,
sütün hangi bozulma evresinde olduğunu anlayabiliyor. Açık pembe, pembe ve son olarak kırmızı evreler.
Kulp kırmızıya dönüştüğünde anlıyoruz ki süt bozulmuştur. Kolay kullanımı, düşük maliyeti ve güvenlik
sağlaması açısından her mutfakta bulunması gereken bir ürün.
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“Sutpan” Sour Milk Indicator
We smell or taste the milk in our refrigerator to see whether it is sour or not. But, what if another method to
check this is possible? As we know, acid-base levels change when foods go sour. pH values of fresh milk
varies between 6.8 to 6.2. The indicator I have designed consists of three parts. The rubber part suitable for
bottle mouths with different diameters, the mouth and the handle part connected to main pH sensor that
changes color. “Sütpan”, which can be used in tetrapak boxes when rubber part is detached, can be used
with all kinds of milk bottles when this part is attached. Change in color happens in 3 stages. In this way,
we can see which souring phase the milk is in. Light pink, pink and ﬁnally red phase. When the handle turns
into red, we understand that the milk is sour. This is a product to be used in any kitchen with its easy use,
low cost and safety.
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“BAGI” Teras ve Balkon Gideri
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Teras ve benzeri açık alanların en büyük sorunlarından biri giderlerin yaprak gibi yabancı
maddelerle tıkanmasıdır. Özellikle uzun süre temizliği yapılmayan yazlıkların giderleri bu
duruma müsaittir. Yağışlarla birlikte su gidere doğru akar ve yabancı maddeleri de buraya
doğru sürükler. Giderin üzerindeki birikme sonucu tıkanıklık meydana gelir. Bu tıkanıklık
suyun birikmesine yol açarak sızıntıya sebebiyet verir. Bagi’nin basit formu bu durumun
önüne geçmesindeki en büyük etken. Bir delik tıkandığında yükselen su, bir üstteki açık olan
delikten geçiyor ve böylece akışın devam etmesi sağlanıyor. Giderlerin köşelerde olması ve
Bagi’nin 2 santim olan yüksekliği kullanıcıların hareketlerine engel teşkil etmiyor. Vakum
pres yöntemiyle tek parça sert plastikten üretilmesi, ucuza imal edilmesini ve mukavemetinin
yüksek olmasını sağlamaktadır.
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One of the most signiﬁcant problems of terraces and similar outdoor areas is that drains are
blocked by foreign materials like leaves. Especially drains of summer residences, which are
not cleaned for a long time, are suitable for this condition. After rain fall, water runs towards the
drain and takes foreign materials with it. Due to accumulation on the drain, it is blocked. This
blockage keeps water in there and results in leakage. Simple form of Bagi is the most effective
factor to avoid this. When a hole is blocked, rising water passes through the other open hole
on the top and and ﬂow is ensured this way. Users can move comfortably as the drains are
located at the corners and Bagi is only 2-centimeter high. Manufacture of single-piece strong
plastic by vacuum press method allows low-cost manufacture and high durability.

O-Bowl
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O-Bowl; yemek yaparken ihtiyaç duyulan benzer nitelikte ürünlerden oluşan plastik mutfak
eşyası setidir: Pirinç süzgeci, süzgeç (salata yıkama kabı olarak da kullanılır), orta boy kap
(karıştırma kabı), sıvı malzemelerin karıştırılmasında kullanılacak sıvıyı yönlendiren ağızlı
kap ve makarna süzgeci de dediğimiz kabın ağzında tutarak kullandığımız süzgeç (kesme
tahtası olarak da kullanılabilir). İç içe geçerek depolanıyor ve mutfakta fazla yer kaplamıyor.
Benzer kullanımlara ait ürünler bir takım halinde ve renkli, eğlenceli gözüküyor. Bu da ürünü
daha cazip kılıyor. Plastik malzemeden enjeksiyon yöntemiyle tek seferde üretiliyor. Böylece
üretimin daha çabuk ve kolay olmasına ve ürünün daha ucuz olmasına olanak sağlıyor. Bu da
hem üretici hem de tüketici için avantaj sağlıyor.
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O-Bowl
O-Bowl is a plastic kitchenware set consisting of similar products needed during cooking: rice
siever, ﬁlter (also used as salad washing cup), medium-size cup (mixing cup), mouthed cup
directing liquid to be used for mixing liquid materials and macaroni siever that is used at the
mouth part (can be used as cutting board as well). It is stored in nested position and does not
occupy so much space in kitchen. Products for similar use seem colorful and enjoyable as a
set. This makes the product more attractive. It is manufactured of plastic material by injection
method in a single step. In this way, manufacture becomes quicker and easier and the product
becomes cheaper. This fact provides beneﬁts for both manufacturer and consumer.

Kadir Has University
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Department of Industrial Design
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Askı
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Askı, gardıroplarımızın en önemli parçalarından biridir. Kıyafetlerimizi askıya astığımız zaman kırışmayacağını
düşünürüz. Fakat durum her zaman böyle olmaz. Bazen kıyafet seçimlerimizi hızlıca yapmak zorunda kalırız.
Bazen de astığımız kıyafetler aylarca askıda kalırlar. Günümüzde varolan askılar kıyafet seçimini hızlı ve
pratik bir şekilde yapmamıza yardımcı olmaz. Ayrıca uzun süre durduğunda kırışmaya sebebiyet verirler.
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Bu ürün, kıyafetlerimizi kolayca asıp geri alabilmek için pratik bir yola sahiptir. Askı, kullanımı sırasında
katlanarak kullanıcıya yardımcı olur. Katlanma pozisyonundayken sadece bir yaka genişliğinde olan askı
kolayca yakadan geçebilir. İki yanda bulunan destek parçaları ile yaka kırışması önlenir. Ürün pp enjeksiyon
malzemeden çift kalıp ile üretilebilen simetrik yapıda 2 kanat ve bir gövdeden oluşmaktadır. Bu iki kanadı
birbirine bağlayan yay çeliği yukarı çekilerek ürün katlanma pozisyonuna gelir.
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Hanger
Hanger is one of the most essential parts of our wardrobes. We believe that clothes will not get wrinkled when
we hang them. However, this is not the same everytime. Sometimes, we have to choose our clothes quickly.
And sometimes, the clothes we hang remain there for months. Current hangers do not help us choose our
clothes quickly and practically. Moreover, they cause wrinkling when clothes remain hanged for a long time.
This product has a practical way to hang and choose our clothes easily. The hanger can be folded to help user.
When it is in folded position, then hanger at a collar size only can easily pass through the collar. Wrinkling of
collars is avoided with supporting parts on both sides. The product consists of 2 symmetrical wings, which
are manufactured of pp injection material by double-mold method, and a body. Spring steel, which links these
two wings to each other, is pulled up to fold the product.

Freshring
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Yiyeceklerin buzdolabında 3-4 günden fazla saklanması zararlıdır ama çoğumuz yiyeceği buzdolabına
koyduktan birkaç gün sonra, onu tam olarak ne zaman koyduğumuzu karıştırırız. “Freshring”, buzdolabına
konulan ürünlerin tarihinin unutulmaması ve zamanında tüketilmesini sağlamak için geliştirilmiş bir
saklama kabıdır. Kullanıcı basitçe hafta halkasını buzdolabına koyduğu güne ayarlamakta ve buzdolabını bir
daha açtığında, yiyeceği ne gün yerleştirdiğini anlamaktadır. İki malzemeden oluşan hafta halkası içindeki
silikon malzeme yardımıyla polipropilen kapağa sürtünmeyle tutunmaktadır. Hafta halkası üstündeki
günler ise serigraﬁ baskıyla değişebilen renklerde yapılabilmektedir. Ürün, nakliyede ve atıl durumda daha
az yer kaplaması için küçüğü büyüğünün içine geçen iki boyutta tasarlanmıştır. Ürünün özellikle, günleri
hatırlamakta güçlük çekenlere destek olması düşünülmektedir. Yıkama kolaylığı açısından parçanın
tamamen çıkabilir olması düşünülmüştür. Kullanım sırasında hafta halkasında yanlışlıkla oluşabilecek
dönmeleri engellemek için halkanın içindeki yivler kapaktaki çıkıntıya oturmaktadır.

Freshring
Storage of foods in fridge for more than 3 -4 days is harmful, but most of us cannot be sure about the exact
date we put them in the fridge after a few days. “Freshring” is a storage box developed for users to let them
remember the exact date and consume the foods in time. Users simply set the week ring to the present date
and see the exact day they put them in the fridge after a few days. The week ring, which consists of two
materials, holds the polypropylene cover with friction thanks to the silicon material. Days on the week ring
can be printed with serigraphy in different colors. The product has been designed in two sizes, as the small
size gets into the big one, in order to occupy less space during transport and when not used. The product is
especially intended to help people that have difﬁculty in remembering dates. The part has been intended to
be completely detachable for ease of washing. In order to avoid accidental rotation of the week ring during
use, threads of the ring are ﬁxed to the cover.
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Vegewash
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Sebze yıkarken çok mu zaman harcıyorsunuz. Ya da sebzelerinizin temizlendiğinden emin değil misiniz?
Vegewash’ı bu soruları cevaplamak için tasarladık. Birçok kadın marul, ıspanak gibi yapraklı sebzeleri yıkarken
zorluk çekmektedir. Vegewash sebze yıkamayı daha kolay ve temiz hale getirmektedir. Önce sebzeler kabın
içine konulur. Yapraklı sebzeler için asma yeri, küçük yapraklı otlar için tabanda koyma yeri bulunmaktadır.
Sebzeler yerleştirildikten sonra su tazyikle sebzeleri temizlemeye başlar. Tazyikle içindeki mekanizma döner
ve eşit su dağılımını sağlar. Vegawash plastikten, plastik enjeksiyon metoduyla üretilebilir. Sadece suyun
çıktığı başlık paslanmaz çelikten üretilebilir. Vegewash’ın formu sebzelerin formları düşünülerek kolay
kullanım için tasarlanmıştır. Kolaylıkla temizlenebilir ve saklanabilir. Üç ana parçadan oluşur ve bu parçalar
birbirine geçebilir.
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Vegewash
Do you spend too much time washing the vegetables? Or aren’t you sure whether the vegetables are cleaned
well or not? We have designed Vegebash as an answer to these questions. Most of the women have difﬁculty
in washing vegetables such as lettuce, spinach etc. Vegewash renders vegetable-washing work easier and
cleaner. First of all, vegetables are placed in the cup. There is a hanging space for leaved vegetables and a
placement space for small-leaved greenstuff on the ﬂoor. After vegetables are places inside, water starts to
clean vegetables with pressure. The mechanism rotates with pressure and ensures equal water distribution.
Vegawash can be manufactured of plastic by plastic injection method. Only the headpiece allowing water
outﬂow can be manufactured of stainless steel. Form of Vegewash has been designed for easy use,
considering forms of vegetables. It can be easily cleaned and stored. It consists of three main parts and these
parts are nested.

Kedi Tuvaleti
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Özellikle kedi besleyen insanların ortak sıkıntısı kedi tuvaleti üzerinedir. Ben de ürünümde tuvaletin
temizlenmesine birtakım kolaylıklar getirmeye çalıştım. Düzgün beşgen formundan yararlanarak formun
el verdiği şekilde haznenin içini üç üçgene böldüm. Bu üçgenler kürek görevi görerek sadece kedinin
pislettiği yerin temizlenmesini sağlamakta, tüm kumun ziyan olmasını önlemektedir. İşi bittiğinde ise kum
dolu haznenin içine tekrar yerleştirilerek bütünlük bozulmamaktadır. Ayrıca haznenin uçlarını dışarı doğru
eğimle bükerek kedinin etrafa kum saçmasını da önlemeye çalıştım. Böylece normal standartlarda üç iç içe
geçmiş kaptan oluşan kedi tuvaletlerini yalın ve kullanışlı bir hale getirmeye çalıştım. Malzeme olarak ise
plastikte karar kıldım. Hem çok pahalı olmamasından hem de kolay üretilebilirliği açısından polietilen ya da
abs tercihimdir. Ürünümün plastik enjeksiyon yardımıyla üretilebileceğini düşünmekteyim.
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Cat Toilet
Common problem of people especially that have a cat is related to cat toilet. I have tried to facilitate cleaning
of toilet in my product. I have divided inside of the reservoir into three triangles by using the regular pentagon
form. These triangles serve as a paddle to clean only the place of cat poo and avoid waste of the whole sand.
When it is ﬁnished, it is placed inside the sand reservoir again in order to maintain integrity. Furthermore, I
bent edges of the reservoir outwards to prevent cats from scattering sand around. In this way, I have tried
to have a simple and functional cat toilet, which consists of three nested cups in normal standards. I have
decided to use plastic as the material. I prefer polyethylene or abs as it is not too expensive and easy to
manufacture. I think my product can be manufactured by plastic injection.

Anadolu University
School of Industrial Arts
Department of Industrial Design

253

Dish Divition
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Mutfakta bulaşıkların ıslak yerleştirilmesinde tezgahta alan ekonomisi sağlamak, biriken
su problemini çözmek ve mutfakta estetik bir obje kimliği barındırması düşünülerek
tasarlanmıştır. Tabaklar dikey konumlandırılarak tezgahta kapladığı alan azaltılmış,
formundan ötürü suyun aynı noktaya akması sağlanmıştır. Malzeme olarak plastik, üretim
yöntemi olarak da enjeksiyon kalıp öngörülmüştür.
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This product has been designed to save space on counter while placing wet dishes, to solve
water accumulation problem and to bear an aesthetic object identity in your kitchen. Dishes
are placed vertically to save space on the counter and its form directs water ﬂow to the same
location. Plastic is intended to be the main material and injection molding to be the method
of manufacture.

Dilim
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Dilim kesme panosu, mutfakta dilimlerinizi daha düzgün biçimli ve eşit aralıklarla kesmeniz için
tasarlanmıştır. Arkada bulunan yüksek kısımdan pay alarak dilimleyin. Tek yapmanız gereken bıçağınızı bu
eşit pay aralıklarına sokarak kesmeye başlamak. Dilimleriniz daha düzgün kesilecek. Ayrıca alttaki oluklar
sayesinde meyve ve sebzenizi tek hamlede kesebileceksiniz. Kabuk kesilmediğinde bu ufak boşluklardan
devam ederek ikinci bir hamle yapmak zorunda kalmayacaksınız. Yandaki bıçak saklama girişleri sayesinde
(hem sağ hem sol elini kullananlar için sağda ve solda olmak üzere iki tane) kullanmadığınız zamanlarda
bıçakları panonun içinde muhafaza edebilirsiniz. Kullanmadığınız zamanlarda yan olarak ayakta durabilir.
Bu şekilde mutfakta muhafaza edebilirsiniz. Üretim yöntemi plastik enjeksiyon kalıp yöntemidir ve tek
kalıptan çıkmaktadır.
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Slice
Slice cutting board has been designed to let you cut slices in more proper shape and equal sizes in kitchen.
Slice up by taking a share from the high part at the back. The only thing you should do is to start cutting by
inserting your knife into these equal intervals. Your slices will be more proper. Moreover, you can cut your
fruits and vegetables with a single move thanks to channels below. When a peel is not cut, you will continue
through these small gaps and not need a second move. Thanks to knife storage inserts on the side (two of
them on the right and on the left for people who use both right and left hands), you can keep your knives in
the panel. It can stand laterally when you do not use it. You can store it in your kitchen in this way. The method
of manufacture is plastic injection method and it is made from a single mold.
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Baharatlık
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Tasarlamış olduğum ürünün kullanıcıya, kuru bakliyatları ve baharatları saklama ve kullanma kolaylığı
sağlaması amaçlanmaktadır. Baharat veya bakliyatlar, ürünün üst kısmında bulunan kapak açılarak
doldurulur. Döküm derecesi, ürünün içine konulan baharat ve bakliyatların tane ebadına ve kullanıcının
miktar tercihine göre ayarlanır. Tercihen bardak veya kaşık ile döküm mandalı ittirilerek istenilen miktar
alınır. Ürüne baharatlar / bakliyatlar üst kısmından konur, alt kısmından alınır. Böylece üründe nemlenme,
bayatlama olmaz. Ürün, gövdesinin arka kısmında bulunan tırnaklar sayesinde tezgah üstüne veya dolap
gövdesine ya da kullanıcının çalışma alanına yakın dik ve düz bir yüzeye monte edilebilir. Yapışkanla
tutturulan duvar paneline de rahatça geçirilerek yerleştirilebilir. Gövdenin içine şeffaf plastik olan dolum
kabı yerleştirilir ve ürün kullanım için artık hazır duruma gelmiş olur. Ürünün imalatının enjeksiyon kalıplama
yöntemi ile yapılması tasarlanmıştır.
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The product I have designed is intended to provide users with ease in storing and using dry legumes and
spices. Spices or dry legumes are ﬁlled in by opening the cover on the top of the product. Amount of pouring
is adjusted according to grain size of dry legumes and spices put inside and preference of the user. Desired
amount is taken by pushing the pouring catch with glass or spoon. Spices / dry legumes are ﬁlled on the
top and taken from the bottom. In this way, no moistening or staling occurs in the product. The product can
be mounted onto countner or cupboard or a straight and ﬂat surface around the working place of the user,
thanks to its clamps behind its body. Besides, it can simply be mounted onto the wall panel with adhesive.
Transparent plastic ﬁlling cup is placed inside the body and the product gets ready for use. The product is
intended to be manufactured by injection molding method.

Bool Çamaşır Kurutmalığı
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Bool çamaşır kurutmalığı günümüz koşulları ve günümüz yaşam alanları düşünülerek tasarlanmıştır. Bool
çamaşır kurutmalığı panel radyatörlerin ızgara kısmına takılarak kullanılır. Radyatör ve duvar arasında
duran Bool çamaşır kurutmalığı, kullanılacağı zaman topundan çekilip aktif hale getirilir. Kurutma
tamamlandığında yine topundan geriye iterek radyatörün arkasına saklanabilir. Bu şekilde yer tasarrufu
sağlanmış olur. Bool çamaşır kurutmalığı her zaman hazır konumdadır, kurmak için ayrıca bir çaba
sarfetmemize gerek yoktur. Bool, değişik renk seçenekleriyle kullanıcıya farklı alternatiﬂer sunar. Bool
çamaşır kurutmalığı polipropilenden üretilebilir. Üretiminde de kalıp ve enjeksiyon yöntemleri kullanılabilir.
ymZmèmaaf]ckljkqgfqfl]eacmddYfÛdYZadaj&:ggd$YeYëÛjcmjmleYgdYqÛfY^YjcdÛn]q]fadacaZajZYcÛëYÛkÛ
getirerek ihtiyaçlara cevap vermektedir.

Plastic House
and Kitchen
Appliances

Ö€renci / Student
Halime Aran
Anadolu Üniversitesi
Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu
Endüstriyel Tasarım Bölümü

Bool Laundry Dryer
Bool laundry dryer has been designed by considering current conditions and current living spaces. Bool
laundry dryer is used by mounting to grills of panel radiators. Bool laundry dryer, which remains between
radiator and wall, is pulled from its ball to activate. When drying is over, it might be hidden behind the radiator
by pushing the ball again. In this way, saving in space is ensured. Bool laundry dryer is always ready for
use, there is no need for extra effort to install it. Bool offers users different alternatives with different color
options. Bool laundry dryer can be manufactured of polypropylene. Mold and injection methods can be used
in manufacture. Extrusion method can be used for its stick. Bool brings in a different and innovative view for
laundry drying and meets all the requirements.

Anadolu University
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Asit
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Gazlı içeceklerin en büyük sorunu kapakları açıldıktan bir süre sonra bünyesinde çözünmüş
durumdaki karbondioksit gazının içeceği terk edip boşalan alanlara yayılması ve içeceğin
lezzetini ve keyﬁni kaybetmesidir. Bu sorunun ortadan kaldırılması için yapılması gereken,
şişe içindeki gaz basıncını artırarak CO2 gazının içecekten ayrılmasını engellemektir. Asit
bu işlemi gerçekleştirmek için tasarlanmış bir üründür. Basit olarak bir pompa, tutunma için
klipsler ve açma işlemi için de bir düğme ve ara malzemelerden oluşmaktadır. Kauçuk pompa
ve basınç ayarı için kullanılan metal parçalar dışında kalanlar polipropilen malzemeden
oluşup tamamı iki parçalı tek kalıptan yer yer maça kullanılarak enjeksiyon yöntemiyle
üretilebilmektedir. Asit, satın alınan içeceğin kapağı açılıp kullanıldıktan sonra yerine
bastırılarak kapatılır. Bu da kullanıcıya açma-kapama işlemi sırasında kolaylık sağlar. Daha
sonra kauçuk pompa birkaç kez sıkılıp yeterli basınç elde edilir.

Acid
The most important problems of ﬁzzy drinks is that the carbondioxide gas, which exists in
dissolved state, leaves the drink and emits to air a while after uncapping and the drink loses
its taste and fun. What should be done to eliminate this problem is to increase gas pressure
in the bottle and prevent CO2 gas from leaving the drink. Acid is a product designed to do
this. It simply consists of a pump, clips for holding, a button for turning on and intermediate
materials. All the materials, except rubber pump and metal parts used for pressure adjustment,
consist of polypropylene material and it can be manufactured of double-parted single mold by
injection method by using core at different places. Acid is pushed and closed onto the bottle,
after the purchased drink is half consumed. This provides ease while opening-closing. After
that, the rubber pump is tightened for a few times to obtain sufﬁcient pressure.

HoldON
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Bardak belirleyicisi ve altlığının çıkış noktası ev partileri ve toplantılardır. Evlerde az kullanılan
bardak altlığının kullanımını artırmak ve yenilikçi bir bakış açısı izleyerek geliştirmek projenin
amacıdır. Bardağın HoldON üzerine kolayca oturtulmasıyla bardakla ürün birleşir. Esnekliğini
malzemesi LSR’den alır; farklı taban çaplarına sahip bardak ve kupaların dış ve taban yüzeyine
tutunarak onlara bağlanır. Formu sayesinde bardaktan akan sıvılar ürünün kendi haznesinde
toplanır. Böylece bardağın istenilen yüzeye konmasına olanak tanır. Haﬁf olması nedeniyle
bardakla taşınması ve içme işlemi kolaydır. Ayrıca kullanıldığı yüzeyden çıkartılması ve
temizlenmesi hızlıdır. Aynı zamanda farklı renkleri sayesinde bardakları kullanıcısına bağlar
ve kalabalıkta bardakların karıştırılma sorununu çözer. HoldON bardak belirleyici ve altlığının
malzemesi LSR silikon olup, silikon enjeksiyon ile üretimi gerçekleştirilebilir.
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Anadolu Üniversitesi
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Endüstriyel Tasarım Bölümü
Anadolu University
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Department of Industrial Design

Starting point of glass identiﬁer and mat is house parties and meetings. The purpose of the
project is to increase use of mat, which is rarely used at houses, and to improve it with an
innovative point of view. Glass and product are assembled when glass is simply placed onto
HoldON. Its ﬂexibility comes from its material, LSR; it is linked to glasses and cups with
different base diameters by holding their outer and bottom surfaces. Thanks to its form,
liquids spilling out of glass are collected in its own reservoir. In this way, it allows you to
put your glass on any surface. Since it is quite light, it is easy to carry with glass and drink.
Moreover, it can quickly be removed and cleaned from any surface. Furthermore, it associates
glasses with their users thanks to its different colors and does not allow you to forget which
glass belongs to whom. The material of HoldON glass identiﬁer and mat is LSR silicon and it
can be manufactured by silicon injection method.
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Squeeze
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Enerji kaynaklarının gereksiz yere tüketilmesi bugün dünyanın en büyük sorununu oluşturmaktadır. Bu
nedenle yaptığım ürünün bu bağımlılığa biraz da olsa engel olmasını amaçlamaktayım. Squeeze, elektrikle
çalışan el blenderlarının yapabildiği her şeyi yapabilmektedir. En önemli özelliği ise elektrik enerjisine ihtiyaç
duymamasıdır. Squeeze tek elle kullanılan, sıkma yöntemi ile bu enerjiyi dişliler sayesinde dönme kuvvetine
döndüren bir üründür. Ürünün diğer bir özelliği de normalde kullanılan 2 ayrı başlığı tek bir başlıkta
toplamasıdır. Bu sayede ürün kaldırılırken birçok parçaya bölünmesi gerekliliği ortadan kalkmaktadır.
Ürünün malzemeleri PP ve paslanmaz çeliktir. Plastik enjeksiyon yöntemi ile üretilmektedir.
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Unnecessary consumption of energy resources stands as the most important problem of the world today.
Therefore, with this product, I aim at avoiding this addiction to some extent. Squeeze can do everything an
electrical hand blender can do. The most important feature is that it does not need electrical energy. Squeeze
is a product used with one hand, which converts energy formed by squeezing into rotational power thanks to
gears. Another feature of the product is that it combines 2 separate headpieces in a single headpiece. In this
way, when the product is removed for storage, you do not need to demount it into several pieces. Materials of
the product are PP and stainless steel. It is manufactured by plastic injection method.
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Gökkuşağı Serisi
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Adını gökkuşağının renklerinden alan ve kullanım alanlarına göre farklılaşan 7 parçadan
oluşmaktadır.

KONSEPT: Formun, rengin, malzemenin ve işlevin bir arada etkin bir biçimde kullanılması.

Ö€renci / Student
Pınar Ağiş
Bilkent Üniversitesi
Güzel Sanatlar, Tasarım ve
Mimarlık Fakültesi
éEaeYjdÛcn]y]nj]
Tasarımı Bölümü
Bilkent University
Faculty of Art, Design and
Architecture
Department of Interior Architecture
and Enviromental Design

1. Antre için tasarlanmış anahtar ve bozuk para ünitesidir.
2. Antre için tasarlanmış vazo niteliğindedir.
3. Banyo için tasarlanmış bir katı sabun sergi aracıdır.
4. İçine şampuan, duş jeli, sıvı sabun, duş köpüğü gibi sıvı malzemelerimizi koyabileceğimiz
bir objedir.
5. Mutfak için tasarlanmış bir sebze-meyve salatası kasesidir.
6. Ekmek saklama ünitesidir.
/&yaraed]j\]egj\YddYjÛgdYfZmhYjY]na]jakaf\]^YjcdÛdÛèÛn][YfdÛdÛèÛad]Zadaf]fg[mc
odası için tasarlanan bir objedir.
Gökkuşaği Serisi farklı fonksiyonlara sahip odalarımıza aynı aileden, kullanım alanlarına ve
fonksiyonlarına göre değişen 7 farklı obje sunmaktadır.

Rainbow Series
CONCEPT: To use form, color, material and function altogether in an effective manner.
It consists of 7 parts, which take their names from colors of a rainbow and which differentiates
according to area of use.
1. Key and small change unit designed for entranceway.
2. Vase designed for entranceway.
3. Solid soap display tool designed for bathroom.
4. An object which liquid materials such as shampoo, shower gel, liquid soap, shower foam
etc. can be put in.
5. A fruit-vegetable salad bowl designed for kitchen.
6. A bread storage unit.
7. This part with purple branches in drawings is an object designed for child rooms known for
their difference and liveliness in houses.
Rainbow Series offers 7 different objects that differentiate according to areas of use and
functions for rooms with different functions.
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Kızak - Ele Takılabilen Rende

Plastik Ev
ve Mutfak Eşyaları

Amaç: Rendeleme işlemini ergonomiye daha uygun bir şekle getirerek, yemek hazırlama sırasında kolaylık
sağlamak
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Malzeme: Akrilik (plastik), kauçuk (latex) ve paslanmaz çelik
Üretim yöntemi: Kalıp veya enjeksiyon

Ö€renci / Student
Begüm Tomruk
Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Mimar Sinan University of Fine Arts
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design
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Bu ürünü tasarlarken bilindik rendelerdeki biçimsel sorunlardan yola çıktım ve rendeyi, olması gerektiği
gibi, elimizin bir uzantısı olarak düşündüm. Böylece isteğimiz dışındaki alanlara değil, sadece elimizin
bizi yönlendirdiği alanlara rendeleyen bir ürün geliştirdim. Parmaklar arasına geçirilerek ele takılabilen
bir kullanım önerdim. Kızağa yaptığı çağrışımdan dolayı adını “kızak” koyduğum bu tasarımım, her iki
ele de takılarak havuç ve peynir gibi yemek hazırlama sırasında kullanabileceğimiz besinlerin rahatça
rendelenmesini sağlar. Ayrıca rendelenecek malzemeye göre rende başlıkları değiştirilebilir.

Sleigh - Hand-mountable grater
Purpose: Rendering grating process more suitable for ergonomy and providing ease while cooking
Materials: Acrylic (plastic), rubber (latex) and stainless steel
Method of manufacture: Molding or injection
My starting point to design this product was formal problems of regular graters and I considered grater as an
extension of our hands, as it should be. So, I have developed a product grating not the areas we do not want,
but only the areas our hands direct us. I have proposed a method of use as mounting on our hands around
ﬁngers. This design, which is named “sleigh” as it resembles a sleigh, can be mounted on both hands and
lets us easily grate foods such as carrot and cheese, which are usually used during cooking. Moreover, grater
headpieces can be replaced depending on the material to be grated.

Soydur!
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Sebze soyma işleminin zahmetli olması ve zaman almasının yanı sıra bu işlemin sıkça yapılması nedeniyle
soyma işleminin pratik ve hızlı olmasının gerektiğini düşündüm. Soydur, salatalık ve havuç gibi sebzelerin
kabuğunun tek hamlede hızlı bir şekilde soyulmasını sağlar. Üst kısımda bulunan sekizli dairesel bıçakları
ile yukarıdan bastırdığınız sebzenin tüm çevresi soyulmaktadır. Bıçakların bağlı olduğu plastik yapraklar
esneyebilmekte ve bıçakların en ideal derinlikte soyma işlemini gerçekleştirmesi için her bıçağın bağlı
bulunduğu plastik yapraklarda sebzeyi sabitleyici kayışlar bulunmaktadır. Bu kayışlar sayesinde bıçaklar
en ideal derinlikte soyma işlemini gerçekleştirir. Ürün PP plastik malzeme kullanılarak plastik kalıp
enjeksiyonlama sistemiyle üretilmektedir. Depolama, nakliye ve ambalajlama işlemleri için de iç içe
geçebilen bir tasarıma sahiptir. Bu sayede üreticiden tüketiciye kadar olan süreçte ek bir avantaj sunacaktır.
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Keep on peeling!
I thought that peeling process should be practical and fast as it is quite difﬁcult, time-consuming and
frequently done. This product allows you to peel off vegetables such as cucumber and carrot quickly with a
single move. Its eight circular knives on top, peel all the vegetable when pressed down. The plastic leaves
attached to the knives are ﬂexible and there are belts that secure the vegetable on each leaf, which is attached
to the knives, in order to make the peeling with the most ideal thickness. Knives make the peeling process
with the most ideal thickness thanks to these belts. The product is manufactured of PP plastic material by
plastic mold injection. It has a nested design for storage, transport and packaging works. In this way, it shall
provide an additional beneﬁt during the progress from manufacturer to consumer.

Marmara University
Faculty of Fine Arts
Department of Industrial Design
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Cable-Pack
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Artık hepimizin evlerine girmiş olan bilgisayar, müzik seti, dvd televizyon gibi elektronik eşyaların bulundukları
q]j\]gdmëlmj\mcdYjÛcYZdgcYjÛëÛcdÛèÛhjgZd]ea`]haearaf`YqYlÛf\Yq]j]leaë\mjme\Y&yre]q]YdÛëlÛèÛe
sorun hem görsel hem de kullanıma yönelik bir rahatsızlık yaratıyor. Problemi çözmek içinse sorunla her
zaman aynı ortamda bulunan üçlü prizleri ele aldım. Kablo toplayıcılı üçlü prizim CABLE-PACK görsel
düzenimizi bozan ve temizlik sırasında bizi uğraştıran kabloları kendi üstünde ayrı bir kablo toplayıcıya
gerek duymaksızın toplayarak kullanım kolaylığı sağlıyor ve görsel rahatsızlığı engelliyor. CABLE-PACK, PP
bir levha, ps prizler ve prizler arasındaki kabloları koruyan elastomer pvc ya da PE’den üretilecek parçadan
oluşuyor. Ps parçaların plastik enjeksiyon yöntemiyle, elastomer parçanın plastik ekstrüzyonla üretilmesini
ve PP parçayla bağlantısının frekans kaynağı ya da yapıştırıcıyla sağlanmasını öngörüyorum.
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Cable-Pack
Cable mess at places, where electronic appliances used by most of us such as computer, music player,
dvd, television etc. are present, is a common problem of all of us. The problem, which I try to solve with this
product, causes a visual and a practical disturbance due to cable mess. In order to solve this problem, I have
utilized three-ping plugs, which are always present with the problem. My three-ping plug named CABLE-PACK
with cable collector collects cables, which cause visual disturbance and so much effort during cleaning, into
a separate cable collector on itself and provides ease of use and avoids visual disturbance. CABLE-PACK
consists of a PP plate, ps plugs and elastomer pvc or PE to protect cables between plugs. I propose that ps
parts will be manufactured by plastic injection method and elastomer part will be manufactured by plastic
extrusion and connection to PP part will be made by frequency welding or adhesive.

Eureka Mutfak Tartısı
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Eureka mutfak tartısında görsel güzellik, üretim kolaylığı ve üretim maliyeti gibi unsurları ortak bir paydada
buluşturmayı amaçladım. Bu tartının en büyük özelliği komple plastik olup, mekanik veya dijital herhangi
bir sistem barındırmamasıdır. Bunların yerine ana gövdenin içerisindeki hazneye su doldurularak tartının
tartma işlemine hazır hale gelmesi sağlanmaktadır.
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gövde içerisinde bulunan suya baskı uygulanır ve suyun gövdenin ön tarafındaki kanala tahliye olması
sağlanır. Pistona ne kadar güç uygulanırsa tahliye olan su o kadar yükselmektedir.

Ö€renci / Student
Levent Başoğlu
Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Marmara University
Faculty of Fine Arts
Department of Industrial Design

Üretim: Tasarlamış olduğum tartının en büyük avantajlarından biri de üretim maliyetinin düşük olmasıdır.
Ana gövde, piston ve kapak olmak üzere toplam 3 parçadan oluşan tartımın bütün parçaları plastiktir.
Üretim yöntemi olarak kalıpla üretilmesi uygundur.

Eureka Kitchen Scales
In Eureka kitchen scale, I aimed at gathering components such as visual beauty, ease of manufacture and
cost of manufacture. The most important feature of this scale is that it is completely plastic and does not
contain any mechanical or digital system. Instead, water is ﬁlled into the reservoir inside the main body and
it gets ready for weighing.
Working Principle: Pressure is applied to the water inside the main body, when piston, a separate part, goes
into the space inside the main body and water is discharged towards the channel at the front of the body. The
more pressure is applied to the piston, the more water is discharged.
Manufacture: One of the greatest beneﬁts of the scale I have designed is low manufacture cost. All the tree
parts of my scale, the main body, the piston and the cover, are made of plastic. It is suitable for manufacture
by molding.
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Rendön
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Ürün tasarımında, yiyeceklerin sıradan rendelerde çeşitli zorluklarla rendelenip sonra da ayrıca başka bir
kaba aktarılması zorluğunu ortadan kaldırmak amacı hedeﬂenmiştir. İşlem sırasında rende ile temastan
dolayı oluşabilecek yaralanmaları engellemek amaçlanmıştır. Ek olarak her zamanki rendeleme işlemindeki
aşağı yukarı hareket ederek yapmak yerine çok daha az enerji harcayarak döndürme gücüyle rendeleme
yapılması amaçlanmıştır.
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Birbiri içerisinde iç ve dış vidalar sayesinde dönerek hareket edebilir. İç tarafta bulunan rendesiyle el teması
engellenmiştir. Arka kapağının açılmasıyla da rendelenmiş yiyeceklerin kolayca başka kaba aktarılmasını
sağlayan bir ürün oluşturulmuştur. İç içe geçmesi sebebiyle az yer kaplar. Normal ve dilim rendelemeye
qYjYqYfj]f\]ZYëdÛcdYjÛÛcYjÛdÛhcgdYq[Yl]eard]f]Zadaj&y]naje]aëd]eafafcgdYqqYhÛdYZade]kaaafahYjY
dış parçadan daha uzundur. Parçalar polipropilenden yapılmıştır. Üretim yöntemi önerisi enjeksiyon kalıptır.

Rendön
In the product design, it is aimed at eliminating difﬁculty in grating foods with regular graters and difﬁculty in
taking these foods to another cup. It is also aimed at avoiding injuries due to contact with grater. Additionally,
it is aimed at grating with rotational power with less effort, instead of vertical moves. It can rotate within
each other thanks to inner and outer screws. Hand contact with manual grater inside has been avoided.
The product allows easy transfer of grated foods to another cup by opening the back cover. It occupies less
space thanks to nested feature. Grater headpieces used for regular and slice grating can be detached and
easily cleaned. Inner part is longer than outer part to allow easy rotating. The parts are manufactured of
polypropylene. Injection molding is proposed as the method of manufacture.

Buzul
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BUZUL rakısına buz koymaktan hoşlanmayan kullanıcılar için tasarlanmış bir rakı bardağı soğutucusudur.
İçinde bulunan jel soğutucu sayesinde bardağın içindeki rakıyı uzun süre soğuk tutar. BUZUL, Antep yöresi
kökenli geleneksel rakı soğutucusu ehl-i keyften yola çıkılarak tasarlanmıştır. BUZUL’un içinde soğutucu
jel bulunmaktadır. Jelin erime süresi sudan daha uzun sürdüğü için rakı bardağı daha uzun süre soğuk
kalmış olur. BUZUL’un ana gövdesi policarbonattan yapılmıştır. İçi boşluklu bir yapıda olduğu için şişirme
yöntemiyle üretilir. Altında bulunan kapak BUZUL’un içine soğutucu jel doldurulduktan sonra üretim
sırasında monte edilir. Kapak ana gövdeye sıkı geçme yapar ve sızdırmazlık için arada boşluk doldurucu
özelliği olan doldurucu yapıştırıcı kullanılır.
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Glacier
Glacier is a raki glass cooler designed for users that do not like having ice in their raki. Thanks to the gel cooler
inside, it keeps raki inside the glass cold for a long time. Glacier has been designed with inspiration from ehl-i
keyf, which is a traditional raki cooler of Antep region. Glacier has a cooling gel inside. Since melting time of
the gel is longer than water, raki glass is kept cold for a longer time. Main body of Glacier is manufactured
of polycarbonate. Due to its hollow structure, it is manufactured with inﬂation method. The bottom cover is
mounted during manufacture after ﬁlling the cooling gel into Glacier. The cover is secured to the main body
and gap ﬁlling adhesive is used for sealing.

İstanbul Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design
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Dropper
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Ürün, bitkilerin su ihtiyacını en doğru şekilde karşılamak amacıyla tasarlanmıştır. Temel
anlamda iki parçadan oluşan bu ürün, toprağın sadece ihtiyacı kadar suyu emmesi
prensibine dayanarak çalışmaktadır. Ürünün alt kısmı toprağa sabitlenir ve suyu depolayan
kısım bu bölmeye ihtiyacı kadar suyu iletir. Toprağa sabitlenen parçanın ana gövdeden
ayrı olması nedeniyle temizlik sorunlarının önüne geçilmektedir. Özellikle seyahat gibi
durumlarda bitkinin su ihtiyacını bu ürün sayesinde sağlamak mümkün hale gelecektir. Ürün,
depolama kısmında bulunan şeffaf bölme sayesinde size yeniden doldurma konusunda uyarı
vermektedir.
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Dropper
The product has been designed to meet the water need of plants in the most accurate way
possible. This product, which basically consists of two parts, works with the principle of
giving soil only the water it needs. Bottom part of the product is secured to soil and the
water reservoir transfers as much water as need by this portion. As the part secured to soil
is separate from the main body, there is no cleaning plants. Especially in cases such as travel
etc., it will be possible to meet the water need of your problems with this product. The product
gives you a warning for reﬁlling thanks to the transparent section in the reservoir part.

Elma Dilimi
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Ürün, elmanın pratik ve hızlı bir şekilde dilimlenmesini sağlar. Kapak kısmına elma yerleştirilir ve alt kısım
kapatılarak, plastik bıçaklarla elma dilimlenir. Ayrıca orta bölümde bulunan silindir bıçak elma posasının
zahmetsiz bir biçimde çıkarılıp atılmasına yardımcı olur. Posası atılan elma, dilimlenmiş bir şekilde kabın
içinde bozulmadan saklanır. Ürün, enjeksiyon kalıp yöntemiyle PS malzemeden üretilir. Bu malzeme şeffaf
olması dolayısıyla içinde bulunan elma miktarını gösterek, görsel bütünlük ve estetik sağlar. Malzeme hem
dayanıklıdır hem de kullanım sırasında yaralanmaya neden olmaz. Ürün, kolay ve ucuza üretilir.
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The product allows you to slice apples practically and quickly. Apple is placed on the cover part, the bottom
part is closed and apple is sliced by plastic knives. Moreover, the cylindrical knife in the middle, allows you
to dispose apple pulp easily. Apple without pulp is sliced and stored in the cup without souring. The product
is manufactured of PS material by injection mold method. With its transparent feature, this material shows
amount of apple inside and provides visual integrity and aesthetic. The material is both durable and does not
cause injuries during use. The product is manufactured easily with low cost.
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Aura: Spatula

Plastik Ev
ve Mutfak Eşyaları

Aura, plastik malzemenin esneklik potansiyelini pişirme gereçlerine taşıyan bir tasarım denemesidir.
Oldukça çok yönlü olan ve kolay bir kullanım sunan spatula ile, pişen gıdaları kolayca taşıyıp çevirmeyi
sağlayan maşayı birleştirmeye gayret eden Aura, bu konuda plastiğin yardımını alıyor. Tek kalıptan
birleşimsiz üretilen spatulanın ortasında bırakılan ve kalıplamadan sonra üç kenarı kırılarak ayrılan bir dil,
esnetilerek maşanın üst dili olarak kullanılmaktadır. Bu işlev için dilin altında bir çıkıntı bulunmaktadır. Dili
esnetmek için buraya işaret parmağının yanıyla basılabilir. Kısa bir alışma sürecinden sonra kas hafızasına
dayanarak kolay, hızlı ve sezgisel bir kullanım sunan Aura, iki gerecin pratikliğini bir arada sunmaktadır.
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Aura is a design trial transferring ﬂexibility potential of plastic material to cooking utensils. Trying to gather
spatula, which serves for multiple purposes and provides an easy use, and tong, which allows you to carry
and turn cooked foods easily, Aura beneﬁts from help of plastic for this purpose. A pawl, which is placed
at the center of spatula that is manufactured of a single mold without joint and three sides of which are
separated after molding, is used as the upper pawl of the tong by being stretched. For this function, there is
an endpiece under the pawl. In order to stretch the pawl, you may push here with your index ﬁnger. Offering
an easy, fast and intuitive use based on muscle memory after a short adaptation period, Aura provides
practicality of both utensils together.

Ovo

Plastik Ev
ve Mutfak Eşyaları

Kahvaltı günün vazgeçilmezi; yumurta da kahvaltının. ‘Ovo’ ile amaçlanan, rafadan yumurtanın pişirme
sürecine pratiklik, yeme ve sunumuna eğlence katmaktır. ‘Ovo’, lehimli alüminyum ve paslanmaz çelik
tele insert molding yöntemiyle liqiud silicon rubberdan üretilir. Ovo, yumurtanın oturduğu sabit yuva ve
bükülebilen sap olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Spiral olarak yukarı uzanan sabit kısmı formu
ve içindeki paslanmaz çelik tel nedeniyle haﬁf esner ama yumurtayı kavrar. Her boyuttaki yumurtayı
yerleştirmeye ve sabit tutmaya elverişlidir. Ayaklarındaki boşluk, ‘ovo’ tencereye dik konsa bile kaynarken
hava çıkışı sağlayarak devrilmesini önler. Üstteki bükülebilen sap, sabit çelik tele lehimlenmiş alüminyum
tel ile, yumurtayı tencereye koyma, koyduktan sonra istenirse yumurtaların birbirine çarpıp çatlamasını
engellemek için tencere kenarına kıvırıp sabitleme, sabitlenmese bile el yakmadan zahmetsizce tencereden
alınıp isteğe göre sunum yapabilmeye imkan verir
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Breakfast is essential for the day; and so is egg for breakfast. What is aimed with ‘Ovo’ is to provide practicality
for cooking and fun for eating and service. Ovo is manufactured of liquid silicon rubber by insert molding
method to soldered aluminum and stainless steel wire. Ovo consists of two parts, as the ﬁxed housing to
place egg and the ﬂexible handle. The ﬁxed part, which extends upwards spirally, stretches a bit due to its
form and stainless steel wire inside but grasps the egg. It is suitable for placing and holding eggs in any size.
The gap in its feed allows air outﬂow to avoid overturn even when ‘ovo’ is placed vertically in the saucepan.
Flexible handle on the upper part allows users to fold and secure on the edge of pan to prevent eggs to hit
each other and break and to serve as they like by taking out of the pan easily without burning their hands,
even if it is not secured.
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Bud - e

Plastik Ev
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Mutfakta karşılaşılan sorunlardan biri de açılmayan sıkışmış kapaklardır. Mevcut açacaklar farklı kapak
türleri için özelleşmiş oldukları için mutfakta metal kapaklar, kavanozlar ve pet şişeler için birden fazla
açacak bulunmaktadır. Yaptığım ürün farklı kapak türleri için özelleşmiş açma detaylarını tek bir üründe
ortaya koymayı amaçlamaktadır. Ürün teğet noktalarından birleştirilmiş iki halkadan oluşur. Mukavemeti
artırmak için metal bir iskelet kullanılmıştır. Bu iskelet sac malzemeden olup pres yöntemi ile üretilecektir.
Metal parçanın küçük olan halkanın içinde kalan bölümü geleneksel gazoz kapağı açacağı şeklinde
şekillendirilmiştir. Bunun hemen altında iki kademeden oluşan plastik detay ile su şişeleri ve kola şişeleri
olmak üzere iki şişe grubunda kullanılan iki standart kapağa uyumlu plastik kapak açacağı elde edilmiştir.
Büyük olan halka ise cam kavanozların kapakları için özelleştirilmiş, kapak açma işlemi için kauçuk malzeme
uygun görülmüştür.
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One of the problems encountered in kitchen is tight covers. As current openers are tailored for different types
of covers, there are more than one opener for metal covers, jars and plastic bottles in kitchens. This product
aims at combining opening details tailored for different types of covers in a single product. The product
consists of two rings joined at their tangency points. A metal frame has been used to improve durability. This
frame is manufactured of sheet material by pressing method. The portion of the metal part remaining in the
ULJKWKDVEHHQVKDSHGDVDWUDGLWLRQDOVRGDERWWOHFDSRSHQHU-XVWXQGHUWKLVSDUWWKHUHLVDSODVWLFRSHQHU
which consists of two functional steps, suitable for two standard caps used in two bottle groups, as water
bottles and coke bottles. The larger ring has been tailored for glass jar covers and rubber material has been
found suitable for opening.

Her Öğün Salata Farklı Sosla

Plastik Ev
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Sağlıklı beslenme bilincinin giderek arttığı göz önüne alındığında salata her öğünün vazgeçilmezi olarak
sofralarda daha sık görünür oldu. Bu nedenle sebze yeme alışkanlığını güçlendirmek ve farklı sos
alternatiﬂeriyle monotonluktan uzak bir yeme süreci geçirilmesi için tasarlanan bu ürünle, detaylar parça
ayrıntılarında gizlenmiş; bütüncül, sade ve estetik bir form yakalanmaya çalışılmıştır.
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Salad With Different Sauces For Each Meal

Ö€renci / Student

When it is considered that awareness of healthy diet is gradually increasing, salad is seen more often at tables
as an essential part of each meal. Therefore, a simple, integrated and aesthetic form has been intended in this
product, which is designed to reinforce the habit of eating vegetables and to experience a diet far away from
monotony through different sauce alternatives.

Çağdaş Sarıkaya
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Su Pompası

Plastik Ev
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Ürün 5, 8 ve 10 litrelik su şişelerinin tezgah üstünde kullanılabilmeleri için tasarlanmıştır. Ürün kapağın
yerine takılır ve ters çevrilip ayakları üzerine oturtulur. Piyasadaki su pompalarının aksine onun kullandığı
tek kuvvet yer çekimi kuvvetidir. Musluğun ağzının yukarı çevrilmesi ile su akışı durdurulur. Bu şekilde
kullanım sonrası yaramaz birkaç damlanın kaçmasına izin vermez. Tek taraﬂı hava girişi ile sadece akan
suyun sesini dinlersiniz, fokurdamaları değil.
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Hazır su kullanımının gittikçe yaygınlaştığı günümüzde, ürünün iç ve dış pazarda ilgi görmesi kaçınılmazdır.
Malzeme seçimi olarak polipropilen uygun görülmüştür.

Ö€renci / Student
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bilgilerinin yer almasını
istememiştir.
The participant did not prefer, his
photography and personal info, to
take part in the catalogue.
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Water Pump
The product has been designed to use 5, 8 and 10-litre water bottles on your counter. The product is replaced
with cover of the bottle and turned upside-down and placed on its feet. Unlike other water pumps in the
market, the only force used by the product is the gravitational force. Water ﬂow is stopped by turning the tap
mouth upwards. In this way, some naughty drops are not allowed to escape after use. Thanks to single-way
air inlet, you only hear the water ﬂow, not the noisy bubbles.
It is inevitable that the product will draw great attention both in domestic and foreign markets, where readyto-use water is becoming widespread day by day. Polypropylene is suitable as the material.

Katlanabilir Elek

Plastik Ev
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Son derece dolu ve karmaşık olan mutfak çekmecelerini bir nebze rahatlatmak üzere tasarlanmış bir
elektir. Açıldığında 20 cm’den 30 cm çapa kadar tencerelerde kullanılabilecek bir boya gelmesine rağmen
kapandığında aynı boyda başka bir elekle kıyaslanamayacak kadar küçülür. Üretildiği PP malzemenin
özelliği sayesinde, ürünün dört kolu da birbirine üretim sırasında menteşelenmiştir. Bu dört koldan ikisi ürün
açıldığında sap kısmında birleşerek hem ürünü sağlamlaştırır hem de kolay bir kullanım sağlar. Diğer iki
kol ise eleği kavradıktan sonra dışarı doğru uzaklaşır ve içinde bulunduğu kabın kenarlarına doğru giderek
kanca formunda özelleşir. Bu şekilde hem eleğin kullanılabildiği kapların çapı artar hem de herhangi bir
sallantıda ürün bulunduğu kabın içine düşmez.
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Folding Sieve
This is a sieve, which is designed to relieve extremely full and messed up kitchen drawers a bit. Even though
it acquires a size for use with sauce pans from 20 cm to 30 cm diameter when unfolded, it becomes small
to an extend that it can not be comparable with other sieves at the same size when it is folded. Thanks to
the characteristic of PP material used in its manufacture, all four arms of the product are hinged to each
other during manufacture. When two of these four arms are unfolded, they get together at the handle part to
reinforce the product and provide ease of use. Other two arms move away after grasping the sieve and acquire
hook form at the edges of the cup. In this way, diameter of the cups to use with the sieve is increased and the
product does not fall into the cup in case of impact or shock.

Middle East Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design
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“Sürgü” süreci
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Ürünün çıkış noktası, kırıntı toplama problemi olarak belirlenmiş ve fırça faraş ikilisi tek elle kullanılabilir
mi sorusuna cevap aranmıştır. Tek ele indirebilme işleminin yükseklik farkının kullanımdan yola
çıkılarak yapılabileceği konusunda karar kılınmış ve yükseklik farkını ray sistemiyle masa kenarında
sağladıktan sonra, sistemin içerisine kırıntıların toplanması gündeme gelmiştir. Bu kısımda sürgü sistemi
uygulanarak, ürünün kapak kısmına uyuşan bir sürgü konmuş ve böylece kırıntıları kapağın içine aktarmış
bulunmaktayız. Uygulanan bu sürme işleminde oluşacak itme enerjisini dengelemek için, aşağıya doğru
sürülen ray sistemine baş parmağın oturtulması öngörülmüştür. Ürün form olarak küçük ve ele uyumuyla
birlikte masada rahatça sergilenebilecek konumdadır. Ürünün birbirine geçmeli sistemiyle kullanımı da
kolaylaştırılmaya çalışılmıştır. Ayrıca gövdesindeki bir çıkıklıkla masa üzerindeyken dahi ters dönmesi
durumunda dökülmesi de engellenmiştir.
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The starting point of the product has been determined as the problem of collecting crumbs and an answer
has been looked for the question “is it possible to use brush and dustpan with one hand”. It has been decided
that use with one hand can be possible by using the height difference; therefore, height difference has been
provided via rail system at the edge of the table and it has become possible to collect crumbs into the system.
By applying slide system in this part, we have placed a slide matching with cover part of the product and
taken the crumbs inside the cover. In order to compensate the pushing energy to be formed during sliding, it
is anticipated to place thumb on the sliding rail system.
The product can be comfortably displayed on table with its compact and manual form. It has been tried to
provide ease of use with nested system. Moreover, the bump on the body is intended to prevent spillage if it
is turned upside-down on the table.

Kabu

Plastik Ev
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Günümüzde hormonsuz, organik yiyeceklere ciddi bir yönelim başlamıştır. Birçok insan kendi meyve ve
sebzelerini evlerinde üretmeye çalışsa da çoğunlukla gerekli yer ve zamana sahip değillerdir. Ancak, Kabu
evde bitki yetiştirmeyi kolay, verimli ve estetik hale getiren çözümler sunar. İki katlı bitki yetiştirme ünitesiyle
yerden kazanç sağlarken, üzerindeki su haznesiyle kendi sulama sistemini oluşturmaktadır. Üstteki kapak
vasıtasıyla dolumu sağlanırken, şeffaf kısımları sayesinde de kalan su seviyesi görülebilmektedir. Suyun
bitkilere iletimi ortadaki boru vasıtasıyla sağlanır. Ürün portatif bir yapıya sahiptir, iç içe geçerek küçülebilir.
Aşağı doğru genişleyen formuyla her bir kattaki bitkinin eşit güneş ışığı almasına yardımcı olur. Malzeme
olarak çevreci bir plastik olan, %100 geri dönüştürülmüş HDPE kullanılması öngörülmüştür. Şeffaf kısmı
geri dönüştürülebilen PC olarak düşünülmüştür. Üretim yöntemi enjeksiyon kalıplamadır.
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Kabu
In today’s world, there is a signiﬁcant tendency to hormone-free, organic foods. Although many people try to
produce their own fruit and vegetables at home, they usually do not have required space and time. However,
KABU offers solutions that render plant breeding at home easier, efﬁcient and aesthetic. While it saves space
with its two-fold plant breeding unit, it forms its own watering system with the water tank on it. Whereas it
is ﬁlled through the cover on the top, the remaining water level can be seen thanks to its transparent parts.
Transmission of water to plants is made through the pipe in the middle. The product has a portable structure,
it can be diminished by nesting. With its form expanding downwards, it helps plants on each fold receive
equal sunlight. It is anticipated to be manufactured ot 100% recycled HDPE, which is an environment-friendly
plastic as the material. The transparent part is intended to be manufactured of recyclable PC. The method of
manufacture is injection molding.
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Yayık
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Kültürümüzün önemli bir parçası olan ayran ve tereyağı yapmak için kullanılan yayık, şimdi daha ergonomik
ve daha pratik hali ile mutfaklarımızda yer alıyor. Basit yapısı ile köpüklü yayık ayran yapmak çok kolay!
Üstelik her şeyin otomatik olduğu bir dönemde ayranınızı elde yapmak çok farklı bir deneyim yaşamanızı
kYèdYqYZadaj&LehYjYdYjÛhdYklaccYdÛhdYeYn]qY\ceqfl]ed]jaad]j]lad][]claj&y]ëaldaj]fck]]f]cd]ja
ile her kesime hitap etmektedir. İçine 2 litre ayran alabilmekte ve parçaları kolay ayrılıp temizlenebilmektedir.
Hazırladığınız ayranı, ürünün kapağındaki servis bölümünü açarak hemen ve kolayca servis edebilirsiniz.
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Butter churn, which is an important part of our culture and which is used for making buttermilk and butter,
takes its place in our kitchens with its more ergonomic and practical form. With its simple structure, it is very
easy to make frothy buttermilk! Moreover, manually making your own buttermilk in a world where everything
is automated may let you have a very different experience. All the parts will be manufactured by plastic
molding or casting methods. It appeals to everyone with its various color options. It is capable of containing 2
litres of buttermilk and its parts can be easily demounted and cleaned. You can serve the prepared buttermilk
directly and easily by opening the service section on the cover of the product.

Sufo

Plastik Ev
ve Mutfak Eşyaları

Sufo evinizde çamaşır kurutma işlemini hızlandırmak için tasarlandı. Ürün kömür sobalarındaki borulara
monte edilen kurutma sisteminden günümüze uyarlandı. Ürün üç bölmeli olup her birimi ayrı ayrı
kullanılabilmektedir. Ürünün yere basan kısmına sıcak hava üﬂemesi için bir sistem yerleştirilmiş, strüktür
borularına da konumlarına göre delikler açılmıştır. Bütün havanın en alttaki bölmedeki delikten çıkmaması
için en alttaki bölmede en az olmak suretiyle yukarı doğru delikler artmaktadır.
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Sistem devreye sokulduğunda ısıtıcı ısınır ve fan yardımıyla sıcak hava borulara girer ve sonrasında
deliklerden dışarı atılır. Ürünün strüktür boruları ABS plastik, askı çubukları ve diğer aparatlar ise plastik
enjeksiyon kalıp olarak düşünülmüştür.
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Sufo
Sufo has been designed to sped up the laundry drying works at your house. The product has been adapted
from the drying system mounted to pipes of coal stoves and customized to today’s conditions. The product
consists of three sections and each section can be used separately. A system has been placed at the bottom
of the product to blow hot air and holes have been made in structure pipes depending on their positions. In
order not to allow all the air come out of the hole in the bottom part, number of holes increases from bottom
to top.
When the system is activated, the heater gets hot, air comes into pipes via fan and comes out through the
holes. Structure pipes of the product are intended to be manufactured of ABS plastic; hanging sticks and
other apparatuses, by plastic injection molding.
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Altüst
‘Altüst’, birbirini tamamlayan iki lezzeti aynı anda tek bir üründe yapma fırsatı sunmaktadır.
Kullanıcı üst kısmında yufka pişirirken, alt taraftaki iç haznede istediği iç karışımı hazırlayarak
evinde, lezzetli dürümleri yapabilecektir.
Ön tarafa doğru uzayan üst kısım çevrilerek alt hazneye ulaşılabilmektedir. Arkadan pivotlu
olan alt ve üst kısımlar, kullanıcıya 2 parçaya da rahat müdahale şansı vermektedir. Ürünün
alt ve üst kısım için özelleşen 2 adet aksesuarı bulunmaktadır. Bunlardan biri, üst kısımdaki
yufkayı çevirmeye yardımcı olan evreş; diğeri alt haznedeki yiyecekleri karıştırmaya yarayan
kaşıktır. Alt parçadan öne doğru uzayan parça üzerinde, 2 ayrı rezistansın sıcaklıklarını
ayarlayan tuşlar ve göstergeler bulunmaktadır.
Ürünün üst kısmı ve alt haznenin iç kısmı sıvama yöntemiyle şekillendirilmiş alüminyum üzeri
teﬂon kaplamadır. Plastik kısımlar polipropilen olup enjeksiyon kalıplama önerilmektedir.

Altüst

İrem Çelik

‘Altüst’ gives the chance of preparing two tastes completing each other in a single product.
While the user cooks phyllo on the top, s/he will prepare the stufﬁng at the bottom and prepare
delicious wraps at home.
Upper part, which extends towards the front, is turned to access bottom reservoir. Bottom and
top parts with pivots at the back allow the user to intervene 2 parts comfortable. The product
have 2 accessories tailored for bottom and top parts. One of them is the piece that helps
rotating the phyllo, whereas the other one is the spoon used for mixing foods in the bottom
reservoir. There are buttons adjusting temperatures of 2 separate resistors and indicators on
the part extending towards the front.
Top part and inner portions of the bottom reservoir is Teﬂon coated with aluminum. Plastic
parts are polypropylene and injection molding is recommended.

Ahmet Bekteş
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Vacuum Wash Wipe (VWW)
VWW ismini İngilizce Vacuum Wash Wipe (Emiş Yıkama Silme) kelimelerinin baş harﬂerinden
alır. VWW ev ortamında elbezi ile yapılan tüm düz yüzeyleri düşeyde bile temizleyen şarjlı bir
elektrikli küçük ev aletidir.
yYdÛëeYhj]fkaZa3
Kuru ya da ıslak yüzeyi tozdan ve partiküllerden arındırma
Yüzeyi deterjan katılmış su ile haﬁfçe yıkama
Kauçuk esaslı çift sıralı perdelerle emiş yapılarak silme.
Şarj edilmesini sağlayan ayrıca cihazın kendini temizleyebildiği bir haznesi bulunur. Hazne
cihazın bataryasını şarj ettiği gibi alt yıkama fırçası ve kauçuk perdelerin temizlenmesine
yardımcı olur. Alt kısımda bulunan spiral formlu fırça aşındığı takdirde değiştirilebilir.
Küre formundaki elastik tekerler temas edilen yüzeyi çizmeden, cihazın her yöne hareketini
sağlar.
Arka kısımda bulunan şeffaf su haznesine, tükendiğinde deterjan ilave edilerek musluktan
su takviye edilebilir.

Vacuum Wash Wipe (VWW)
The name VWW comes from the initials of Vacuum Wash Wipe. VWW is a chargeable small
household appliance that cleans all the surfaces, even vertically which are normally cleaned
with a piece of cloth.
Working principle:
Removing dust and particles from dry or wet surfaces
Washing surface with water containing detergent.
Wiping via vacuum through rubber-based double curtain
There is a reservoir that is used for charging and self-cleaning. The reservoir both charges
battery of the appliance and helps cleaning of bottom washing brush and rubber curtains.
Spiral form brush at the bottom can replaced.
Elastic wheels in sphere form allow movement to any direction without scratching surfaces
in contact.
Detergent and water can be reﬁlled into the transparent water tank at the back.
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3.
Profesyonel - Üçüncü / Professional - Third Prize

Semiha Kan
İstanbul Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
İstanbul Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design

Motion
Küçük mutfaklar için pratik çözüm.
Günümüzde kentler giderek kalabalıklaşıyor ve insanlar daha küçük mekanlarda yaşamak
zorunda kalıyor. Gün geçtikçe birçok ürün de bu değişimden etkileniyor. “Motion” az yer
kaplayan, fonksiyonel ve şık bir tasarımdır. Pişirme yüzeyleri 3 farklı boydadır. Bu sayede
değişik boyutlardaki kaplarda kolayca pişirim yapma imkanı sağlar. Bu yüzeyler iç içe girerek
kapanma özelliğine sahip olduğu için mutfakta çok az yer kaplar. Sade ve anlaşılır bir arayüzü
olan ürünün bütün gösterge ve düğmeleri dokunmatiktir.
“Motion” sadece mutfaklarda değil masa, sehpa gibi yakınında elektrik aksamı olan her yerde
kullanılabilir. Ürünün dış gövdesi paslanmaz çelikten, pişirici yüzeyleri ise cam seramiğinden
indüksiyon teknolojisi ile üretilecektir.

Motion
Practical solution for small kitchens.
Today, population in cities increases day by day and people have to live in smaller spaces. Of
course, many products are affected from this change. “Motion” is a minimal, functional and
smart design. It has 3 different sizes of cooking surface, so it can be adapted with various
sizes of cookware. As these surfaces can nest and fold, they occupy a very small area in the
kitchen. All the displays and buttons of the product, which has a simple and clear interface,
are touch-operated.
“Motion” is not only used in kitchens, but also anywhere such as on tables, trestles etc… that
has electrical source around it. Outer body of the product will be manufactured of stainless
steel and cooking surfaces will be made of glass ceramic with induction technology.
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Uludağ University
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B. Ece Şahin
Profesyonel - Mansiyon Ödülü
Professional - Mention Prize

Rulo
Neden tost makinenizi kullanmıyorsunuz? Ya da ekmek kızartma makinenizi? Ya da
ızgaranızı?
Temizliği zor olduğu için olabilir mi? Hantal, büyük ve ağır oldukları, veya pratik olmadıkları
için?
Sizin sebebiniz hangisi?
Rulo, yukarıda anlatılan tüm bu sebeplere cevap verebilecek bir ürün olarak tasarlanmıştır.
Monoblok yapısı, haﬁﬂiği, kolay temizlenir olması, az yer kaplaması, farklı işlevlere cevap
verebilmesi ve şık tasarımıyla yenilikçi bir anlayışı getirmektedir.
Bükülebilir ve rulo haline gelebilir olması sebebiyle az yer kaplar. Açıldığında büyük bir hacme
sahipken, rulo haline getirildiğinde minimum ölçülerdedir.
Rulo’yu açtığınızda her türlü ızgarayı yapabilir; katladığınızda tost, ekmek v.b. yiyecekleri
ısıtabilir, kızartabilir veya pişirebilirsiniz. Aynı zamanda iki kademeli ısı kontrolü sayesinde
isteğinize göre sıcaklığını ayarlayabilirsiniz.

Roll
Why don’t you use your sandwich maker? Or your toaster? Or your grill?
Could it be because they are difﬁcult to clean? Or because they are big and heavy or because
they’re not practical?

Onur Şahin

Which one is your reason?
Rulo has been designed to be an answer to all the questions above. With its monoblock
structure, light weight, ease of cleaning, minimal design and multi-purpose functioning and
smart design, Rulo brings a novel approach to table-top cooking.
Rulo occupies a very small space at it can be bended and rolled up. Although it has a big
volume when unfolded, it occupies minimum space when rolled up.
When you unfold Rulo, you may grill anything; when you fold it, you may heat up, fry or
cook toast, bread etc. Moreover, you may set the desired temperature thanks to two-step
heat control.
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Mine Bilgutay
Profesyonel - Mansiyon Ödülü
Professional - Mention Prize

Finger Eye
Finger Eye, özellikle görme özürlülerin istedikleri kitabı okuyabilmeleri için tasarlanmıştır.
Bunun için ürünü kitabın üstünde gezdirmeleri yeterli olacaktır. Ürünün ön kısmındaki
tarayıcılar sayesinde ürün sözcüğü algılayıp onu sesli anlatıma çevirmektedir. Ergonomik
tasarımı sayesinde kolay kullanılabilen ürünün üst kısmında bulunan jak girişi sayesinde
etraftaki kimseyi rahatsız etmeden sadece kullanan kişinin duyması sağlanır.
Bu ürünün en büyük avantajı piyasadaki diğer tarayıcıların ve sözlüklerin aksine, sözcüğü
taradığı anda okuyarak kesintisiz bir kitap okuma imkanı vermesi ve küçük boyutu sayesinde
istenen yerde kullanma imkanı sağlamasıdır.
Sadece görme özürlüler değil aynı zamanda araçlarda kitap okurken rahatsız olan kişiler de
bu ürünü kullanabilirler.
Ürünün ele değen kısmı kauçuk bazlı plastik, diger kısımları abs’dir. Plastik enjeksiyon
yöntemi ile üretilecektir.

Finger Eye
Finger eye is especially designed for blind people to let them read the book they want. For this
purpose, it will be enough to scan it on the book. Thanks to scanners in front of the product,
the product perceives words and converts them into voice. Thanks to the jack input on the top
of the product, which can be used easily due to its ergonomic design, only the person using
it can hear the voice without disturbing anyone else.

Haldun Özkurt

The most important beneﬁt of this product is to allow reading books without any interruption
by reading words at the moment of scanning and to allow using anywhere you want thanks to
its compact design, unlike other scanners and dictionaries in the market.
Not only blind people, but also people that feel disturbed while reading a book can use this
product.
Handling part of the product is made of rubber-based plastic, other parts are made of abs. It
will be manufactured by plastic injection method.
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Serkan Sarıkaya
Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Marmara University
Faculty of Fine Arts
Department of Industrial Design

TOOST
Evde tost yapmak artık daha keyiﬂi ve kolay hale gelecek. Tost ekmeğinin içine gerekli
malzemeleri koyup gerisini tost makinesine bırakacağız.
Kullanımı:
Tost ekmeğine malzemelerimizi koyup ısıtıcı düğmesine basıyoruz,
Tost ekmeğini merdanelerin içine veriyoruz,
Ekmek rezistansların arasında sıkışmış halde bekliyor,
Isınan ekmek çekmeceli tabak üzerine düşüyor,
yYdÛëeYkÛ2
Altta ve üstte 2 adet merdaneli palet vardır.
Merdaneler tost ekmeğini içine çekip sıkıştırır.
Tost ekmeği paletin alt ve üstündeki rezistans tablasında pişer.
Temizlenmesi:
Ön çekmeceye yağ ve ekmek kırıntıları dökülür. Arka çekmece tost ekmeğinin tabağıdır.
y]ce][]d]jÛcÛf[Ye]j\Yf]n]hYd]ld]j^ÛjYqdYl]eard]f]Zadaj&
Ürüne uygulanabilir ekler:
Palet için farklı malzemeler de kullanılabilir ya da geliştirilebilir.
Ürün üzerine yağ haznesi yapılarak ekmeğin yağlanması sağlanabilir.
Palet-merdane yükseklik ayarlama düğmesi konulabilir.

TOOST
Making toasts at home will be more fun and easier. You will put materials in bread and leave
the rest to toaster.
Usage:
Firstly, put the materials in toast bread and push heater button
Place the toast bread into rolling pins
Bread waits as squeezed by resistors
Toasted bread falls onto drawer dish
Operation:
There are two rolling palettes at the bottom and on the top.
Rolling palettes pull and squeeze toast bread
Toast bread is fried on resistor table at the bottom and on the top of the palette
Cleaning:
Oil and bread crumbs fall into the front drawer. Back drawer is the dish of the toast bread.
When drawers are removed, rolling pin and palettes can be cleaned with brush.
Attachments to product:
Different materials can be used or developed for the palette.
Butter reservoir can be built on the product to smear butter on the bread.
Palette-rolling pin height adjustment button can be placed.
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Piyasada dondurulmuş olarak satılan mısırların, öncelikle üründe bulunan su kazanının buharında çözülmesi
sağlanacaktır. Buharda tazeliğini ve vitaminlerini koruyan mısırlar, üründeki margarin, tuz ve baharatlık
bölümünden arzu edilen tatlar seçilerek karıştırıcı bölümde yine üründe bulunan kaşık yardımıyla karıştırılır.
Sosuyla karışan mısır, yine üründeki servis elemanları ile sunuma hazır hale gelir. 450x250x210 ölçülerine
sahip olan ürünün dış gövdesi polietilen olup enjeksiyon yöntemiyle üretilecektir.

Bu ürün, dışarıda birçok yerde gördüğümüz “bardakta mısır” temasının ev içerisine uygulanmış halidir.

Dışarıda sık kullanımdan kaynaklanan mısır kokusunu evde önlemek için ısıtıcı bölümün üstündeki kapakta
bir ﬁltre ve buharı çekecek bir pervane bulunmaktadır, istenildiği zaman düğmesi yardımıyla pervane
çalıştırılarak ﬁltrelenir ve koku önlenmiş olur.

Profesyonel / Professional
Corn Pleasure at Home – Corncob

Elif Altay
Anadolu Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Endüstriyel Tasarım Bölümü
Tezli Yüksek Lisans
Anadolu University
Institute of Science
Department of Industrial Design
Master’s Degree
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This product is the form of “corn in glass” theme, which you see anywhere outside, in your home.
Corns, which are sold in frozen form at the market, will ﬁrst be melted in the steam of water tank of the
product. Corns, which preserve their freshness and vitamins in steam, will be mixed the spoon of the product
in the mixer part by chosing the ﬂavors you desire in butter, salt and spices part. Corns mixed with sauce will
be presented with service components of the product. Outer body of the product, which has the dimensions
of 450x250x210, is polyethylene and will be produced by injection method.
In order to prevent odor of corn at home, there is a ﬁlter on the cover and a fan to take the steam in the heater
part. When required, fan is operated by pressing the button to ﬁlter and avoid odor.

Mix
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Evlerimizdeki kimi eşyalarımız hem dikkat çekici hem de işlevsel ürünlerdir. Evimizde herbirine yerler
belirleriz. Fakat bazı ürünler vardır ki; onları ihtiyacımız olduğu zaman ortaya çıkarırız. Onlar bizim için
görsel bir obje değildir. Yatağımızın altında sakladığımız ya da bir dolaptan çıkartıp kullandığımız bir alettir.
Bir odada tek başına sessizce durur. Kimse onu güzelliğine ya da çekiciliğine göre seçmez. Bizim için işlevini
yerine getirmesi yeterlidir.
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Baskülü ele almamdaki sebep bunlardır. Ona bazı işlevler katarak tüketiciler için çekici hale getirmek ve
ona bir yer edindirebilmek için Mix’i tasarladım. Mix duvarımızda bir saat, bir gece lambası ve ihtiyacımız
olduğunda kullanabildiğimiz bir basküldür.

Profesyonel / Professional

Malzeme ve üretim yöntemi:
Dış yüzey plexiglas
Led aydınlatma sistemi
Işık sensör mekanizması

Tahsin Emre Eke
Mix
Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
İç Mimarlık Bölümü
Marmara University
Faculty of Fine Arts
Department of Interior
Architecture

Some goods in our houses are both attractive and functional products. We designate spaces for each of
them in our houses. However, there are some products that we take only when we need them. They are not
visual objects for us. They are only tools that we keep under our beds or that we take out of a closet and use.
They remain silently in a room. Nobody chooses them according to their outlook or beauty. Functionality is
enough for us.
The reason for me to work on scale is this one. I have designed Mix to add it some functions to have a space
for it in the house. Mix is a clock on our wall, a night light and a scale we use when we need.
Material and method of manufacture:
Plexiglass outer surface
Led lighting system
Light sensor mechanism
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Evlerde veya oﬁslerde hiçbir iş yapmadan bekleyen cihazların bu bekleme süresinde (stand by konumu)
tükettikleri elektriğin, toplam tüketimin yüzde 12’sine eşit olduğu bildirilmektedir.
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WATTSEE bekleme konumunun sunduğu konfordan vazgeçmeden bu elektrik kaybının önüne geçebilmek
için tasarlanmıştır. Bünyesinde bulunan uzaktan kumanda ile cihazdan geçen akımı kesmek veya tekrar
açmak mümkündür. Kullanıcıya sağlanan bu serbestlik sayesinde bekleme konumunda sürekli elektrik
çeken cihazlara giden elektrik tek bir dokunuşla kontrol edilebilecektir.
Ürünün kullanımı artırmak ve enerji tasarrufunu özendirmek amacıyla anlık tüketim para birimi ve enerji
cinsinden graﬁk ve rakamsal anlatımla dokunmatik ekranda gösterilmektedir.

Profesyonel / Professional
Aydın Öztoprak
Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Bölümü
Middle East Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design

WATTSEE üzerine bağlı prizlerin çektikleri enerji miktarına göre priz çevresindeki halkayı aydınlatmaktadır,
ayrıca bu bilgi uzaktan kumanda üzerinde gösterilmektedir. Bekleme konumundaki bir cihaz kolaylıkla tespit
edilebilir ve bağlı olduğu priz tek bir tuşla akım geçişine kapatılabilir.

WATTSEE
It is asserted that the electricity consumed by devices kept at houses or ofﬁces without working in the standby condition is equal to 12% of the total electricity consumption.
WATSEE is designed to prevent this loss of electricity without abandoning the comfort of this stand-by
condition. It is possible to cut or re-open the current ﬂowing through the device by means of its remotecontrol. Thanks to this freedom given to the user, the electricity ﬂowing to devices that continuously consume
electricity will be controlled with one touch.
Instant consumption is displayed on the touch screen with graphics and ﬁgures in terms of currency and
energy in order to increase the product use and to encourage energy saving.
WATSEE lightens the ring around the plug socket according to the amount of energy drawn by plugs. This
information can also be displayed by means of the remote-control. A device in stand-by condition can easily
be determined and the plug socket it is attached can be closed to the ﬂow with one button.

Özgür Ruhi Ulvan
Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Bölümü
Middle East Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design
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Yatak odası başucu aydınlatma elemanı. Hem gece lambası hem de kitap okuma lambası olarak
kullanılmaktadır. Amaç tek bir ışıkla farklı fonksiyonları gerçekleştirebilmektir.
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İçiçe geçen bir sistemden oluşmaktadır. Dış gövdede mavi renkte ışığı dağıtan, iç tarafta aydınlatma
birimlerinin bağlı olduğu kısımda ise, şeffaf ışığı toplayan bir ﬁltre bulunmaktadır. İçte bulunan gövdede
10 adet beyaz LED ile aydınlatma sağlanmaktadır. Anahtar gövde içindedir ve 3 kademelidir. Kapalı
konumdayken aydınlatma elemanının üzerine haﬁfçe bastırdığımızda ışık yanmaktadır.
Bir dişli sayesinde sağa sola, kademeli bir menteşe sayesinde aşağı yukarı döndürülebilmektedir.

Profesyonel / Professional
Sevil Özkavak
Anadolu Üniversitesi
Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu
Endüstriyel Tasarım Bölümü
Anadolu University
School of Industrial Arts
Department of Industrial Design

Ayak ve gövde aynı renkte olup krom kaplamadır. Asıl malzeme ABS’dir. En üst kısım ise gene krom kaplama
olup daha açık bir renktedir. Plastik enjeksiyonla üretilmektedir. Gövde kısmı ikiz iki kalıpla üretilmektedir.

VLIGHT
Bedside lighting component of your bedroom. It is used as both night light and reading light. The purpose is
to fulﬁll different functions with a single light.
It consists of a nested system. There is a ﬁlter distributing blue light in the outer body and there is another
ﬁlter collecting transparent light in the inner part, where lighting units are connected. Light is given via 10
white LED’s in inner body. The key is inside the body and it has 3 steps. When turned off, light turns on when
you slightly press on the lighting element.
Thanks to a gear, it can be turned right or left; and thanks to a step-hinge, it can be turned up and down.
Foot and body are in the same color and coated with chrome. Main material is ABS. The top part is coated with
chrome and it has a lighter color. It is manufactured by plastic injection method. Body part is manufactured
with twin molds.
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“Hairdive” saç kurutma makinelerinin tasarım sürecinde, spesiﬁk bir kullanıcı grubu olarak “seyahat
halindeki olimpik yüzücüler” seçilmiştir. Ürünün sportif, akıcı şeklinin ve katlanabilen yapısının çıkış noktası
budur. Kullanıcıya farklı tutuş açıları ve benzersiz bir katlanma mekanizması sunar.
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Ağırlık merkezi, dönel mekanizma arasına yerleştirilmiş motoru sayesinde ele daha yakındır. Bu sayede
konforlu bir kavrama sunar.
Ürün kapalı konumda iken elektrik devresi kesilir, manuel yolla açık pozisyona getirmeden çalışmaz. Su
damlaları şeklinde biçimlendirilmiş hava alma kanalları yan bantlarla uyumlu renkte “ﬁltre” ile kaplıdır. Bu
sayede saç çekme riski de azaltılır.

Profesyonel / Professional

Değirmen yapısında pervanelere sahiptir. Bu sayede hava, motorun üstünden geçmek zorunda kalmaz.
Pervanelerin pompaladığı hava rezistanslarda ısınarak dışarı atılır.
Ana gövdesi “ABS” plastikten, 4 parça olarak plastik enjeksiyon metoduyla üretilecektir.

Özkan Koral
Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Middle East Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design

Hairdive
“Travelling Olympic Swimmers” have been chosen as the speciﬁc user group during design process of
“Hairdive” hairdriers. This is the starting point of the sportive, ﬂuent shape and folding structure of the
product. It provides users with different handling angles and a unique folding mechanism.
Center of gravity is closer to your hand thanks to the motor placed between rotating mechanism. It allows a
comfortable handling.
When the product is off, electrical circuit is cut off and does not turn on unless it is manually turned on. Air
intake channels, which are shaped in water drop form, are covered with “ﬁlters” in the same color with side
bands. In this way, risk of pulling your hair is reduced.
It has fans in windmill form. In this way, air does not need to pass over the motor. Air pumped by these fans
is heated and discharged by resistors.
Main body will be manufactured of “ABS” plastic as 4 pieces by plastic injection method.
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Sevdiklerimizle yemek yerken yaptığımız sıcacık sohbetlerin tadını soğuyan yemeklerimiz bozmasın diye
tasarlamış olduğum ürün, sofralarımıza getirdiği yeniliğin yanı sıra, sağlıklı bir yemek yememizi sağlıyor.
Tabağımızdaki yemek soğumasın diye, aceleyle yenilen yemekler, pek çok olumsuzluğa ve sağlık sorunlarına
yol açıyor. Tüm bu olumsuzlukları yaşamamak için, tasarlamış olduğum ürün yemeğimizin soğumasını
engelleyerek hem yavaş yememize, hem de sevdiklerimizle uzun sohbetler edebileceğimiz keyiﬂi dakikalara
vesile olmaktadır.
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Profesyonel / Professional
Aykut Cüneyt
Yorulmaz
Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Marmara University
Faculty of Fine Arts
Department of Industrial Design

Yemek tabağının altına yerleştirilmesi ile aktive olan, bataryasındaki enerjiyi metal plakaları vasıtası ile ısıya
çevirerek tabağı ısıtan şarjlı ürün, her bir ünitesinin üst üste geçerek şarj olabilme özelliği ile yer ve zaman
tasarrufu sağlıyor. Kullanım kolaylığı ve şık tasarımı ile sofralarımızın vazgeçilmezi olmaya aday olan ürün,
yemek saatlerine ayrı bir keyif katıyor.

Heater Plate
This product, which has been designed not to allow foods getting cold to spoil joy of the warm conversations
you have with your friends at the table, gives us chance to have healthy meals, as well as bringing an
innovation to our table habits. Meals, which are eaten quickly in order not to allow foods in our dishes to get
cold, cause many negativities and health issues. In order to protect us against these problems, the product
I have designed both prevents foods from getting cold to let us eat them slowly and gives us the chance to
spend pleasant moments to have long conversations with our beloved ones.
The charge-operated product, which is activated when placed under the dish and converts the energy in its
battery into heat via its metal plates to heat up the dish, provides savings in time and space, as each unit can
be nested and charged easily. The product, which is a candidate to become one of the essentials of our tables
with ease of use and smart design, brings in a unique pleasure for your dinner time.
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Günümüzde, daralan zaman, bizleri daha az vakit harcayacağımız ve kolaylık sağlayacak ürünlere
yönlendiriyor. Projem, bu gibi ihtiyaçlara cevap verirken; enerji tasarrufu, pratiklik ve estetik gibi olguları
da karşılıyor.

Electric and Electronic
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İki adet tasarladığım ‘Eattle’; hem yemeğimizi ısıtıyor hem de yemek kabı olarak kullanılıyor. Evlerde bazen
bir tencere yemek, 3-4 kere ısıtılmak zorunda kalıyor ve hem lezzetini hem de besin değerini kaybediyor.
Eattle, yemeğimizi ısıttığımız kabta yiyebilmemizi sağlıyor. Adaptörü sayesinde, sofraya koyduğunuzda
yemeğin bir süre aynı sıcaklıkta kalmasını sağlıyor.

Profesyonel / Professional
Esra Yıldırım
Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Marmara University
Faculty of Fine Arts
Department of Industrial Design
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Eattle’ın kapağı ve ana gövdesi plastiktendir. İçindeki yıkanabilir kısım ise ısıya dayanıklı porselendir.
Rezistansın bağlı olduğu ışık, derece artıp azaldıkça sarı, turuncu, kırmızı renklerine dönüşmektedir.
Kettle’ın çalışma prensibine benzer şekilde çalışan Eattle; yemeği farklı sıcaklıklarla ısıtabildiği gibi, farklı
derecelerde de sıcak tutabilmektedir.

EATTLE
Nowadays, lack of time directs us to products that spend less time and that provides ease. While my project
satisﬁes such needs, it also meets concepts such as practicality and aesthetic.
‘Eattle’, which I have designed two pieces, both heats up our food and is used as food cup. At homes,
sometimes a cooker of food may need to be heated for several times and loses its taste and nutritious value.
Eattle allows us to eat the food in the cooker we cook it. Thanks to its adapter, it keeps the food at the same
temperature for a while.
Cover and main body of Eattle is made of plastic. Washable part inside is water-resistant porcelain. The light
connected to resistor turns yellow, orange and red as degree increases and decreases. Eattle, which operates
similar to the working principle of Kettle, can heat and keep the food at different temperatures.

Elektrik - Elektronik
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Prizo
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Bilindiği üzere kullanılmayan elektronik aletler yüzünden uzatma kabloları gereksiz yere elektrik çeker. Prizo;
ana prize takıldığında her iki tarafında bulunan saydam halkalarda düşük voltajda led ışıklar yanmaktadır.
Halkalardaki ışıklar elektrik akımının olduğunu göstermek için düşünülmüştür.

Ürünümüz, enerji tasarrufu yapan bir uzatma kablosudur.

Priz yuvaları, açma – kapama düğmelerin mantığından yola çıkılarak tasarlanmıştır. Yuvaya takılan ﬁşi
bastırdığımızda elektrik akımı açılır, tekrar basıldığında kapanır. Böylece yuvaya elektrik akımının giriş
ve çıkışını sağlarız. Açık olduğunu ve elektrik akımının gerçekleştiğini anlamak için de yine küçük led ışık
kullanılmıştır ve yuvalar ışık saçmaktadır. Ürünümüzün diğer özelliği de ﬁşler prizde takılı iken elektrik
harcamadan beklemesidir.

Profesyonel / Professional
Ecem Yıldız
Dokuz Eylül Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Moda Aksesuar ve
Endüstriyel Ürün Tasarımı Bölümü
Dokuz Eylül University
Faculty of Fine Arts
Department of Fashion Accessory
and Industrial Design

Her priz yuvası için ayrı bir açma – kapama sistemi bulunmaktadır. Böylelikle, sadece kullanılan priz yuvası
elektrik tüketimi yapar.

Prizo
Our product is an extension cord which saves energy.
As it is known, extension cords consume electricity unnecessarily due to unused electronic appliances. When
Prizo is plugged into the main socket, led lights turn on at low voltage on transparent circles on both sides.
Lights on these circles are intended to indicate electrical current.
Plug housings have been designed based on the logic of on-off buttons. When we push the plug into the
housing, electrical current is turned on; when pressed again, it is turned off. In this way, we provide inputoutput of electrical current into/from the housing. In order to understand that it is turned on, small led light
has been used and housings give light for this purpose. Another feature of the product is that it stands by
without consuming any energy while plugs are in the sockets.
There is a separate on-off system for each plug housing. In this way, only the plug housing which is on,
consumes electricity.
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İlaç Kutusu
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Öncelikle yaşlıların, şeker hastalarının, unutkanların kullanması için düşünülmüş, çoklu ilaç kullanımına
yönelik ilaç kutusu tasarımıdır. Tasarımın başlıca özelliği eczaneden alınan ilaçların haftalık veya aylık
kullanım miktarının tek bir kutuda toplanıyor olması. İlaçların sırası ve kullanım saati gibi basit müdahale
edebilecek elektronik aksama, uyarı mekanizmasına, 5 ayrı ilacı içinde barındıracak hazneye sahip bu ilaç
kutusu tasarımı ile hayatımıza kolaylık sağlıyorum.
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Medicine Box

Profesyonel / Professional
2008968
Katılımcı kişisel bilgilerinin yer
almasını istememiştir.
The participant did not prefer,
her personal info,
to take part in the catalogue.
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First of all, this is a medicine box design dedicated to multiple-drug use by the elder, diabetics and forgetful
people. One of the major features of the design is to collect weekly or monthly usage amount of drugs
purchased from pharmacy in a single box. I provide ease for our lives with this medicine box design, which
has an electronic mechanism to perform single interventions such as order and time of drugs, warning
mechanism and reservoir to contain 5 different drugs.

Mikser
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Fikir, bildiğimiz mikserin, pişirme esnasındaki sıcak ortam da göz önünde bulundurularak tencereye
yerleştirilmesi ﬁkrinden doğmuştur.
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Tencerenin kapağında, içerisinde küçük bir motor bulunan, mikser uçlarının takılıp çıkartılabildiği bir gövde
bulunmaktadır. Bu gövde aynı zamanda yerinden çıkartılıp şarj cihazına takılıp şarj edilebilir.
Tencere paslanmaz çelik malzemeden üretilmektedir. Ayrıca mikser uçları ve gövdenin tabanı ısıdan
etkilenmesin diye paslanmaz çelik malzemeden üretildiği düşünülerek tasarlanmıştır. Mikserleri çıkartırken
el ile temas edecek plastik kısım ise ısıya dayanıklı plastik malzemeden tasarlanmıştır.

Profesyonel / Professional
Derya Kundur

Kapağı kapalı mikserin iki yönlü döndürme özelliği bulunmaktadır. Mikserin düğmesine basıldığında mikser
uçları kendi ekseni etrafında dönerken, mikserin uçlarının takılı olduğu kısım da kendi ekseni etrafında 360
derece dönerek daha geniş bir alanda karıştırma işlemini gerçekleştirmeyi sağlamaktadır.
Mikser uçları çıkartılarak kolayca yıkanabilir. Mikser, mikser uçlarının çıkartıldığı delikler şarj cihazındaki
çıkıntılara takılarak şarj edilmektedir.

Yeditepe Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Mixer

Yeditepe University
Faculty of Fine Arts
Department of Industrial Design

There is a body with a small engine where mixer sticks are ﬁxed and removed on the pot cover. This body can
also be removed and charged on the charging machine.

The idea is based on placing the ordinary mixer in a cooking pot by taking into consideration the hot
environment during the cooking process.

The cooking pot is made of stainless steel. Mixer sticks and the body base are also designed to be made of
stainless steel not to be effected from the heat. The plastic part that has contact with the hand while removing
the mixer is made of heat-resistant plastic material.
The covered mixer has a feature of bilateral rotation. When you push the mixer’s button, its sticks start
rotating around their own axis and the part where the mixer sticks are attached to also rotates 360 degrees
around its axis and this provides a wider range of mixing.
Mixer stick can be easily removed and washed. Mixer is charged by placing the holes of sticks into the rims
of the charging machine.
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Çay ve Simit
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Kültürümüze has olan simidin en lezzetli anı şüphesiz fırından yeni çıkmış sıcacık halidir. Bir de çay olursa
yanında tadına doyum olmaz bir lezzet şöleni haline gelir. Bunları bir arada evde taze bulundurmak çoğumuz
için mümkün değildir.
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kaynarken sıcak tutabilir hatta onları eşit bir şekilde ısıtabilir.
Su ısıtıcısının çalışma prensibi piyasada bulunan ürünlerle aynıdır. Üst kapağı kızaklı olup farklı bir tasarıma
sahiptir. Tek düğme ile çalışır, su kaynayınca kendiliğinden durur. Alt gövdeden üst gövdeye elektriği merkez
aksta bulunan ve 360° dönebilen bir ﬁş sayesinde takılır. Bu sayede üst gövde alt gövdenin pozisyonuna
bağımsız olarak her açıdan rahatlıkla bağlanabilir.

Profesyonel / Professional
Murat Yardımoğlu
Hacettepe Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
éEaeYjdÛcn]y]nj]
Tasarımı Bölümü
Hacettepe University
Faculty of Fine Arts
Department of Interior Architecture
and Enviromental Design
Art School Paris
Department of Architecture
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Tea and Bagel
The most delicious time of Turkish bagels without doubt is when they are just out of the oven. It becomes a
feast of taste especially when you have tea with it. It is not possible for most of us to have them fresh together
at home.
This design called “Tea and Bagel” is apparently very similar to water heaters we have in our houses but it
heats the bagels while boiling the water and it can even keep them hot equally.
The working principle of the water heater is the same with other products in the market. It has a different
design with a sliding upper lid. It works with one button and stops automatically when the water boils. It has
a plug that can rotate 360 degrees and having it electricity in the central axis from the lower to the upper body.
This way, the upper body can be plugged in any angle independently of the lower body’s position.
The body will be made of plastic. It can be considered in various colors.

Şiş-Hane
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Bu proje, döner, piliç çevirme, şiş kebap gibi yiyecekleri ev ortamında hazırlamaya olanak sağlayan bir
üründür.
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Ortasında bulunan dikmede döner ve piliç çevirme için kullanılabildiği gibi, 12 adet şişin kullanımına yönelik
tablası da bulunmaktadır. Ayrıca paslanmaz şişler; 2 alternatiﬂi olarak sunuluyor. Şiş kebap yapımı için ve
daha kalın gövdeli köfte yapımı için. Alt kısmında yağın süzüldüğü, atık malzemelerin depolandığı bir alan da
bulunuyor. Motor yardımıyla tabla dönerek, orta dikmeyi kendi ekseni etrafında döndürerek, elektrikli, seran
camlı rezistanslar sayesinde her tarafın eşit pişmesine olanak sağlıyor.

Profesyonel / Professional
2008992
Katılımcı fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını istememiştir.
The participant did not prefer,
her photography and personal info,
to take part in the catalogue.

Üst gövdenin içerisinde bulunan motor, dönme hareketini sağlar. Isıtıcılar dairesel bir şekilde daha fazla
alanı ısıtabilmek üzere tasarlanmıştır. Isıtıcılara yağ sıçramasını önlemek amacıyla üzerleri yüksek ısıya
dayanıklı camla kaplanmıştır.

Shish-Home
This project is a product that allows preparing foods such as doner, spit roasted chicken, shish kebab at
home.
It can either be used for doner and spit roasted chicken or it has a table for using 12 shishes. Moreover,
stainless shishes are offered as 2 alternatives: for shish kebab and for meatballs. There is a part at the bottom,
where oil is ﬁltered and waste materials are collected. With movement of the motor, table turns around, turns
the middle spit and cooks every side equally thanks to electrical, glass resistors.
The motor inside the upper body performs the rotating movement. Heaters have been designed in circular
form to heat up a wider area. Heaters are covered with heat-resistant glasses to avoid oil spillage.
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Hacıyatmaz Lamba
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Geleneksel Semazen, Hacıyatmaz ve klasik abajur modellerinin ﬁkirlerinin bir araya gelerek yenilik, işlevsellik
katılması ve anlamlarının korunması kaygısı ile oluşturulmuş modern bir lamba tasarımıdır.
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Profesyonel / Professional
Erdeniz Kurt
Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
İç Mimarlık Bölümü
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Faculty of Fine Arts
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Bir semazenin dönüş hareketindeki huzur, denge ve manevi anlamının görsel ifadesi birinci anlamı olmuştur.
İkinci olarak dengenin aklımıza gelen ilk ifadesi olan hacıyatmaz formudur.
Üçüncü olarak ise tasarımda, klasik abajur formuna yenilikçi ve modern bir gönderme yapılmıştır.
Lamba, alt kaide ve üst kafa kısmı olarak iki parçadan oluşmaktadır.
Sert plastik malzemeden imal edilecek, doku olarak ise beyaz yarı mat gorüntüsünde olacaktır.
Tabanındaki ağırlık denge merkezi içerisinde adaptörü ve ampul kısmı bulunmaktadır.
Bu adaptör sayesinde ﬁş prizde takılı iken şarj olur, ﬁş çıkarıldığında dahi çalışmaya devam eder.

Hacıyatmaz Lamp
It’s a modern lamp design, which has been constituted by the concern of adding innovation, functionality and
SUHVHUYLQJWKHLUPHDQLQJVE\FRPELQLQJLGHDVRIWUDGLWLRQDO:KLUOLQJ'HUYLVKHV+DFÔ\DWPD]DQGFODVVLFDO
lampshade models.
First meaning is the visual expression of peace, balance and spirit of turning movement of a whirling dervish.
6HFRQGO\LWLVWKHKDFÔ\DWPD]IRUPWKHåUVWH[SUHVVLRQRIEDODQFH
Thirdly, an innovative and modern reference has been made to the classical lampshade form in the design.
The lamp consists of two parts, as bottom base and top head part.
It will be manufactured of hard plastic material and have white, semi-opaque outlook.
Adapter and bulb is present in the balance center on the base.
Thanks to this adapter, it is charged while plugged and continues operating even when unplugged.

Yeni Nesil İndüksiyonlu Esnek Ocak
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Ürünümüz, kullanmakta olduğumuz indüksiyonlu ocağın barındırdığı tüm özellikleri taşıyan fakat esnekliği
ile sınırlanmış alanların dışına çıkma imkanı sağlayan bir ocaktır.
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Ürün kullanılmadığı zamanlarda indüksiyon dilimleri birleşiktir. Fiş ve kablo ise gösterge bölümündeki
yuvaya sarılıp gizlenerek ürün yalınlaştırılır, asma yüzeyinden duvara asılır. Bu sayede daralan alanlarımızda
alan ekonomisi sağlanır.
İndüksiyon dilimlerinin bir yüzeyi bükülebilen şeride bağlantılı, diğer yüzeyi ise serbest olduğu için parçalar
yatayda dairesel biçimde şekillendirilir.
Kullanılacak olan tencerenin büyüklüğüne göre ürünün bükme açısı ayarlanır.

Profesyonel / Professional
2009047
Katılımcı fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını
istememiştir.
The participant did not prefer,
her photography and personal info,
to take part in the catalogue.

Dokunmatik ekrandan ısı ve zaman ayarı yapılarak kullanıma hazır hale getirilir.
Sadece metali algılayan, el yakmayan indüksiyon sistemi farklı bir biçimle bütünleşerek güvenlikten fazlasını
sunar.

New Generation Flexible Induction Oven
Our product is a cooker, which bears all the features of the existing induction cookers, but allows going
beyond restricted borders thanks to its ﬂexibility.
Induction slices are compound when the product is not used. The product is simpliﬁed by hiding plug and
cord into the housing at the display part and hanged onto the wall. In this way, space is saved in small places.
Since other surface of the induction slices, which is connected to ﬂexible strip, is free, parts are shaped in
circular form horizontally. Bending angle is adjusted according to size of the saucepan. Heat and time is set
on the touch-operated display to get it ready for use.
Induction system, which senses metal only and does not burn skin, offers more than safety.
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TERMO WHEEL
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Konsept, karıştırma işini yapan bir mutfak aletine aynı anda ısıtma işlevini de yükleme üstüne
dayanmaktadır. Kullanıcının, pişmekte olan çorba ve benzeri yemekleri, eli yorulmadan ve yanmadan uzun
süre karıştırabilmesi hedeﬂenmiştir.
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Üründe ilk dikkati çeken kulp kısmının, buhara maruz kalmayacak bir mesafede durmasıdır. Endüksiyonlu
Isıtma, tencerenin ya da kullanılacak kabın tabanına oturacak olan, torus biçimindeki kısımın içinde yer
almaktadır. Karıştırıcı ise, yine aynı parçanın iç cidarında yer almaktadır. Üzerinde dişler olan bu paslanmaz
çelik parça bir bütün olarak döner.
Tasarım kulptan kolaylıkla ayrılarak katlanıp, yer tutmayacak bir şekilde mutfak duvarında konumlandırılabilir.
Kulp haricindeki tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilmektedir.

Profesyonel / Professional
TERMO WHEEL

Elif Üregün
Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Marmara University
Faculty of Fine Arts
Department of Industrial Design

Çağhan Engin Çeşmeci
Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Marmara University
Faculty of Fine Arts
Department of Industrial Design
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The concept is based on adding heating function to a kitchen appliance, which performs mixing task. It is
aimed at allowing users to mix soup or similar foods without getting tired and burning their hands.
The ﬁrst point that attracts attention in the product is the distance of the handling part from the product in
order not to be subject to steam. Induction heating is present in the part to bear the cooker or the cup to be
used. The mixer is again inside the same part. This stainless steel part with gears on it rotates as a whole.
Handle can be removed from the design, the product can be folded and hanged onto the kitchen wall not to
occupy space. All the parts, except the handle, can be washed in the dishwasher.

Bukepil
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Büküm noktalarından döndürüp, formu değiştirerek üç farklı tutuş sağlar. Düzken uzanılması zor yerler için,
L formunda ise vücudun arka kısımları için epilasyonu kolaylaştırır ve değişebilen formlarıyla epilasyonu
eğlenceli hale getirir.
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Bukepil
It allows three different handling positions by turning at twisting points and changing form. It facilitates
epilation for hard places while it is ﬂat, for back parts of body in L form and makes epilation a fun with its
changing forms.

Profesyonel / Professional
Ufuk Ertem
Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Marmara University
Faculty of Fine Arts
Department of Industrial Design
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Borg
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Borg, mutfaklardaki mekan sorununa minimalist bir bağlamda ve kompakt bir form biçimselliğinde
bakılması ile sektördeki en küçük tost makinesi ve mini fırın kavramlarının beraber kurgulandığı bir üründür.
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25 cm bir küp içerisinde, kolay temizlenebilecek; sökülüp, yıkanabilir parçaları, kapalı ve dayanıklı
mekanizması ve görsel tercihleri ile uzun dönem kullanılabilecek bir dayanıklı tüketim malzemesi olması
düşünülmüştür. Ürün bir küp tost ekmeği dilimi büyüklüğünde üst üst konumlandırılmış iki adet ısıtma
platformuna sahip olup, her platform tüketicinin isteğine yönelik düğmeler ile devreye alınabilmektedir.
Ayrıca hareketli tepsiler ile mini fırın özelliği kazandırılmıştır.
Ürünün dış kaplaması pres ile şekillendirilmiş metaldir. Yan bölümler, doğal havalandırmayı sağlayacak
perfore metal pancurlar ile onları çerçeveleyen ABS yan yüzlerden oluşmaktadır.

Profesyonel / Professional
Borg

2009137
Katılımcı fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını
istememiştir.
The participant did not prefer, his
photography and personal info, to
take part in the catalogue.
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Borg is a product that combines the smallest toaster and mini oven concepts with a minimalist approach to
space problem in kitchens within the framework of a compact form.
It has been intended to be a durable consumer product to be used for a long time with easily-cleaned,
removed, washed parts in a 25 cm cube, closed and durable mechanism and visual preferences. The product
has two heating platforms placed one on another at dimensions of a toast bread and each platform can be
activated by buttons according to consumer’s desire. Moreover, mini oven feature has been provided with
moving trays.
Outer coating of the product is pressed metal. Sides consist of perforated metal grills to allow natural
ventilation and ABS surfaces surrounding them.

Kit-chen

Elektrik - Elektronik
Küçük Ev Aletleri

Mekan darlığının problem olduğu günümüz dünyasında, “mutfak” kavramını radikal bir yaklaşımla yeniden
tanımlayan, mutfağı bir beyaz eşya olarak çözümleyen ve bu yaklaşımla tasarlanan, ev ve oﬁslerin mutfak
ihtiyacına, portatif, minimal ve kompakt çözüm olabilecek yenilikçi bir elektrikli mutfak eşyasıdır.
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Ürün mini buzdolabı, elektrikli ocak, bacasız ﬁltreli aspiratör, aydınlatma ve tezgah modüllerinden oluşan,
isminden de anlaşılabileceği gibi bir kit konsepttir.
Ürünün dış kaplaması koryan plastik, alüminyum taşıyıcı kollar ve konvansiyonel elektrikli ürünlere uyumlu
parçalardan oluşmaktadır.

Profesyonel / Professional

Kit-chen son derece kompakt, etkileyici ve minimal formuyla ve yenilikçi çözüm anlayışı ile dünya pazarında
ilgi çekici bir ihraç ürünü olarak geliştirilmiştir.

2009138

Kit-chen

Katılımcı fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını
istememiştir.

This is an innovative, electrical kitchen appliance, which redescribes the concept of “kitchen” with a radical
approach in today’s world where lack of space is a huge problem, which resolves kitchen as a white appliance
and is designed with this approach, which will serve as a portable, minimal and compact solution for kitchen
needs of homes and ofﬁces.

The participant did not prefer, his
photography and personal info, to
take part in the catalogue.

The product is a kit-concept consisting of mini refrigerator, electrical oven, chimney-free ﬁlter aspirator,
illumination and counter modules as it can be understood from its name.
Outer coating of the product is made of corian plastic, aluminum bearing handles and parts compatible with
conventional electrical products.
Kit-chen has been developed as a product of export that will attract attention in the world market with its quite
compact, impressive and minimal form and innovative solution understanding.

2009138
Katılımcı fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını
istememiştir.
The participant did not prefer, her
photography and personal info, to
take part in the catalogue.
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COOKINA ANKASTRE EKMEK PİŞİRME MAKİNESİ

Elektrik - Elektronik
Küçük Ev Aletleri

COOKINA, sade ve raﬁne yaşam tarzını benimsemiş, aynı zamanda yemek kültürüne önem veren kişiler için
tasarlanmış tezgah yüzeyine sıfır monte edilen bir ankastre ekmek pişirme makinesidir.

Electric and Electronic
Small Household
Appliances

Ürün şu bölümlerden oluşur:
Dış çerçeve
Taşıyıcı proﬁllerin bağlandığı alt kapak
Elektronik aksamı ve motor ve buna bağlı çevirme döndürme makarasının bulunduğu ürünü çevreleyen dış
bölüm
Pişirme bölümünü izole eden içerisinde rezistans ve pişirme tepsisinin olduğu orta bölüm
Üzerinde buhar çıkış deliklerinin ve pişme haznesini gösteren camın bulunduğu üst kapak

Profesyonel / Professional
Mustafa Emre Olur
Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Bölümü
Middle East Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design

Ürünün pişirme tepsisi özelleşmiş formu ile ısının alt kısımda hapsolmasını sağlamakta ve daha dengeli
bir pişirme işlemine olanak sağlamaktadır. Motora bağlı makara aksı pişirme tepsisinin içerisine kadar
uzanmakta ve hamur yoğurma bıçağı bu aksa burada bağlanmaktadır. Ürünün tüm parçaları paslanmaz
çelikten lazerli kesim ve büküm yöntemleriyle, pişirme tepsisi kalıpla preslenerek üretilmesi öngörülmektedir.

COOKINA BUILT-IN BREAD COOKING APPLIANCE
COOKINA is a built-in bread cooking appliance mounted on the counter surface, designed for people that
adopt simple and reﬁned lifestyle and give importance on food culture.
The product consists of the following parts:
Outer frame
Bottom cover to connect bearing proﬁles
Outer part surrounding the product and containing electronic mechanism and motor and turning-rotating
coil connected thereto
Middle part insulating the cooking part and containing resistor and cooking tray
Top cover containing steam outﬂow openings and glass showing cooking reservoir.
Cooking tray of the product keeps the heat at the bottom form and allows a more balanced cooking thanks to
its special form. Coil axis connected to the motor extends towards inside the cooking tray and kneading blade
is connected to the axis at this point. All the parts of the product will be manufactured of stainless steel with
laser cut and bending method and cooking tray will be pressed with mold.
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SPAGHETTI INCIDENT
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Zamanın çok değerli olduğu bugünlerde biz de hem zamandan hem de enerjiden tasarruf eden, kettle ve
tencere fonksiyonlarını birleştirdiğimiz, cam ve metalden estetik, sağlıklı ve çevreci bir tasarım oluşturduk.

Electric and Electronic
Small Household
Appliances

Profesyonel / Professional
Esin Ayan
Bilkent Üniversitesi
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi
éEaeYjdÛcn]y]nj]LYkYjÛeÛ
Bölümü
Bilkent University
Faculty of Fine Arts and Architecture
Department of Interior Architecture
Enviromental Design

Bu tasarımda:
Spagettiyi kırmadan veya tencereye atıldığında yumuşayıp tencereye sığmasını beklemeden orijinal boyutu
ile pişirme olanağı
Entegre süzgeç sayesinde yiyecekleri tencereden çıkarırken aynı zamanda süzerek alabilme olanağı
Makarna veya yumurta pişirirken sertlik derecesini timer sayesinde ayarlama imkânı
Tüm sebzeleri, etleri kaynayan suda ya da soslu suda hızlıca haşlama kolaylığı
Bayatlamış ekmekleri yumurta pişirme aparatının üzerine koyarak kaynayan su buharı ile taze hale getirme
özelliği
Suyu bir kere kaynattıktan sonra otomatik olarak kaynatmayı durdurup suyu kaynama sıcaklığında tutma
özelliği sayesinde enerji tasarrufu özelliği vardır

SPAGHETTI INCIDENT
For today’s world, where time is very valuable, we have formed an aesthetic, healthy and environment-friendly
design that saves time and energy and combines kettle and cooker functions.
The design includes the following means:
Cooking spaghetti in its original size without breaking and waiting for letting loose to ﬁt into the cooker
Thanks to integrated ﬁlter, ﬁltering foods while taking them out of cooker
Adjusting degree of hardness while cooking spaghetti or egg thanks to timer
Boiling all vegetables, meats in boiling water or sauced water quickly
Having stale bread fresh again with steam of boiling water by placing them on egg boiling apparatus
Saving energy by stopping boiling automatically and keeping water at boiling temperature.

Ayşe Ören
Bilkent Üniversitesi
Güzel Sanatlar ve Mimarlık
Fakültesi
éEaeYjdÛcn]y]nj]LYkYjÛeÛ
Bölümü
Bilkent University
Faculty of Fine Arts and
Architecture
Department of Interior Architecture
Enviromental Design
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Sebil
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Bu su sebilini diğerlerinden farklı kılan özellik üç düğmeli olmasıdır. Alışıldık, soğuk ve sıcak su düğmelerine
ek olarak bir de oda sıcaklığında su almayı sağlayan üçüncü bir düğme eklenmiştir. Kırmızı düğme sıcak,
mavi düğme soğuk ve ortadaki yeşil düğme oda sıcaklığında su alınmasını sağlar. Oda sıcaklığında su
kullanıldığında sebil elektrik harcaması yapmadığından enerji kullanımında ekonomi sağlar. Sebilin tek bir
musluğu vardır ve hijyenik amaçla musluk düğmelerden uzağa yerleştirilmiştir. Musluk uzun olduğu için su
alınırken rahatlıkla görülebilir. Alt kısımda buzdolabı olarak kullanılabilecek bir bölme vardır. Kapağı şeffaf
renkli plastikten yapılmıştır. Silindirik yapısı ve kaygan yüzey sebilin kolayca temizlenebilmesini sağlar.
Ayrıca musluğun arkasında bir aydınlatma vardır.

Electric and Electronic
Small Household
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Malzeme: Plastik

Profesyonel / Professional
2009165
Katılımcı fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını
istememiştir.
The participant did not prefer, his
photography and personal info, to
take part in the catalogue.

Ölçüler: R:38 cm-h:95 cm

Water dispenser
What distinguishes this water dispenser from the others is the fact that it has three buttons. In addition to
customary buttons to dispense hot and cold water, this one dispenses water at room temperature as well. The
red button is for hot water, the blue one is for cold water and the green button in the middle is for dispensing
water at room temperature. As the water dispenser does not consume energy when water is dispensed
at room temperature, it provides saving in energy consumption. There is a single dispenser head and the
buttons are located away from the dispenser head for hygiene purposes. The bottom of the dispenser can be
used as a refrigerator as well. The cover is made of transparent plastic. The cylindrical structure and smooth
surface provides ease of cleaning. There is a light at the back of the dispenser head.
Material: Plastic
Dimensions: R: 38 cm - H: 95 cm
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Kahve-Altı

Electric and Electronic
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“Kahve-altı” dört ayrı birimden oluşmaktadır. Üst kısımda ekmeğin, poğaçanın yerleştirilebileceği kapaklı
bir alan bulunmaktadır. Bu alanın altında, çay, kahve gibi içeçeklerin yapılabilmesi için bulunan bardak kısmı;
bünyesinde batarya ve rezistans bulundurmaktadır. Bu batarya, tabanına bağlanan ayrı bir şarj ünitesi ile şarj
edilmektedir. Şarj edilmiş olan batarya sayesinde, rezistans istenildiği zaman yan yüzeylerdeki düğmelere
basılarak çalıştırılıp, sıcak su hazır hale gelir. Bu şekilde su hazırlanırken çıkan ısı ile üst kısımdaki ekmek,
poğaça da ısınır. Alt kısımda ise, kahvaltılık yiyecekler için, bölmeli bir alan bulunmaktadır. Birimlerin ayrı
ayrı kapakları olduğu için, ayrı ayrı da kullanılabilir ve kolayca yıkanabilir.

“Kahve-altı” günümüzde alelacele geçiştirilen kahvaltı konusunda oldukça işlevsel bir küçük ev aletidir.

Ergonomik formu sayesinde de tutuş ve taşıma kolaylığı sağlar.

Profesyonel / Professional
Seçil Coşkun

Kahve-Altı
´.DKYHDOWÔµLVDIXQFWLRQDOVPDOOKRXVHKROGDSSOLDQFHIRUEUHDNIDVWZKLFKLVKDGTXLFNO\LQWRGD\·VZRUOG

Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Middle East Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design

´.DKYHDOWÔµFRQVLVWVRIIRXULQGLYLGXDOXQLWV$WWKHXSSHUVHFWLRQWKHUHLVDQDUHDZLWKDFRYHUZKHUHEUHDG
SDVWU\RUFRRNLHVDUHSODFHG7KHORZHUVHFWLRQLVDJODVVDUHDFRQVLVWÔQJRIDEDWWHU\DQGUHVLVWRULQRUGHU
to prepare the drinks such as tea and coffee. This battery is charged with a charging unit connected to the
bottom of it. Thanks to the charged battery, resistor is operated by pressing on the buttons at the sides and
hot water is obtained. In this way, bread and pastry on the top get heated with the heat of water. At the lower
part, there is a divided area where you can place the breakfast foods. Since units have separate covers, they
can be used separately and washed easily.
Moreover, it provides ease of handling and carrying thanks to its ergonomic shape.

Sevcan Yardım
Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Middle East Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design
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Sefatası
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Günlük hayatta istenilen her yerde kullanılabilen ürün, şarj edilen kulbu sayesinde yemeklerin istenilen
sıcaklıkta tutulmasını sağlar. Dış gövdesiyle geleneksel kapların üst üste dizilimini çağrıştıran üründe, asıl
yemek kapları gövdenin içinde saklanır. Sefatası, şarj edilebilen kulp, ana gövde, saklama kapları ve servis
elemanları detaylarından oluşur.

“Sefatası”, geleneksel sefertasının günümüz yorumudur.

Profesyonel / Professional
Pınar Partanaz

Kulp prizde şarj edilir. Şarj edilen kulp gövdeye dairesel hareketle kitlenerek ürünün taşınmasına yardımcı
olurken, yemeklerin sıcaklıklarını da ayarlamış olur. Kulp üzerindeki renkli ledler sayesinde şarj edilirken
ve elektrik dağılımı sırasındaki durum anlatılır. Kulp içindeki transformatör sayesinde, dış gövdenin içinde
bulunan rezistansa elektrik ulaşır. Rezistans içindeki ısı sabitleyici ile ısı sabitlenir. Kulp üzerindeki iki
kademeli (açık - kapalı /şarj) buton ile istenildiğinde rezistansa elektrik verilir, kesilir ya da şarj edilir.

Sefatası
´6HIDWDVÔµLVWKHQHZLQWHUSUHWDWLRQRIWKHWUDGLWLRQDOOXQFKER[

Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Yüksek Lisans
Mimar Sinan University of Fine Arts
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design
Master’s Degree
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The product, which can be used anywhere in ordinary life, keeps the foods at the desired temperature thanks
to its chargeable handle. The product, which resembles one on another arrangement of the traditional cups
ZLWKLWVRXWHUERG\NHHSVWKHDFWXDOIRRGFXSVLQVLGH6HIDWDVÔFRQVLVWVRIFKDUJHDEOHKDQGOHPDLQERG\
storage cups and service components.
The handle is charged via plug. While the charged handle helps carrying the product by getting secure to the
body via circular movement, it also sets temperature of the foods. Thanks to the color leds on the handle,
status during charge and electricity distribution is displayed. Thanks to the transformer inside the handle,
electricity is supplied to the resistor inside the outer body. Temperature is ﬁxed with the temperature ﬁxing
device inside the resistor. Electricity is supplied, cut off or charged with the two-step (on-off/charge) button
on the handle.

Elektrik - Elektronik
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KaHve.aLTı - Kahvaltı Makinesi

Electric and Electronic
Small Household
Appliances

KAHVE.ALTI’nın kumanda panelinden uyanacağınız saati ayarlıyorsunuz. Akşamdan içine kahve-çay,
yumurta, ekmek dolduruyorsunuz. Alarmı çalmaya başladığında kahvaltınız hazır sizi bekliyor. Hem de en
sevdiğiniz radyo kanalı eşliğinde.

Uyandığınız saate “kahvaltınızı kurmak” istemez miydiniz?

KAHVE.ALTI; içinde çay-kahve makinesi, kettle, yumurta haşlama bölümü, ekmek kızartma bölümü ve
ızgara-tost bölümünden oluşan kompakt bir kahvaltı makinesi.

Profesyonel / Professional

Kettle’ı 3, demliği 2 ﬁncan su alıyor. Aynı anda 2 ekmeği kızartıp, 2 yumurtayı haşlayabiliyor ve ızgarası 2
değiştirilebilir plakadan oluşuyor. İki plaka da açık konumdayken sosis, sucuk, peynir kızartabiliyorsunuz.
Tost yemek isterseniz birer tost ekmeği büyüklüğündeki arka plaka, öndekinin üzerine kapanabiliyor.
Arka yüzeyindeki ﬁş toplama tuşu makinenin kablosunun gizli bölümde toplanmasını sağlıyor. Yan yüzeydeki
kırıntı çekmecesiyle kahve.altı’nda biriken kırıntıları kolayca temizleyebiliyorsunuz.

Ayça Akad Özay
İstanbul Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Bölümü
İstanbul Technical University
Faculty of Architecture
Department of Architecture

KaHve.aLTı - Breakfast Machine
Don’t you wish to “set your breakfast” to the time you wake up?
You set the time of waking-up on the control panel of KAHVE.ALTI. You put coffee-tea, egg and bread in it
in the evening. When it alarms, your breakfast is ready and waiting for you. Even accompanied with your
favorite radio station.
KAHVE.ALTI; is a compact breakfast machine consisting of tea-coffee machine, kettle, egg-boiling section,
toaster section and fryer-sandwich section.
The kettle takes 3, teapot takes 2 cups of water. It can toast 2 bread and boil 2 eggs at the same time and its
grill consists of 2 replaceable plates. While both plates are open, you may grill sausage, bologna sausage
and cheese. If you want to have a sandwich, back plate at the size of sandwich bread can be closed onto the
front plate.
Plug pull-back button at the back pulls cord of the machine into the hidden section. You can easily clean
FUXPEVFROOHFWHGLQNDKYHDOWÔZLWKWKHFUXPEGUDZHURQWKHVLGH
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Demle
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Tek bardaklık düşünülen çay makinesi kolay ve hızlı demlemenin yanı sıra az yer kaplaması sayesinde ev
veya oﬁslerde kullanım rahatlığı sağlamaktadır.

Electric and Electronic
Small Household
Appliances

Makine kısaca; enjeksiyon yöntemi ile üretilen polipropilen malzemeden dış kabuk, rezistans, su haznesi,
çay haznesi, çay sıkıcı, 360 derece dönebilen tablet haznesi, çay çeşitlerini görmemizi sağlayan mercek ve
çay koparıcının bulunduğu kapak kısımlarından oluşmaktadır.
Makine, yoğuşma prensibi ile soğuk suyu buharlaştırıp demleme haznesinde tekrar kaynar su olarak
yoğunlaştırmaktadır. Döner tabletten seçilen çay, koparıcı düğme yardımı ile koparılıp demleme haznesine
düşer. Burada 1-1,5 dakika bekledikten sonra aynı zamanda suyun hazneden bardağa boşalmasını sağlayan
çay sıkıcı yardımı ile sıkıştırılır. Böylece istenilen çeşitte bir bardaklık çay hazırlanmış olur.

Profesyonel / Professional
Brew

2009203
Katılımcı fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını
istememiştir.
The participant did not prefer,
her photography and personal info,
to take part in the catalogue.
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This tea machine, which is intended to make a glass of tea, provides ease of use at houses or ofﬁces as it
prepares tea easily and quickly and occupies a small space.
In short, the machine consists of outer covering made of polypropylen material manufactured by injection
method, resistor, water tank, tea tank, tea squeezer, tablet reservoir rotating 360 degrees, lens allowing us to
see tea kinds and cover breaking off tea.
The machine vapors cold water with the principle of condensation and condenses it again in the brewing
reservoir again. Tea selected from rotating tablet is broken off with breaking button and falls into brewing
reservoir. After waiting here for 1-1.5 minutes, it is squeezed by the tea squeezer, which also pours the water
from the tank into the glass. So, a glass of tea you like is prepared.

Woman Secretary
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Ev hanımlarının da bir asistana ihtiyacı olabileceği düşüncesinden hareketle hanımlar için yapılabilecek
elektronik alet; kolay, az fonksiyonlu ve sadece onların mutfakta elinin altında bulunacak konularda
özelleştirilmiş olmalıdır.

Electric and Electronic
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Profesyonel / Professional
Esra Yıldız
İstanbul Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
İstanbul Technical University
Faculty of Architecture
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Ekranı not kağıdı gibi kullanılabilecek. Yardımcı ekran kalemi aletin ekranına dokunduğu anda not bölümü
aktif olur. Notlar el yazısı ile yazılır, resim formatında kaydedilir.
Ürünün içerisinde yemek tariﬂeri ve besin tablosu bölümü vardır.
Günün yemeği bölümünde önceden yazılmış bir program bulunmaktadır. Bu programda birkaç soru
hazırlanmıştır. Boy, kilo, cinsiyet, yaş, şeker değeri, tansiyon gibi... Bu soruların cevaplarına göre alet
kullanıcıya uygun diyet listesi hazırlar.
Ayrıca telefon defteri, alarm, ışık gibi basit özellikler eklenmiştir.
Ürünle ortak çalışan, şeker kontrollerini düzene sokmak ve yapılan besin programları bu değerlerle
pekiştirmek için yedek parça düşünülmüştür.

Woman Secretary
An electronic appliance, which will be designed for housewives considering their possible need to have an
assistant, should be easy to use, have little functions and be customized for tasks in the kitchen only.
Screen can be used as a notebook. When screen pen touches the appliance’s screen, note section will be
activated. Notes will be hand-written and saved in picture format.
The product contains recipes and food schedule.
There is a pre-coded program in today’s specialty section. Some questions are prepared in this program, such
as length, weight, age, sugar value, blood pressure etc. The appliance prepares a suitable diet list according
to answers to these questions.
Moreover, basic features such as phonebook, alarm, light etc. are added.
Diet programs that operate in cooperation with the product and that arranges sugar controls are intended to
be back-up for reinforcing these values.
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Kitchenade
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Kitchenade günümüzde hayatı kolaylaştıran yaşadığımız mekanları daha konforlu, güvenli ve prestijli hale
getiren akıllı ev çözümlerine bir öneri olarak tasarlanmıştır.
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Kitchenade kişisel bir mutfak asistanıdır. Dokunmatik ana kontrol ekranı, taşınabilir mobil optik okuyucu
sistemi ve geri dönüşümlü barkod sistemi ile alışveriş sürecinden tüketim sürecine kadar geçen evrelerde
kullanıcılarına kişisel ve online alışveriş olanağı sağlar. Alışveriş listesi oluşturma, mevcut durum
bilgilendirmesi, mevcuda göre pişirme önerileri, mutfaklar için püf noktaları besinlere ait kalori değerleri,
e-yemek kitabı gibi ana menü seçeneklerine sahiptir.
Türk mutfağı, dünya mutfağı, diyet listesi zamanlayıcı, günlük, aylık veya yıllık tüketim bilgileri içerikli alt
menüleri ile ürünlerin sağlıklı ve verimli tüketimini hedeﬂer.

Profesyonel / Professional
Kitchenade

Mustafa Şafak
Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
İç Mimarlık Bölümü
Mimar Sinan University of Fine Arts
Faculty of Architecture
Department of Interior
Architecture
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Kitchenade has been designed as a suggestion to the intelligent household solutions that render our living
spaces more comfortable, safe and prestigious.
Kitchenade is a personal kitchen assistant. With its touch-operated screen, portable optical reader system
and recyclable barcode system, Kitchenade provides a personal and online grocery shopping experience
whilst assisting the user through the purchase and consumption stages. Among its capabilities are; creating
shopping lists, reporting current state, recommending possible cooking recipes according to existing
materials, providing tips and hints about cooking and kitchen management, storing nutrient and calorie
details about foods and enabling access to the online cook books.
It aims at healthy and efﬁcient consumption of products with sub-menus such as Turkish cuisine, world
cuisine, diet list schedule, daily, monthly or annual consumption info.

DubleKeyf
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Geleneksel Ehl’i Keyf ürününün; günümüzün pratik ve dijital yaşamına uyarlanması sonucu oluşan içecek
soğutucu üründür. Ürün, rakı bardağının uzun sürelere yayılan rakı içimi sırasında soğuk kalmasını sağlar.
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Ürün ailesi; standart, premium ve şişe boyu olarak üretilecek ürünlerden oluşacaktır. Premium ürünler,
üst plastik kapağa gümüş ve bakır renginde kaplama uygulaması ile farklılaştırılmaktadır. Ürün, beyaz
parlak ABS malzeme ve enjeksiyon kalıplama ile üretilecektir. Ürün içerisinde şarjlı pil bulunacaktır. Ürün
üzerinde bir adet ışıklı açma kapama düğmesi bulunmaktadır. Düğme inmould kalıplama ile üretilecektir
ve bu sayede arkasındaki led ışığının hem açma kapama ikonundan hem de düğme çevresindeki halkadan
geçmesi sağlanacaktır. Ürün açık konumda iken turuncu renkte yanan düğme şarjı azaldığında kullanıcıyı
uyarmak için kırmızıya dönecektir.

Profesyonel / Professional
2009223
Katılımcı fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını
istememiştir.
The participant did not prefer, his
photography and personal info, to
take part in the catalogue.

DubleKeyf
This is a beverage cooling product formed by adaptation of traditional Ehl’i Keyf product to the contemporary
practical and digital life. The product ensures that raki glass keeps cold while drinking raki for a long time.
The product family will consist of standard, premium and bottle size products. The premium products
distinguish themselves with silver and copper coating application to the top plastic cover. The product
will be produced with white, shiny ABS material and injection molding. The product will have a chargeable
battery inside. There is an illuminated on-off switch on the product. By manufacturing that switch with inmold
molding method, the led light will pass both through the on-off ﬁgure and the circle around the switch. The
switch, which turns orange when the product is on, will turn into red to warn the user when battery is low.
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Evde Sera
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‘Evde sera’ özellikle evlerde sebze - meyve yetiştirmek için tasarlanmıştır, fakat süs bitkileri yetiştirmek
için de kullanılabilir. Diktiğiniz bitkinin bakımı, şimdiki durumu ve ihtiyacı hakkında genel bilgileri kontrol
panelindeki mini ekranda görebilirsiniz. Bitkinizin ihtiyacını karşılamadığınızda ruh hali mutsuz moda geçer
ve sizi her saat başı kısa bir sinyal sesiyle uyarır.

Electric and Electronic
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Solar panel sayesinde güneş enerjisini ve topraktan aldığı enerjiyi depolayarak kullanır.
Soğuk havalarda bitkiniz ihtiyaç duyduğu zaman sera konumunda çalıştırılabilir. Bu konumda sera örtüsü
açılmalı, sera kapağı kapatılmalıdır. Cihaz eğer ortam ısısı düşükse otomatik olarak seranın içine ısı verir ve
bitkinin uygun sıcaklıkta yaşamasını sağlar.

Profesyonel / Professional
Bervan İnce

Üzerinde kürek, kazma, tırmık gibi bitki bakım aletleri ve ölçekli sulama kabı bulunur.
Üzerindeki tüm malzemeler geri dönüşümlüdür ve doğaya zarar vermez.

Greenhouse at Home

Anadolu Üniversitesi
Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu
Endüstriyel Tasarım Bölümü

‘Greenhouse at Home’ has especially been designed to grow vegetables – fruits at home, but it can also be
used to grow up ornamental plants. You may see general information about maintenance, current status and
needs of the plant you grow on the mini display in the control panel. When you do not satisfy the need of your
plant, its mood turns into unhappy and warns you with a short signal every hour.

Anadolu University
School of Industrial Arts
Department of Industrial Design

Thanks to solar panel, it stores and utilizes solar energy and energy from soil. It may be operated in
greenhouse status when your plant requires it in cold weather. In this status, greenhouse coating should be
opened and greenhouse cover should be closed. The appliance automatically gives heat into the greenhouse,
if ambient temperature is low, and lets the plant live in the appropriate temperature.
It has its own plant maintenance tools such as shovel, pickax and rake and watering cup with scale. All the
materials on it are recyclable and environment-friendly.
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Thermo-Plug - Termometre – Küvet Tıpası
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“THERMO PLUG”, banyo yaparken, küvet tıpası ve termometreyi birleştirerek ideal su sıcaklığına ulaşmada
size yardımcı olur. Su sıcaklığını ölçerek bebeğiniz ve sizin için banyoyu daha keyiﬂi hale getirir.
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Sadece küvet tıpası olarak da kullanılabilen “THERMO PLUG”ın üzerine bastırıldığında termometre devreye
girer. Sıcaklık değerini dijital LED gösterge paneline yansıtarak kolaylıkla okunmasını sağlar. Üzerine tekrar
bastırıldığında ise termometre devreden çıkar ve LED gösterge söner.
“THERMO PLUG”ın ana gövdesi paslanmaz çelikten pres kalıp yöntemiyle üretilir. Gerekli yüzeylere silikon
bariyerler presleme yöntemiyle yapıştırılır ve içerisine elektronik devre yerleştirilir. Dijital termometre ve
LED gösterge paneli lityum para pille çalışır. “THERMO PLUG”ın paslanmaz çelik gövdesi, giderlerde oluşan
kokuları etkisiz hale getirir, aynı zamanda hijyeni artırır.

Profesyonel / Professional
Thermo-Plug - Thermometer – Bathtub Plug

Semih Çağlar Alkan
Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Middle East Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design

“THERMO PLUG” helps you to achieve the ideal water temperature when you take a bath by combining
bathtub plug and thermometer. It measures water temperature and makes bath more fun for you and your
baby.
When you press on “THERMO PLUG”, which can be used as a bathtub plug only, thermometer is turned on.
It reﬂects temperature value to the digital LED display to allow easy reading. When you press on it again,
thermometer and LED display is turned off.
Main body of “THERMO PLUG” is manufactured of stainless steel by press mold method. Silicon barriers are
placed on required surfaces via pressing method and electronic circuits are placed inside. Digital thermometer
and LED display operates with lithium battery. Stainless steel body of “THERMO PLUG” eliminates odors in
the drain and improves hygiene as well.
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EVBER
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Evber, saç kesimini sadece berberlerin profesyonel işi olmaktan çıkarıp; her evde uygulanabilen sıradan bir
işe dönüştürmeyi hedeﬂemektedir.
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Berberlerin saç kesimi sırasında saçın kısa ve uzun bölgeleri arasında sağladıkları “geçiş”i, ölçü değiştirme
özelliğine sahip tek bir aparatla rakamsal değerlere dönüştürebilmektedir.
Kesilecek saç hava ile emilerek bıçaklara çekilir.
Kesilen saç hazne içerisinde depolanır.
8 cm ile 2 mm aralığında sınırsız ölçüde saç kesimi yapılarak istenilen saç modeli uygulanır.

Profesyonel / Professional
2009252

Makinenin; motor, mil ve bıçak bölümleri metal (çelik) malzeme ile; kavrama kolaylaştırıcı bölüm ve valf,
kauçuk; diğer tüm kısımları ise plastik enjeksiyon teknolojisiyle imal edilebilir.
Hava giriş olukları, iki farklı işlevi olan bıçak, gücü sağlayan fırçasız motor, hareketi sağlayan miller, saçların
bıçaklara ulaşmasını ve aşırı ısınmayı önleyen pervane, bunları koruyan ızgara, ﬁltre ve valf ürünün ana
unsurlarıdır.

Katılımcı fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını
istememiştir.

EVBER

The participant did not prefer, his
photography and personal info, to
take part in the catalogue.

It can convert “transition”, which is provided by hairdressers between short and long hair during hair-cut, into
numerical values with a single apparatus with measurement change feature.

Evber aims at rendering hair-cut, which is a professional task fulﬁlled by hairdressers, a regular work that can
be performed at any home.

Hair to be cut is vacuumed by air into blades.
Hair cut is collected into reservoir.
Required hair model is obtained by cutting hair at unlimited sizes between 8 cm to 2 mm.
Motor, shaft and blade parts of the machine can be manufactured of metal (steel) material; handling part
and valve can be manufactured of rubber and remaining parts can be manufactured by plastic injection
technology.
Main components of the product are air intake openings, blade with two functions, brush-free motor, shafts
providing movement, fan letting hair to blades and preventing overheating, grid protecting them, ﬁlter and
valve.
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Şarjlı Aydınlatma
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Şarj edilebilen parçalardan oluşan kablosuz aydınlatma elemanı, alan içerisinde farklı noktalarda
konumlandırılabilir ve yarı karanlık bir ortam yaratmamızı sağlayabilir. Elektrik kesintileri esnasında bize
yardımcı olacak önemli özelliklerden biri parçaların kesinti esnasında ana ünite üzerinde oldukları takdirde
otomatik olarak devreye girebilmeleridir.

Yaşam alanlarında yer alan aydınlatma elemanlarının farklı kullanım amaçları vardır.

Birden fazla parçadan oluşan böyle bir aydınlatma elemanı aynı evi paylaşan bireylerin her birinin ayrı
ayrı baş ucunda durarak gecenin karanlığını onlar için aydınlatabilir. Her bir parçanın kendi açma kapama
anahtarı vardır. Ortalama 8 saat kullanılabilir enejisiyle gün ağarmaya başladığında kendi kendine sönmüş
olur.

Profesyonel / Professional
Ayça Güven
Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Marmara University
Faculty of Fine Arts
Department of Industrial Design

Ürün enjeksiyon yöntemiyle üretilmiş ABS plastik, led ampul ve Li-ion pil kombinasyonundan oluşmaktadır.

Charged Lighting
Lighting elements in living spaces have different usage purposes.
Wireless lighting elements consisting of chargeable pieces can be placed in different points within the area
and can create a dusk environment. One of the most important features that will help us in times of power
failure is the ability of automatic activation of pieces when they are on the main unit.
Such a lighting element consisting of more than one piece can enlighten the darkness of the night for every
individual sharing the same house by standing close to each of them. Every piece has its own on-off key. It
will be automatically off toward the morning with its average 8-hour usable energy.
The product is produced by means of injection method and it consists of ABS plastic, led light bulb and Li-ion
battery combination.

325

Glosound
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GLOSOUND, bir ev sinema sisteminin, bulunduğu odanın köşelerinde konumlanması gerektiğinden
hareketle, ürünün aynı zamanda aydınlatma işlevini de üstlenebileceği önermesinde bulunan, dört hoparlör
ve bir subwooferdan oluşan ses sistemi tasarımıdır.
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Profesyonel / Professional
Özgün Çalışkan
İstanbul Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Bölümü
İstanbul Technical University
Faculty of Architecture
Department of Architecture

Sinem Kemercioğlu
İstanbul Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Bölümü
İstanbul Technical University
Faculty of Architecture
Department of Architecture
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GLOSOUND hoparlör ve subwoofer kabinleri, tornada küre formlu mastar yardımıyla şekillendirilmiş metal
levha veya kalıplama ile şekillendirilmiş plastik olmak üzere iki farklı malzeme ile üretilebilir. Hoparlörler,
ses ve aydınlatma sistemlerini barındıran küre formlu kabin, yarımküre ayak ve birleştirme parçası olarak
cmddYfÛdYf]daccmlmhjgìdmZmclYfgdmëmj&ymZmèmfkakl]e\]fYqjÛdeYkÛqdY$YqYc_j]na_j]fqYjÛecj]
yüzeyindeki oyuk, hoparlör kabininin kolayca oturabileceği hacimde olduğundan, kabine kaide olma
görevini de üstlenerek farklı yükseklikteki bir konumdan ses çıkışı ve aydınlatma imkanı tanır. Böylelikle
farklı bir görünüme bürünen tasarım, masaüstünde kullanım gibi ek özellikler kazanır.

Glosound
GLOSOUND is a sound system design, which consists of four speakers and a sub-woofer, which also fulﬁlls
the illumination function and which has the same feature with a home-theater system by being placed at
corners of the room.
GLOSOUND speaker and sub-woofer cabinets may be manufactured of two different materials as metal plate
shaped with sphere-form mold or plastic shaped with molding. The speakers consist of sphere-form cabinet
containing sound, hemisphere foot and illumination systems and steel box proﬁle used as connection part.
When proﬁle is removed from the system, as the concave on the hemisphere foot can comfortably bear the
speaker cabinet, it also fulﬁlls the function of base for the cabinet and allows sound and illumination at a
different height. In this way, the design that adopts a different outlook gains additional features such as use
on desktop.
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Asio
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Duvara monte edilip, elektrik hattına bağlanan Asio, dekoratif aydınlatmasıyla, elektrik anahtarına
basıldığında kendini bulunduğu yerde belli eder.

Asio yenilikçi bir saç kurutma makinasıdır.

Üzerinde hiç bir kumanda tuşu bulunmayan Asio, 2 parça saç kurutucu çeyrek torusunun birbiri etrafında
döndürülmesiyle çalışır konuma geçip, saç kurutmaya hazır hale gelir. Basit ve işlevsel yapısı aynı zamanda
oldukça ergonomik bir form sunmaktadır.
Genel kullanım için olup, oteller için dekoratif bir çözümdür. Tek kademeli ısı ve hız ayarı vardır.

Profesyonel / Professional
Burç Öç
İstanbul Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Yüksek Lisans Programı
İstanbul Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design
Master’s Degree

Tasarım 3 ana parçadan oluşmaktadır. Birinci parça, içinde motor bulunan saç kurutmasıdır. İkinci parça
dekoratif aydınlatma bölümünün oldugu alt torus. Üçüncü parça ise kablo sargacının bulundugu duvara
sabitlenen radyal gövdedir.
Üretim yöntemi plastik enjeksiyon olup, ana malzeme olarak policarbon veya ABS düşünülmektedir.

Asio
Asio is an innovative hairdryer.
Asio, which is mounted onto the wall and connected to the electricity line, makes itself prominent with its
decorative illumination when the electricity switch is turned on.
Without a single control button on its surface, Asio is turned on and made ready to dry the hair by rotating the
two-piece quarter toruses around each other. Its simple and functional structure also offers a substantially
ergonomic form.
Besides its general use, it is also a decorative solution for hotels. It has single-step heat and power setting.
The design consists of three main parts. The ﬁrst part is the hair dryer that contains the motor. The second
part is the bottom torus section used for decorative illumination. Finally, the third part is the radial body of the
cable reel that is ﬁxed to the wall.
The method of manufacture is plastic injection molding, while the main material is considered to be policarbon
or ABS.
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Lezizo
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Ortada halkasal olarak yerleştirilen rezistans ve yansıtıcı yüzeyler sayesinde, halkanın hem iç, hem de
dış çeperini ısıtarak, aynı anda iki farklı ızgara lezzetini sunar. Dış çeperde şişlerin asılabileceği ve kolay
takılmasi için dönen paslanmaz çelik bir tabla mevcuttur. İç çeperde ise sobadaki lezzeti yakalamak adına,
alüminyum kaplama seper formlu ve tutamaklı ayrı bir pişirme ünitesi bulunmaktadir.

Lezizo, geleneksel soba lezzeti ve ızgarayı, modern tasarımla birleştirir.

En alttaki yüzeyde ise, abs’den üretilen dış kabuk mevcuttur. Ayrıca en üstte konumlanmış olan mermer
yüzey ise aşağıdaki ısınan havanın yukarıya çıkmasıyla, ızgara pişirme esnasında ısınır. Hem pişirme hem
de ısıyı üzerinde uzun süre tutabilme ve geç soğuma özelliğinden dolayı servis elemanı olarak kullanılır.

Profesyonel / Professional
2009298
Katılımcı fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını
istememiştir.
The participant did not prefer,
her photography and personal info,
to take part in the catalogue.
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Lezizo
Lezizo combines traditional stove taste and grill with modern design.
Thanks to resistor and reﬂector surfaces placed circularly in the middle, it offers two different grill tastes at the
same time by heating up both inner and outer surfaces of the circle. There is a rotating, stainless steel table
on the outer surface where shishes can be hanged. There is a separate cooking unit with aluminum covering
and handle in the inner surface to achieve the stove taste.
On the bottom surface, there is outer covering made of abs. Furthermore, marble surface on the top heats up
during grill due to upwards-movement of air heated up below. It is used as a service component thanks to its
features of cooking, preserving heat and getting cold late.

Kompak ekonomik bulaşık makinesi
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Bu üründeki amacımız, normal bulaşık makinelerinden daha az enerji, su ve zaman harcayarak, iki
saniyede bir bulaşığın temizlenmesidir.
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Proje, bulaşık makinesine bir alternatif değil onun eksiklerini tamamlayacak bir yardımcı öğe olarak
tasarlanmıştır.

Profesyonel / Professional
2009319
Katılımcı fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını
istememiştir.
The participant did not prefer, his
photography and personal info, to
take part in the catalogue.

Dönel olarak çalışan bir su jetinin püskürttüğü basıncı ayarlanmış çok az miktarda su ile, bir tabağa
zarar vermeden temizlemek mümkündür. Bu dönel parçada lineer olarak dizilmiş üç adet eleman
bulunmaktadır. Basınçlı su ve temizlik maddesi içeren ilk şerit kirleri söker. Hemen arkasında ve yanında
bulunan ikinci şerit daha az basınçlı su ile durulama işlemini yapar. Hemen yanındakı üçüncü şeritteyse
kurulama işlevi olan basınçlı ve sıcak hava üﬂeyen delikler bulunmaktadır. Bu şekilde dönel parçanın
takriben bir saniye sürecek dönüşüyle bu üç işlem de gerçekleşmiş olur.

Compact economic dishwasher
Our purpose in this design is to clean dishes in every two seconds by consuming less energy, water and
time than regular dishwashers. The project has been designed as an assistant component to complete
defects of regular dishwashers, not as an alternative to them.
It is possible to clean a dish with a small amount of water pressurized by a rotating water jet. There are
three components arranged in linear form in this rotating part. The ﬁrst strip including pressurized water
and cleaning agents removes the dirt. The second strip right behind and next to it rinses the dishes with
less pressurized water. The third strip next to it has openings blowing pressurized and hot air for drying.
In this way, three processes are fulﬁlled in a single rotation that will last for one second.
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Priz
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Acil zamanlarımızda prize yetişmeyen cihazımızı çalıştırmak için uzatma prize ihtiyacımız olur. Bulduğumuz
uzatma prizin üzerindeki ﬁşleri sökmemiz de pek mümkün olmaz. Ayrıca kullandığımız ürünlerin ne kadar
elektrik yaktığı hep merak konusu olmuştur.

Electric and Electronic
Small Household
Appliances

Bu ürün sayesinde hem odanızın her tarafında elektrik ihtiyacını karşılamak hem de cihazınızın ne kadar
elektrik yaktığını görebilmeniz mümkün olacaktır.
Priz iç içe geçmiş birden fazla parçadan oluşmaktadır.
Plastik enjeksiyon kalıplama yöntemiyle üretilecektir.

Profesyonel / Professional
2009345
Katılımcı fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını
istememiştir.
The participant did not prefer, his
photography and personal info, to
take part in the catalogue.
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Socket
We need extension cords to operate our appliances that are away from sockets in cases of emergency. It is
also not possible to remove plugs on the extension cord we ﬁnd. Moreover, we have always wondered how
much energy these products consume.
Thanks to this product, it will be possible to meet energy demand of each room and to see how much energy
is consumed.
The socket consists of nested parts.
It will be manufactured by plastic injection molding method.

BreakFAST
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Özellikle çalışanların kahvaltı sorununu gidermek için tasarlanan breakFAST, zamanlanabilen akıllı bir
kahvaltı setidir. Ürün dört ana bölümden oluşur:
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Profesyonel / Professional
Servet Burak Kızılkaya
Anadolu Üniversitesi
Endüstriyel Sanatlar Yüksek Okulu
Endüstriyel Tasar›m Bölümü
Anadolu University
School of Industrial Arts
Deparment of Industrial Design

Su haznesi 250 ml’lik iki ayrı bölümden oluşur. Bu bölümde su belli bir dereceye kadar ısıtılmakta, sonra
bardak ve yumurtalığa aktarılmaktadır. İçinde suyu ısıtmak için rezistör ve su sıcaklığını ölçmek için basit
bir sıcaklık sensörü bulunmaktadır. Yumurtalık ve bardağın sete yerleştiği bölümün altında ısıtıcı vardır.
Sıcak su bu bölümlere aktarıldıktan sonra, yumurtanın pişmesi ve çayın demlenmesi için gereken ısı
devamlılığı sağlanmaktadır. Ekmek kızartma bölümü ise klasik ekmek kızartıcıları gibi çalışmaktadır. Bu üç
parça, zamanlayıcı tarafından kontrol edilmektedir. Kullanıcı, ekmek, su, yumurta ve sallama çayı yerleştirip,
dokunmatik ekrandan zamanlayıcı kurar. Kahvaltı hazır olduğunda cihaz, uyarı sinyali ile kullanıcıyı uyarır.
Ana gövde ABS malzemeden enjeksiyon kalıplama ile üretilir.

BreakFAST
BreakFAST, which is designed to meet breakfast problem of especially working people, is a smart breakfast
set with time setting. The product consists of four main sections.
Water tank consists of two separate parts of 250 ml In this section, water is heated up to a speciﬁc temperature
and then poured into glass and egg boiler. There is a resistor to heat up the water and a simple heat sensor
to measure the water temperature. There is a heater under the egg boiler and glass. After hot water is poured
into this section, heat is preserved to boil egg and brew tea. Toaster section operates in the same manner with
classical toasters. These three sections are controlled by the timer. The user places bread, water, egg and tea
bag and sets the time on touch-screen. When breakfast is ready, the appliance gives a warning signal. The
main body is manufactured of ABS material by injection molding method.
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Isı Bardak
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Tasarlanan ürün ev ve işyerlerimizde sıcak içecek tüketimimizi, çalıştığımız masa ve mekanlardan
ayrılmadan, estetik bir formla çözmeyi amaçlamıştır.
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Porselen cup içerisine sıvama tekniğiyle uygulanan, paslanmaz çelik astar, tabak içerisindeki rezistansdan
aldığı enerjiden faydalanmakta, altı açık porselen bardağımız, astar çelik havzası sayesinde, sıvımızı ısıtarak
çalışmaktadır. Bu sayede içeceklerimizin masamızda hazırlanmasının yanı sıra istenilen sıcaklıkta içmemiz
de mümkün kılınmaktadır.

Thermo Cup

Profesyonel / Professional
2008361
Katılımcı kişisel bilgilerinin yer
almasını istememiştir.
The participant did not prefer, his
personal info, to take part in the
catalogue.
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The product aims at meeting our need to consume hot drinks at houses and ofﬁces in an aesthetic form
without leaving our desk or work space.
Stainless steel lining, which is applied inside the porcelain cup via spinning technquie, uses the energy
supplied by the resistor in the dish and porcelain cup with open bottom heats up our drink thanks to its
underlining steel tank. In this way, you can prepare your drinks on your table, at the temparature you prefer.

Kebaber
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Şiş kebap pişirilirken, kebaba lezzetini kazandıran en büyük etken şişlerin çevrilmesidir. Bu döngüsel
işlemden yola çıkarak tasarlanan Kebaber, şişlerin çevrilmesi işlemini kendisi gerçekleştirir. Böylece
kullanıcı şişleri çevirmek ve sürekli kontrol etmek zorunda kalmaz. Size düşen; kebabınızın pişmesini
beklemek ve lezzetinin tadını çıkarmaktır.
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Kebaber’ın pratik pişirme çatalına istenilen malzeme yerleştirildikten sonra çatal Kebaber’e yerleştirilir,
gövde içerisindeki çevirme birimlerine oturan şişler kapak kapatıldıktan sonra çevirme işlemine başlar ve
kebabın her tarafını aynı değerde pişirir.

Profesyonel / Professional
Teberdar Gürbey
Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Marmara University
Faculty of Fine Arts
Department of Industrial Design

Kebaber’ın pratik pişirme çatalı ve yağ haznesi kolaylıkla bulaşık makinesinde yıkanabilir. Ayrıca cihazın
kablosu arka kısımda bulunan kablo birimine sarılarak dağınıklığı önler.

Kebaber
During the grill of shish kebab, the most important factor that gives the taste of kebab is rotation of shishes.
Kebaber, which is designed based on this rotating movement, rotates the shishes itself. In this way, you don’t
need to rotate and check the shishes. What is expected from you is to wait for your kebab to cook and enjoy
your meal.
After putting desired materials on practical cooking fork of Kebaber, the fork is placed into Kebaber, shishes
on the rotating units inside the body start rotating after the cover is closed and all sides of kebab are cooked
equally.
Practical cooking fork and oil tank of Kebaber can be easily washed in dishwasher. Moreover, cable of the
appliance can be wrapped aroud the cable unit at the back to avoid dispersed outlook.
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ZAP!

Elektrik - Elektronik
Küçük Ev Aletleri

Zap! müzik dinlemeyi daha keyiﬂi hale getirmek için tasarlanmıştır. Artık herkeste bulunan MP3 çalarlar
ve USB disklerde getirilen şarkılar zap!’a bağlanarak ortamda bulunanların şarkılarının çalınması sağlanır.
Müzikler tek bir cihaza kopyalanıp paylaşılmayacağı için telif haklarını da korumaktadır. Üzerinde farklı
renklerde yedi tane USB girişi bulunan ürün herkes için bir renk belirlenmesini ve çalan şarkının kime ait
olduğunun bilinmesini sağlar.
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Profesyonel / Professional
Ahmet Uslu

ZAP!

İstanbul Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Zap! has been designed to render listening to music enjoyable. Songs in MP3 players and USD disks, are
connected to zap! for listening. As musics cannot be copied to and shared with a single device, copyrights
are also protected. The product, which has seven USB inputs with different colors, allows you to designate a
color to everyone and know whose song is being played.

İstanbul Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design
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Ürün İçeriği: Ürünün arka kısmında bulunan ses girişi sayesinde ürünü hoparlör olarak kullanmak
mümkündür.
Bilgisayar Arayüzü: USB ara kablosu sayesinde bilgisayar ortamına bağlanan zap!, dijital ortamda, bağlı
olan bütün USB’lerdeki mevcut şarkıları gösterir.
Telif Hakları: Ürünün kullanım mantığının temelinde telif haklarını korumak bulunmaktadır. İnsanlar şarkıları
paylaşmadan da hep beraber birbirlerinin şarkılarını dinleyebilecektir.
Teknik Detaylar: Ürünün dış kabuğu ABS plastiktir. Üretim plastik enjeksiyonla yapılmaktadır. Karışıklı veri
transferleri USB arayüzü aracılığıyla yapılmaktadır.

Product Content: It is possible to use the product as a speaker thanks to sound input at the back of the
product.
Computer Interface: Zap!, which is connected to the computer via USB cable, shows current songs in all the
USB’s connected in digital platform.
Copyrights: At the basis of the logic of this product lays protection of copyrights. People will be able to listen
to songs belonging to each other without sharing them.
Technical Details: Outer covering of the product is ABS plastic. Will be manufactured by plastic injection
method. Mutual data transfers are performed via USB interface.

Unique - Ev Eğlence Sistemleri Yöneticisi
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Unique, Ev Eğlence Sistemleri Yöneticisi olarak; küçük boyutları, dokunmatik ekranı, basit ve kullanışlı
arayüzü ile TV üzerinden kullanılabilecek en yeni sistemlerin, tek “alıcı” ve tek “kumanda” üzerinden
yönetilmesi için tasarlanmıştır.
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Unique, sisteminize bağladığınız TV, DVD, müzik, oyun ve internet seçeneklerinden herhangi birine kolayca
ulaşmanızı sağlar.

Profesyonel / Professional
2009413
Katılımcı fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını
istememiştir.
The participant did not prefer,
her photography and personal
info, to take part in the catalogue.

Kumanda Özellikleri:
Touchpad kalem
TV, DVD ve müzik modundayken dokunmatik ekranda dijital sayılar görünmektedir.
İnternet moduna geçince touchpad kalem aktif hale gelmekte ve ekranın kullanımı bir laptop touchpad’inden
farksız olmaktadır.
Unique alıcısının üst yüzeyi, kumandanın şarj edilebileceği yerdir. Yayılan manyetik dalgalar sayesinde cihaz
şarj olmaktadır.
5Gbps gibi oldukça yüksek bir bant genişliği sunan HDMI, Unique alıcısını bütün çevre ev eğlence sistemleri
ile kullanılabilir kılmaktadır.

Unique - Home Entertainment Systems Manager
Unique has been designed as a Home Entertainment Systems Manager to manage the ultimate systems,
which can be used on TV, via a single “receiver” and a single “controller” with its compact dimensions, touchscreen, simple and functional interface.
Unique allows you to access any of TV, DVD, music, game and internet options connected to your system.
Controller Features:
Touchpad pen
Digital numbers are displayed on touch-screen while in TV, DVD and music modes.
When internet mode is activated, touchpad pen is activated and screen is used like a laptop touchpad.
Upper surface of Unique is the place to charge the controller. The device is charged thanks to magnetic waves.
HDMI, which offers a high bandwidth like 5Gbps, makes it possible to use Unique receiver with all surrounding
home entertainment systems.
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Çay Makinesi
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Her gün bir yerden göçmek ne iyi,
Her gün bir yere konmak ne güzel,
Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş,
Dünle beraber gitti cancağızım;
Ne kadar söz varsa düne ait,
Şimdi yeni şeyler söylemek lazım.
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“Mevlana Celaleddin-i Rumi”

Profesyonel / Professional
Hüseyin Yılmaz
Anadolu Üniversitesi
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Bölümü
Anadolu University
Faculty of Engineering and
Architecture
Department of Architecture
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Yeni birşeyler söylemek için pişmek gerek. Pişmek için muhabbet; muhabbete söz gerek. Doğru söz için
\]ed]fe]c&&& yYq kY\][] Zaj a][]c \]èad$ YqfÛ rYeYf\Y afkYfdYj YjYkÛf\Y adaëca cmjeYc aaf Zaj chj$
yeni tanışanlar için küçük bir başlangıç noktası, sıcaklık demek. İkram etmek daha önce tanımadıklarımıza
bile, karşılık beklemeden kendimizden bir şeyleri. Gökten alıp yere vermek tıpkı semazenler gibi. Başlangıç
noktam burası olmuştu. Bu ürünü tasarlarken belki de sadece basit bir çay makinesiydi. Hamken pişip
demlenmek, yeni bir şeyler söyleyebilmek için.

Tea Machine

How beautiful it is to travel from one place to another,
How nice it is to land on a different place everyday,
Without getting muddy and without getting frozen,
My dear passed away with yesterday,
No matter what was said in yesterday,
Now is the time to say something new.
“Mevlana Celaleddin-i Rumi”
You need to get matured to utter new words. Conversation is need for getting matured, words are needed
for conversation. Brewing is needed for true words. Tea is not only a drink, it is a bridge between people, a
small starting point, warmth for people acquainted recently. Offering something from ourselves to people we
had never known before without expection any compensation. Taking from skies and giving to grounds just
like whirling dervishes. This was my starting point. It was a simple tea machine while I started designing this
product. To get matured and brewed while you are immature, to utter new words.

Kestart
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“Kestart” dijital terazili kesim altlığı, mutfakta birlikte sıklıkla kullanılan iki ürünün tek bir ürün olarak
geliştirilip tasarlanmasıyla ortaya çıkmıştır.
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Kestart çıkartılabilir bir tartma yüzeyine sahiptir, rahatça suyun altında temizlenebilir. Bu parçanın çıkarılabilir
olması sayesinde üzerinde biriken doğranmış malzemeler gerekli pişirme ya da saklama kabına rahatça
aktarılır. Ayrıca dara ağırlığı (tare) özelliği sayesinde harici bir kap içindeki malzemelerin tartılmasına olanak
sağlayarak sadece dijital terazi olarak da kullanmaya elverişlidir.

Profesyonel / Professional
Çağrıhan Ertuğral
İstanbul Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
İstanbul Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design

Ürünün üst kısmında malzeme olarak akrilik (PMMA) kullanılması düşünülmüştür. 5mm kalınlığında akrilik
hem kesim işlemi için gerekli dayanıma sahiptir hem de ürüne şık bir görünüm kazandırır. Atık su haznesinin
ve elektronik aksamın içinde yer aldığı alt kısım ise polietilen malzemeden üretilebilir. Her iki malzeme de
bulaşık makinesinde kullanıma uygundur.

Kestart
“Kestart” cutting pad with digital scale has been produced by designing two products, which are frequently
used in the kitchens, as a single product.
Kestart has a removable weighing surface that can be cleaned in water easily. Thanks to removable feature of
this part, chopped materials on it can easily be transferred to cooking or storing cup. Moreover, thanks to tare
feature, it allows weighing materials in an external cup and is used as a digital scale only.
It has been considered to use acrylic (PMMA) as the material on top part of the product. 5mm-thick acrylic
has the required resistance for cutting and gives a smart outlook to the product. The bottom part, where waste
water reservoir and electronic mechanism is present, can be manufactured of polyethylene material. Both
materials are suitable washing in dishwasher.
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İhtiyaç
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Kullandığımız modern elektronik cihazların büyük bir kısmının enerji ihtiyacı şarj edilebilir pil üniteleri
tarafından karşılanmaktadır. Ortalama bir elektronik eşya tüketicisi neredeyse her gün bir cihazı şarj etmek
zorundadır. Geleneksel çevre mimari anlayışımız ise henüz bu ihtiyaca tam olarak uyum sağlamış değil. Eski
alışkanlıklarımız arasında mobil elektrik ihtiyacı fazlaca bulunmadığından, konut ve işyerlerindeki elektrik
kaynakları alışkanlıkla masa altı gibi gözden ve erişebilirlikten uzak noktalarda konumlandırılır. Bu durumda
kullanıcı her gün kendisinden uzak olması hedeﬁyle üretilmiş birimleri kullanmak için çabalamaktadır.
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Ürün, masa üzerindeki mobil elektrik ihtiyacını karşılarken şarjı tamamlanmış veya stand-by konumundaki
cihazların gereksiz elektrik tüketimlerini görsel olarak aktaran bir tasarım.

Profesyonel / Professional
Kerem Khan
Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Mimar Sinan University of Fine Arts
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design
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İletken olması gereken bakır alaşımı birimler, elektronik devreler ve göstergeler dışında kalan kabuk yapısı
geri dönüştürülebilir termoplastikten vakum kalıplama yöntemine uygun olarak tasarlandı.

Purpose
Energy need of most of the electronic appliances we utilize is met by chargeable battery units. An average
electronic appliance consumer needs to charge an appliance almost everyday. Our traditional architectural
understanding has not fully been adapted to this need. Since mobile electricity is not needed so much for
our old habits, electrical sources in residences and workplaces are positioned in places away from sight and
access such as under the desks. In this case, users endeavor to use units produced with the aim of being
far away.
The product is a design that meets mobile electricity need on desktop and shows unnecessary energy
consumption of devices with complete charge or in stand-by position.
Outer covering has been designed in accordance with vacuum molding method with recyclable thermoplastic,
except copper units that need to be conductive, electronic circuits and displays.

NİHALE
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NİHALE’nin öncelikli kullanım amacı; pili sayesinde depolayabildiği enerji ile seyyar olarak, servis öncesi ve
yemek süresince, yiyeceklerin ve sıcak içeceklerin ideal servis ısısında kalmalarını sağlamaktır.
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Mevcut ısıtma ve pişirme sistemlerinde kullanılan “Cam seramik indüksiyon ısıtma sistemi” ile çalışan
NİHALE, elektrikli olarak, 60 dereceden 100 dereceye kadar ayarlanabilen kademelerde ısıtma imkanı
sağlayarak ocak olarak kullanılabilmektedir.
Aynı zamanda ısıtma olanağı olmayan mekanlarda, piknikte veya yolculuk sırasında elektrikli ve seyyar
olarak kullanılabilmektedir.

Profesyonel / Professional
Gürcan Bulut

Tencere taban çapı indüksiyon sistemi tarafından otomatik olarak algılanır, sadece bu büyüklükte bir alan
ısıtılır. Kullanım dışı alanlar ısıtılmadığından enerji ve zaman tasarrufu sağlar. Aynı zamanda, yüzeyi ve
gövdesi ısınmayan NİHALE güvenlidir.
Isınmadığından leke tutmayan siyah cam seramik yüzeyi ve fırçalanmış paslanmaz çelik gövdesi ile sıhhi ve
su geçirmezdir, günlük temizlik malzemeleri ile kolay temizlenir.

Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
İç Mimarlık Bölümü

TRIVET

Marmara University
Faculty of Fine Arts
Department of Interior
Architecture

NİHALE, which operates with “Glass ceramic induction heating system” used in current heating and cooking
systems, can also be used as an oven by providing heating function from 60 degrees to 100 degrees.

Primary use of NiHALE is to preserve ideal service temperature of foods and hot drinks before service and
during meal portably thanks to energy stored in its battery.

It can be used electrically and portably at places without heating means, picnic and travel.
Cooker base diameter is automatically sensed by the induction system and only that area is heated. Since
areas out of use are not heated, it saves energy and time. At the same time, NİHALE is safe as its surface and
body does not heat up.
Black glass ceramic surface, which is stainless, and brushed stainless steel body is healthy and waterproof;
they can easily be cleaned with regular cleaning materials.
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“Gemini” Çay ve Tencere Seti
1.8 lt kapasiteli çelik su ısıtıcısı; 0.9 lt kapasiteli çelik demlik
Paslanmaz çelik gizli rezistans
Dönebilme özelliği
Kablosuz kullanım
Susuz çalışmayı önleyen emniyet sistemi
y]dac`YëdYeYl]f[]j]ka
Ortak ısı iletim tabanı elektrik enerjisi ile çalışmaktadır.
Alüminyum tel haşlama sepeti
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Profesyonel / Professional
Sema Günay
Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Enstitüsü
Marmara University
Institute of Fine Arts

Isı iletim tabanı, haşlama tenceresi ve su ısıtıcı için ortak fonksiyonludur. 1.8 lt su alabilen ısıtıcı ve 1 lt su
alabilen haşlama tenceresi kaynama noktasına eriştikten sonra şalter sabit ısı seviyesine geçer, buharlaşma
minimum seviyede kalır ve sıvı kaybı azalır. Haşlama tenceresinde yumurta ve çeşitli sebzeler belli sürelerde
haşlanabilir.

“Gemini” Tea and Cooker Set
Steel water heater with 1.8 lt capacity and steel teapot with 0.9 lt capacity
Stainless steel hidden resistor
Rotating feature
Cordless use
Safety system avoiding operation without water
Steel boiling cooker
-RLQWKHDWWUDQVPLVVLRQEDVHRSHUDWHVZLWKHOHFWULFDOHQHUJ\
Aluminum wire boiling bin.
Heat transmission base has joint function for boiling cooker and water heater. When the heater with 1.8lt
water capacity and boiling cooker with 1lt water capacity reach the boiling point, switch turns into ﬁxed heat
level, steam remains at minimum level and water loss is reduced. Eggs and various vegetables can be boiled
in the boiling cooker.
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My-coff-y
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My-coff-y tek kişilik ﬁltre kahve cihazının tasarımı, ﬁltre kahve severlerin zaman kaybetmeden taze ve sıcak
ﬁltre kahvelerini içebilmeleri ﬁkrinden doğmuştur.
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Bilinen ﬁltre kahve makinelerinin dezavantajları; çok kişiye göre düzenlenmiş olması, büyük, taşınamaz
oluşu ve bir kişi taze kahvesini içmek istediğinde gereksiz enerji harcamalarıdır.
Gün içinde ara ara bir tek ﬁncan içmek isteyen kişi my-coff-y’nin termos görevi gören etrafı şeffaf akrilik
geçirmeli bardaklarından zaman kaybetmeden taze kahvesini içebilir.
İçi termos ﬁlm kaplı paslanmaz çelik bardakların etrafındaki şeffaf akrilik kaplama elinizin yanmasını engeller
ve farklı renk veya desen seçenekleriyle kahve cihazınızın size özel olmasını sağlar.

Profesyonel / Professional
2009465
Katılımcı fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını
istememiştir.
The participant did not prefer,
her photography and personal info,
to take part in the catalogue.

Prize takarak ya da usb bağlantısıyla My-coff-y’yi çalıştırabilirsiniz. Siz çalışmaya devam ederken yanı
başınızda kahvenizi hazırlatabilirsiniz.

My-coff-y
The design of My-coff-y, single ﬁlter coffee machine, was born from the idea of providing ﬁlter-coffee lovers
with opportunity to drink fresh and hot ﬁlter coffee without losing time.
Disadvantages of known ﬁlter coffee machines are that they are designed for several persons, they are big and
not portable and consume energy unnecessarily when a single person wants to drink fresh coffee. A person,
who wants to have a single cup of coffee sometimes during the day, may have his/her fresh coffee without
losing time thanks to transparent acrylic cups that also serve as thermos. Transparent acrylic covering around
stainless steel cups with thermos ﬁlm inside prevents your hand from burning and provides you with a
customized coffee machine thanks to different color and ﬁgure options.
You may operate My-coff-y by plugging or usb connection. You may have your coffee prepared as you
continue working.
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Son kullanma tarihi uyarıcısı
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Proje, buzdolabına koyduğumuz ürünlerin son kullanma tarihlerini aklımızda tutmayı kolaylaştırmak ve son
kullanma tarihi geçmiş ürünleri buzdolabımızda tutmamak üzerine kurgulandı.
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Konsept; dolaba koymadan önce, son kullanma tarihlerini son kullanma tarihi uyarıcısına girerek, ürünlerin
son kullanma tarihi geldiğinde tüketicinin uyarılması şeklinde tasarlandı. Böyle bir ürün, hem sağlıklı bir
buzdolabı çevresi sağlayacak hem de buzdolabındaki karmaşaya bir çözüm sunacaktır.
Üretim ve ürün detayları:

Profesyonel / Professional
Mehmet Kındı
Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Middle East Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design

Ümit Karaca
Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Mimar Sinan University of Fine Arts
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design
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Plastik enjeksiyon kalıbı yöntemiyle üretilmektedir. Menüler arasındaki geçiş ortadaki sonsuz dönen düğme
ile yapılmaktadır. Onaylama ve iptal için 2 tuş vardır. Önceden girilen tarihlerin tekrar görüntülenmesi için
onay tuşuna uzun basılmaktadır. Ürünün son kullanma tarihi geldiğinde, sesli ve görüntülü olarak uyarı
sistemi vardır. Pille çalışmaktadır. Kullanılacak zemine montajı çift taraﬂı bant ile yapılmaktadır.

Expiry date alarm
This project is based on making it easier to remember the expiry dates and throwing away expired foods.
The concept has been designed as entering the expiry dates to the expiry date alarm before putting foods into
your refrigerator and warning the user when they expire. Such a product will both ensure a healthy refrigerator
and offers a solution for chaos in your refrigerator.
Details of product and manufacture:
It is manufactured by plastic injection molding method. Switching between menus is done by the center
knob. There are 2 buttons for conﬁrmation and cancel. Conﬁrmation button is pressed longer to display
dates entered before. When expiry date arrives, it gives audible and visual warning. It operates with battery
and assembled to the surface with double-sided sticker.

Glow
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Ürün, günlük hayatımızda sıklıkla kullandığımız tabaklar başka bir işlevi karşılayabilir mi sorusuna cevap
bulmak amacıyla tasarlandı.
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Profesyonel / Professional
Okan Can
Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Mimar Sinan University of Fine Arts
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design

Genel depolama ve saklama alanları olan dolap ve raf yerine, her mutfakta bulunan ve atıl vaziyetteki
duvarların değerlendirilmesi düşünüldü. Tabaklarımıza kolay erişim sağlanarak, duvarlarda dekoratif
bir objeye dönüştürülmelerine çalışıldı. Ayrıca tasarımın merkezinde bulunan led’li aydınlatma ile ürün,
tabaklarımızı birer aydınlatma elemanına da dönüştürmekte. Tasarım, kullanmadığımız tabaklara ya da eski
tabaklarımıza ikinci bir şans vererek onları başka bir objeye de dönüştürmeye imkan sağlıyor. Kullanıcıya
mutfağını kişiselleştirme imkan sunuyor. Tabak tutucunun üzerinde bulunan led’li aydınlatma herhangi bir
harici elektrik kaynağına ihtiyaç duymadan pille çalışıyor. Düşük enerji tüketimleri ve sağlamlıkları ile uzun
sare kullanılabilirler. Farklı çapta ve biçimdeki tabaklara göre ürünün tutucu koları uzayıp kısalmakta ve
yukarı aşağı hareket etmektedir.

Glow
This product has been designed to see whether plates, which are frequently used in our daily lives, can meet
another function.
The aim was to use walls, which are not used efﬁciently, instead of shelves, cupboards and other general
storage areas. With this method, plates can be accessed easily and they form a decrative object on the walls.
Moreover, the led unit at the center of the product turns our plates into illumination objects. The design
gives a second chance to our old or unused plates and turns them into another object. It offers the users
the opportunity to customize their kitchens. Led unit on the plate holder operates with battery without any
external electrical source. With low energy consumption and durability, they can be used for a long time.
Holder arms of the product can be adjusted front, back, up and down for plates with different diameters and
shapes.

343

Eko
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Müzik hayatın ritmidir. Yaşanan hayat biçimlerine göre ritim kazanan bu olguyu işitsel etkisinin yanında
görsel etkiyle de güçlendirip, daha anlamlı ve keyiﬂi hale dönüştürmek mümkün.

Electric and Electronic
Small Household
Appliances

KULLANIM: Ritmi görsel olarak bütünleştirmesine alışık olduğumuz graﬁk ekolayzeri farklı bir şekilde ürüne
uyguladım. Ürünü çevreleyen led ışıklar ritme ve sese göre yükselerek alçalarak yanıp sönmekte. Yukarıya
doğru genişleyen hoparlörün alanı müziğin daha verimli bir şekilde çıktığı hissini verir. Buna bağlı olarak
aşağıdan yukarı, müziğin ritmine ve ses yüksekliğine göre graﬁk ekolayzer gibi hareket eden ışıklar dinleme
keyﬁni görsel olarak tamamlar. Mekanda müziğin daha çok hakim olmasını sağlar. Görsel olarak keyiﬂi bir
anlatım sunar.
ÜRETİM: Kabuk plastik malzemeden üretilmiştir. Aşağıdan yukarıya doğru led ışıklar ürünü çevreler.
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Aynur Demirel Cesur
Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Mimar Sinan University of Fine Arts
Faculty of Architecture
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Music is the rhythm of life. It is possible to reinforce this concept, which gains rhythm according to lifestyles,
with visual effect, as well as sound effect and make it more meaningful and enjoyable.
USAGE: I have adapted the graphic equalizer, which we know as combining rhythm with visual components,
in this product in a different way. Led lights surrounding the product go up and down, turn on and off
according to rhythm and sound. Area of the speaker getting wider towards the top gives the feeling of more
impressive music. Accordingly, lights moving like a graphic equalizer according to rhythm and volume of the
music complete the joy of listening visually. It provides a more dominant music in the place. It presents a
visual expression full of fun.
MANUFACTURE: Outer covering is made of plastic material. Led lights surround the product from bottom
to top.

Lebleb
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sağlayacak. Lebleb sadece Türkiye’ye özgü olan leblebi başta olmak üzere kuruyemişlerin kendi evimizde
kavrulması için tasarlanmış bir üründür.
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Yemişlerin servisi ürünün üst kısmındaki cam kap ile yapılır. Bu kap lebleb’in üstünde saklanabileceği gibi
üründen ayrılarak da yerleştirilebilir.
Yemişlerin tavlama işlemi esnasında, yemişler kabın merkezindeki dönen parça ile sürekli devinim
halindedirler bu şekilde yemişlerin yanması engellenir.
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Lebleb ön tarafındaki arayüz ile kontrol edilmektedir. Arayüz, tavlama işlemi için ideal olan 176 derece
sıcaklıkta 15 ve 50 dakikalık zamanlama ve ısısız karma ve karıştırma işlemine komuta eder.
Pervane, ürünün alt kısmında bulunan motordaki hareketi çarklar yardımıyla alır ve üst taraftaki yemişlerin
karıştırılmasını sağlar. Rezistans ise tavlama işlemi için gerekli olan ısının üretilmesini sağlar.

İbrahim Ongun Bilsel
İstanbul Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
İstanbul Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design

Lebleb
For many people, smell of fresh roasted dried nuts is awesome. Lebleb will allow you to have this smell at
your home. Lebleb is a product designed to roast dried nuts, especially chickpeas that are very common in
Turkey, at your own house.
Dried nuts are served in the glass cup on the top of the product. This cup may be stored on the top of Lebleb
or removed from the product.
While roasting the nuts, they are continuously rotated by the part inside the cup and they do not get burned
in this way.
Lebleb is controlled by the interface in the front. The interface controls 15 and 50-minute timing at 176
degrees, the ideal temperature for roasting, and heat-free mixing processes...
The rotary wing is moved by the whees of the motor at the bottom and mixes the nuts on the top. The resistor
produces the temperature required for roasting process.
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Uza Çoklu Priz
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Mevcut görünümünden dolayı hiçbir zaman önemsenmeyen, sadece bir ara eleman gibi düşünülen uzatma
kabloları bu ilgisizlik yüzünden oldukça bakımsız kalır, çok nadir temizlenir veya üşenilip bir yenisini almak
üzere hiç temizlenmeden çöpü boylayıverir. Artık oyuncaklarımız hatta hayatımız halini alan teknolojik
aletlerimizi aynı anda çalıştıran bu fonksiyonel ürün bu kadar değersiz mi olmalıdır?
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Evlerdeki prizlerin yetersizliği ve prizlerin konulduğu yerlerin elektriğe ihtiyaç duyan bütün aletlere uzak
oluşu gibi sorunlar, bu aletlerin uzatma kablolarına ihtiyaç duymaları sonucunu doğurmuştur.

Profesyonel / Professional
2009511
Katılımcı fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını
istememiştir.
The participant did not prefer, his
photography and personal info, to
take part in the catalogue.
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Ürün mevcut standartlara sadık kalarak ama bazı gerekli hamleleri yaparak, hem kolay üretilebilirlik ve
ulaşılabilirliği hem de bu fonksiyonel ürünü bir ara eleman olmaktan çıkararak bir ana ürün haline getirmeyi
amaçlamıştır. Ürün için kalıpla üretilen silikon ve PP malzemeler düşünülmüştür. Ürünün içinde LED
aydınlatma birimleri kullanılmıştır.

Uza Multi Plug
Extension cords, which are not cared and considered to be intermediate objects only due to their current
outlook, remain neglected, cleaned very rarely and thrown out without cleaning to be replaced with a new
one. Should such a functional product, which operates our toys and technological appliances at the same
time, be so much worthless?
Problems such as lack of plug sockets in the house and distance of plug sockets from appliances that need
electricity have led to the need for extension cords.
The product aims at eliminating the function of this product as an intermediate object and converting it into a
main product by remaining loyal to current standards, but improving manufacture and accessibility. Molded
silicon and PP materials are considered for manufacture. LED lights have been used inside the product.

Eco-Press
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Mevsimi dışında yiyecekleri tüketmek için dondurucular kullanılır. Fakat yiyecekler aldıkları ısı ve oksijen
oranında yine bakteri üretmeye devam eder. Dondurucular ışık faktörünü yok etmekle beraber, kullandığımız
poşetin içindeki hava bakteri üretici faktör olmaya devam eder. Bu noktadan hareketle ortaya çıkan ecopress, dondurulacak gıdaları kendi özel poşeti ile vakumlayıp presler. Böylece gıdalar hava almaz.
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Poşeti yerleştirmek için alt bölüm çekilir. Alt bölüm çekilirken üst vakumlama ve presleme bölümü de
öne doğru gelir. Poşetin iki yanından tutarak poşet yanlardaki ve içlerdeki girişlere takılır. Poşet bölüme
yerleştirildikten sonra çalıştırma düğmesine basılır ve vakumlama işlemi başlar. Poşetler standart olduğu
için vakumlama süresi önceden belirlenmiştir. Vakumlamadan sonra presleme işlemine geçilir. Presleme
süreci başladığında ısınan presleme çubukları yanlarda bulundukları yerlerden öne çıkar ve poşetin
plastikten alta kalan kısmından presler.

Eco-Press
Freezers are used for consuming products outside their relevant seasons. However, foods continue to
produce bacteria according to heat and oxygen they intake. Although freezers eliminate the light factor, the air
in the bags we use, continues to produce bacteria. Starting from this point, eco-press vacuums and presses
the foods to be frozen in its own bag. In this way, foods are not exposed to air.
Bottom part is pulled to place the bag. While bottom part is being pulled, upper vacuum and pressing section
comes to front. The bag is handled at both sides and ﬁxed to inserts. After the bag is placed into the section,
start button is pressed and vacuum process starts. As these bags are standard production, vacuum time has
been preset.
Pressing starts after vacuuming. When pressing starts, heated pressing bars come to front and press the
plastic part of the bag.
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Helios – Dekoratif Aydınlatma
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Helios, mutfaklarda ve salonlarda masa ve orta sehpa üzerinde kullanılabilecek bir aydınlatma tasarımıdır.
Sıradan bir avize gibi görünen Helios’un özelliği, altında duran masa veya sehpaya doğru indirilerek altında
kendine ait olan 25 cm çapındaki diğer yarım küresiyle birleşmesi ve bir bütün oluşturmasıdır.
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Helios dört farklı şekilde kullanılabilir:
Tavana doğru yukarı çekilen yarım kürenin avize olarak kullanılması.
Altında bulunan masa ya da sehpanın biraz üstünde duracak şekilde aşağıya doğru çekilerek diğer yarım
küre şeklindeki kasenin içinde duran yiyecekleri alabileceğimiz şekilde kullanılması.
Altında bulunan diğer yarım küreyle birleşip içinde bulunan yiyecekleri saklayarak sadece bir masa üstü
aydınlatması olarak kullanılması.
Altındaki yarım kürenin saat yönünde döndürülerek diğer yarım küresiyle birbirine kitlenmesi, bütün olarak
kürenin avize gibi tepede durması.

Helios – Decorative Lighting
Helios is a lighting design to be used on table and center trestle in kitchens and living rooms. Feature of
Helios, which looks like a regular chandelier, is to combine with other hemisphere of 25 cm diameter and to
form a whole by getting down towards the table or trestle below.
Helios can be used in four different ways:
Hemisphere pulled up to ceiling is used as chandelier.
Pulled down to table or trestle to allow us to take foods in the other hemisphere.
Used as a desktop lighting by combining with other hemisphere and preserving foods inside.
Secured with other hemisphere by turning clock-wise and used as a whole chandelier on the ceiling.

KOUROS
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KOUROS, elektrikli tıraş makinesidir. Yeniliği ergonomik yapısındadır. Tıraş makinesinin tutuşuna yeni bir
bakış açısı getirerek daha rahat bir tıraş hedeﬂeyen KOUROS, işaret ve orta parmak arasına geçirilerek
tutulur. Böylece yüzün her tarafına, özellikle çene altı ve boyun kısmına daha rahat ulaşılır. Bu tutuş dairesel
hareketlere uyum sağladığı için “rotary” tıraş başlığı tercih edilmiştir. İç mekanizma yerleşiminin rahatlıkla
izin verdiği parmak oyukları, ürüne estetik bir kimlik kazandırmakta; kullanılan sert çizgiler ve ürünün ön
görünüşte üçgen vücudu andıran yapısı erkeksi özelliklere çağrışım yapmaktadır. Kadın vücudu çağrışımını
kullanan piyasadaki tıraş makinelerinin aksine KOUROS erkeklere arzuladıklarını temsil eden değil,
kendilerinden bir parça olduğu mesajını vermektedir.
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Açma kapama işlevi gören tek düğme ile minimal, gereğinden fazla öğe barındırmayan ve düşük maliyetli bir
üründür. ABS plastik enjeksiyonla üretilmesi öngörülmektedir.

KOUROS
KOUROS is an electric shaver for men. The innovation is within its ergonomic structure. KOUROS, which aims
at a more comfortable shave with a new style of handling, is handled between foreﬁnger and middle ﬁnger.
Thus, it is easy to reach anywhere on the face, especially under the chin and the neck. Rotary Blade System
has been preferred, because this way of handling is more convenient to make circle movements during shave.
Finger cavities allowed by the placement of interior mechanism give an aesthetic identity to the product;
sharp lines and its front structure resembling v shape evokes masculine features. Unlike other shavers in the
market which evoke female body, KOUROS give consumers the message that it is a part of them, not a part
of what they desire.
It is a minimal and low-cost product with a single button used for turning on and off. It is anticipated to be
manufactured with ABS plastic injection.

İstanbul Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
İç Mimari Tasarımı Bölümü
Yüksek Lisans
İstanbul Technical University
Faculty of Architecture
Department of Interior Architecture
Master’s Degree
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MOSQ
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MOSQ; ihtiyaç duyulan iki farklı fonksiyonu, ileri teknolojiyi kullanarak çevreye duyarlı bir biçimde birleştiren
bir üründür. MOSQ geceleri bebeğinizin ihtiyacı olan aydınlatmayı sağlamanın yanında etrafına yaydığı
ultrasonik ses dalgaları ile sizi ve bebeğinizi sivrisineklere karşı en etkin şekilde korur.
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MOSQ’un yaydığı ses dalgaları insanlar tarafından farkedilmez. Havaya hiçbir koku ya da zehirli madde
bırakmadığı için tamamen çevre dostudur. Farklı aralıklarındaki çalışma frekansı sayesinde (20-30 kHz)
değişik türlerdeki sivrisineklere karşı koruma sağlamaktadır.
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MOSQ’un en önemli özelliği dışarıdan hiçbir enerji kaynağına ihtiyaç duymadan tüm gerekli enerjisini
bağımsız olarak kendisinin sağlamasıdır. İhtiyaç duyulan tek şey MOSQ’un birkaç saat güneş altında
bekletilmesidir. MOSQ gerek bu özelliği gerek ömür süresinin uzun olması gerekse çevreye hiçbir zararlı
kimyasal yaymaması sebebiyle gerçek bir çevrecidir.

MOSQ
MOSQ combines two required functions in an environment-friendly manner by employing high technology.
MOSQ lights up your baby’s room at nights and additionally keeps mosquitos away from you and your baby
with the ultrasonic soundwaves emitted.
Soundwaves emitted by MOSQ cannot be noticed by humans. As it does not emit any smell or toxic material
into air, it is completely environment-friendly. Thanks to operating frequency between different ranges (20-30
kHz), it provides protection against various mosquitos.
The most important feature of MOSQ is that it supplies its own energy without any external energy source.
What needs to be done is to leave MOSQ under direct sunlight for a few hours. MOSQ is a true environmentfriendly product both with this feature, with its long life and characteristic of not emitting any harmful
chemical to environment.

Tashma
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‘TASHMA’; süt, kahve, çorba, yemek vb. sıvı gıdalar pişirilirken ortaya çıkan taşmayı kontrol etmek için
tasarlanmıştır.
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Üründe bulunan metal iletken uç, sıvının seviyesine göre içerdeki mekanizmayı harekete geçirir. Sıvı
yükseldikçe 4 kademeli sesli uyarı sistemi kullanıcısını uyarır. Bu uyarılar sıkça şikayet edilen ocak batması,
yemeğin lezzetinin kaçması ve ziyan olması gibi senaryoların da karşımıza gelmesini engelleyecektir.
Plastik enjeksiyon yöntem ile üretilen ürün, organik tasarımı ve farklı renk seçenekleriyle dikkat çekmektedir.
Bununla birlikte basit elektronik mekanizması ve plastik gövdesi ile üretim maliyeti çok düşük olarak
tasarlanmıştır. Tüm bu özelliklerin yanında arkasında bulunan ayarlanabilir mandalı sayesinde tüm kaplarda
kolayca kullanılabilir.
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Halil Taha Kılıç
Konya Selçuk Üniversitesi
Mimarlık Bölümü
Konya Selçuk University
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“TASHMA” has been designed to control outpour while cooking liquid foods such as milk, coffee, soup, meal
etc.
Metal conductive end of the product activates the mechanism inside, according to the level of liquid. As the
liquid goes up, 4-step audible warning system gives an alarm. These alarms will avoid scenarios such as dirty
oven, tasteless meal or waste meal.
The product, which is manufactured by plastic injection method, attracts attention with its organic design and
different color options. Moreover, it is a very low-cost product thanks to simple electronic mechanism and
plastic body. As well as all these features, it can be used with any cup thanks to adjustable handle at the back.

Tolga Yaşar Yılmaz
Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Middle East Technical University
Faculty of Architecture
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FreshCore
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“FreshCore”, taşınabilir bir mini soğutma aracıdır.
“FreshCore”, tekerlekleri ve gizli kulbu bulunan bir taşıma arabası ile, mutfak duvarına monte edilen elektrikli
bir soğutma ünitesinden oluşur.
“FreshCore”’un en önemli işlevi, birbirinden farklı saklanma şartları gerektiren tüm sebze ve meyvelerin,
besin değeri ve lezzet kaybı olmadan, tek bir ürün içerisinde depolanmalarını sağlamaktır.
“FreshCore” toplam üç adet çıkarılıp yıkanabilen çekmece-depoya sahiptir. En üstteki kısım oda sıcaklığında
saklanması gereken besinler içindir. Orta bölüm orta serinliktedir. En alt bölüm ise soğuğa en çok gereksinim
duyan malzemeler içindir ve 0 °C’ye kadar soğutulabilir.
“FreshCore”’un bir başka özelliği ise, alışveriş esnasında poşet kullanımını tamamen ortadan kaldırarak
çevrenin korunmasına katkı sağlaması ve eve dönüldüğünde tüm satın alınan malzemenin boşaltılıp
buzdolabına yerleştirilmesi derdini ortadan kaldırmasıdır.

FreshCore
“FreshCore” is a portable mini cooling tool.
“FreshCore” consists of a carriage cart with wheels and hidden handle and an electrical cooling unit mounted
onto kitchen wall.
The most important function of “Freshcore” is to allow storage of all fruits and vegetables requiring different
storing conditions in a single unit without the loss of taste and nutritional value.
“FreshCore” has three separable and washable drawers in total. The one on the top is used for foods to be
kept in room temperature. The middle part is in moderate temperature. The one at the bottom is used for
foods that need the lowest temperature and can be chilled up to 0°C.
Another feature of “FreshCore” is to contribute to protection of environment by eliminating the usage of
plastic bags in shopping and to eliminate problem of emptying all the materials and putting them into
refrigerator when you get back to home.

GHOST
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GHOST, evlerde sıkça kullanılan çoklu prizin işlev yönünden zenginleştirilmiş ve kullanıcının yaşam alanına
severek dahil edeceği bir form kazanmış alternatiﬁdir. Elektronik eşyalarımız arasında dolaşırken ışık saçan
bir hayalet görüntüsüyle, kablo dağınıklığını haﬁﬂetirken bunu klasik çoklu priz görüntüsünden uzaklaşarak
yapmaktadır.
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Ana gövdesi iki parçadan oluşan aletin alt bölümü, hem çoklu prize bağladığımız diğer aletlerin prizlerini
saklamakta hem de uzun bir mesafede kullanım sağlayabilmek için, içine geri toplanabilen ekstra bir uzatma
kablosu barındırmaktadır.
Yarı saydam olan üst bölüm ise içerisinde bulunan LED aydınlatmalar sayesinde bulunduğu ortama yumuşak
bir ışık yayarak gerek gece lambası olarak gerekse loş bir ortam yaratmak amacıyla kullanılabilmektedir.

Profesyonel / Professional
2009765
Katılımcı fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını
istememiştir.
The participant did not prefer, his
photography and personal info, to
take part in the catalogue.

Ürün, reﬂektör kısmının altına yerleştirilebilen standart oda parfümü tüpü ile oda kokusu dispenseri olarak
da görev yapabilmektedir.

GHOST
GHOST is an alternative to multiplugs used at our houses, which has been enriched in terms of functionality
and which has gained a form to be liked by many of us. With its ghost outlook giving light while wandering
around your electronic appliances, it eliminates cable mess without classical multiplug outlook.
Bottom part of the appliance, main body of which consists of two parts, is used for hiding plug sockets
of other appliances connected to multi plug and contains an extra extension cord to be used for longer
distances.
Thanks to LED lights inside the semi-transparent upper section, it gives a smooth light to the environment and
can be used as a nightlamp for half-light.
The product can also be used as an air freshener with the standard air freshener tube that can be placed under
the reﬂector section.
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Info
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Info, optimum su tüketimini aştığı noktadan itibaren kullanıcısını uyarıp daha az kaynak tüketimine teşvik
eden ve bu işlevi yerine getirmek için gereken enerjiyi kendisi üreten ekolojik bir bilgilendiricidir.
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Standart duş bataryası ve hortumu arasına bağlanan cihaz, gereken enerjiyi oluşturmak için harcanan suyun
basıncını kullanmaktadır. Cihazın arka bölümünden geçen su, türbin ve çift parçalı mıknatısı döndürmekte
ve mıknatıslarda oluşan enerji elektronik devre üzerinden LED ekrana aktarılmaktadır.
Ekranın alt kısmında bulunan sensörlü tuşlar sayesinde kullanıcı önceki su tüketimlerini de görebilmekte ve
dilediğinde bilgileri sıfırlayıp su tüketimini kontrol edebilmektedir.
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Musluğun açılması ile çalışmaya başlayan ürünün ekranında, duş esnasında akan suyun sıcaklığı ve
hızı görülebilmektedir. Ayrıca ekranın orta bölümünde yer alan ve optimum su tüketimi aşıldığında renk
değiştiren ikonik dünya haritası da kullanıcıyı daha duyarlı olmaya davet eder.

Info
Info is an ecological information device that warns the user when optimum water consumption is exceeded,
thus encourages less resource consumption and produces its own energy for its function.
The device, which is connected between standard showerhead and hose, utilizes water pressure to produce
its own energy. Water passing through backside of the device rotates turbine and double magnet and energy
produced by magnets is transferred to LED display via electronic circuit.
Thanks to sensor buttons at the bottom of the display, users can see their previous water consumptions and
reset the information to check current water consumption.
Temperature and speed of ﬂowing water can be seen on the display, which turns on when tap is opened.
Moreover, iconic world map, which is located in the middle of the display and changes color when optimum
water consumption is exceeded, invites users to be more sensitive.
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Bu projede tasarlanan ürün, elektrik ısıtıcılı bir nihaledir. Nihalenin kullanıcıya sunduğu yenilik, elektrik
ısıtıcılı tabanı vasıtasıyla ısıtılması ve üzerine konulan tencereyi ve dolayısıyla onun içindeki yemeği
sıcak tutmasıdır. Ürün, içinde bulunan su haznesindeki suyun kaynaması vasıtasıyla, vitroseramik olarak
tasarlanan üst yüzeyinden ısıyı iletir.
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Nihale, elektrikli tabanı vasıtasıyla ısındıktan sonra tabanından ayrılarak taşınabilir. Ürünün sert plastik
olarak tasarlanan yan yüzeyleri ve tutacakları, sıcaklığın iletilmesine engel olarak rahatça tutulmasını ve
taşınmasını sağlar. Böylece, nihale sadece ısıtıcı tabanın üzerinde değil, mutfakta veya yemek yenilen yerde
istenilen yere koyulabilir. Isıtıcı tabanının üzerinden kaldırılıp masaya konulduğunda sıcaklığını belli bir süre
daha korumaya devam eder.

Profesyonel / Professional
2009813

Ürünün plastik olarak tasarlanan ısıtıcı tabanı, ana gövdesi ve tutacakları ABS malzemeden olup plastik
enjeksiyon yöntemiyle üretilir. Üst yüzey vitroseramik cam olarak tasarlanmıştır.

Nihale

Katılımcı fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını
istememiştir.

The product designed in this project is an electrical trivet named Nihale. The innovation offered by Nihale to
users is to heat up with electrical heating base and to keep cooker and accordingly food inside warm. The
product transmits heat by upper surface designed as vitroceramic via boiling of water in the water reservoir
inside.

The participant did not prefer,
her photography and personal info,
to take part in the catalogue.

Nihale can be separated from its base after heating up and carried separately. Side surfaces and handles of
the product, which are designed to be hard plastic, allow comfortable handling and carrying by avoiding heat.
In this way, Nİhale can be placed anywhere in the kitchen or place of meal, not only onto the heater base.
When it is taken out of the heater base and placed onto table, it continues to preserve the heat for a while.
Heater base of the product, which is designed to be plastic, main body and handles are made of ABS material
and manufactured by plastic injection method. Upper surface has been designed as vitroceramic glass.
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“Işık Küresi” Aydınlatma Elemanı

Elektrik - Elektronik
Küçük Ev Aletleri

Yaşam alanlarında ışık ve renk etkisiyle ortamı hem mimari hem de görsel olarak daha güzelleştirebilmek
için bir aydınlatma elemanı.
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Farklı renk kombinasyonları sağlayan ürün, içindeki kaynaktan gelen tek renk beyaz led’lerin verdiği ışığın
çevresinde bulunan akrilik formlu levhalardan geçmesiyle renkleniyor.
Sadece ortamı renklendirmek için değil, eğlence ve terapi amaçlı olarak da kullanılabilir. Renklendirme
sürecini sadece led kaynağına bırakmayıp bunu renkli lenslerle yapmak gerçek ışık değişimlerini
gözlemlemeyi ve tahmin edilemeyecek ışık kırılmalarının görülmesini sağlayacaktır.
Sadece oturma odasında değil aynı zamanda banyoda, mutfak ve koridorlarda kullanılabilir.

Profesyonel / Professional
2009842
Katılımcı fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını
istememiştir.
The participant did not prefer, his
photography and personal info, to
take part in the catalogue.
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Genç ve yaşlı kullanıcılar için etkileşimli bir ürün olduğu için hem eğlenceli hem de bir nevi terapi özelliği
sağlayabilir.

“Light Sphere” Illumination Component
A lighting component to enhance spaces both architecturally and visually with the effect of light and color.
The product, which offers different color combinations, gets colored when single-color white leds coming
from the source inside pass through acrylic form plates surrounding the product.
It can be used not only for coloring the ambient, but also for fun and therapy. Giving colors via colored lenses,
not only via the led source, will let you see true color changes and unpredictable refractions.
It can be used in bathroom, kitchen or corridors, as well as your living room.
Since it is an interactive product, it can be both fun and therapy for young and old users.

Lighttriangle
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Profesyonel / Professional
2009904
Katılımcı fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını
istememiştir.
The participant did not prefer, his
photography and personal info, to
take part in the catalogue.

Lighttriangle, günümüz mekanlarında kullanılmak üzere tasarlanmış aydınlatma kontrol birimidir.
Aydınlatma elemanı sayısının arttığı mekanlarda, aydınlatma anahtarlarının sayılarını minimumda tutan ve
minimum sarﬁyatıyla çevreci bir konsept olan Lighttriangle, başlıca 3 parçadan oluşmaktadır:
KUMANDA: Dokunmatik ve ışıklı tuşlara sahip olan, üçgen şeklindeki kumanda, bluetooth ile araya giren
duvar veya mobilyalara rağmen, ana ünite ile sorunsuz iletişim kurar.
MASAÜSTÜ ÜNİTE: Masaüstü ünite, kumandamıza kaide görevi görürken, hem kumandamız ile ana ünite
arasında iletişimi hem de kumandamızın şarjı bittiğinde pilini doldurmamızı sağlar.
ANA ÜNİTE: Duvara monte edilen ana ünite, çok aydınlatma bulunan mekanlardaki elektrik anahtarları
sayısını azaltıp tüm aydınlatmaları tek parçada bütünleştirir. Bluetooth ile kumandamız ve masaüstü
üniteye bağlı olan ana ünite, aynı zamanda dokunmatik yüzeyi ve karanlıkta kolayca bulmamızı sağlayan
ışığıyla kumanda olmaksızın da ışık kontrolünü sağlar.

Lighttriangle
Lighttriangle is an illumination control unit designed to be used in today’s living spaces. Lighttriangle, which
minimizes number of illumination switches in places with lots of illumination components and which is an
environment-friendly concept with minimum consumption, consists of 3 main parts.
CONTROL: Triangle control unit with touchscreen and lighted buttons allows problem-free communication
with the main unit via bluetooth connection despite walls or furniture.
DESKTOP UNIT: Desktop unit both serves as the basis for our control, allows communication between
control and main unit and charges the control unit when battery is exhausted.
MAIN UNIT: Mounted onto wall, the main unit reduces number of electrical switches in spaces with lots
of illumination and combines all illuminations in a single piece. The main unit, which is connected to our
control and desktop unit via bluetooth, also allows lighting control without control unit thanks to its touchscreen and light to help us ﬁnd it easily in dark.
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1.

Anadolu Üniversitesi
Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu
Endüstriyel Tasarım Bölümü

Ö€renci - Birinci / Student - First Prize

Yo€urt Yapma ve Süzme Makinesi

Anadolu University
School of Industrial Arts
Department of Industrial Design

Yoğurt yapımı sırasındaki süt-maya karışım oranı, oluşum-dinlenme süresi-ısısı ve hijyen
koşulları gibi pratik ölçü ve gereksinimleri standardize edebilecek; yoğurdun sululuk
miktarının ayarlanabilmesine olanak tanıyan bir “yoğurt yapma ve süzme makinesi” tasarım
çözümü önerisidir.
İçerisindeki termostat ile, süt-yoğurt (maya) karışımının ısısını, laktik asit fermantasyonunun
optimum sıcaklık değeri olan 42˚C‘de, 2.5 saat boyunca korur. Fermantasyon sonucu oluşan
H2 gazının sistemi terk edebilmesi için kapakta vantilasyon boşlukları bulunmaktadır.
Yoğurt oluşumu tamamlandıktan sonra, bir gün süre ile buzdolabında dinlendirilmesi
_]j]caj&yÛcYjlÛdYZadaj_cYZdgkmkYq]kaf\]kakl]e$Zmr\gdYZÛfYcYd\ÛjÛdYZadaj&Kre]qgèmjl
elde etmek için ise; yoğurt haznesinin ters çevrilerek, tekrar gövde üzerine yerleştirilmesi
gerekmektedir. Yoğurt haznesinin hareketli tabanı, ağırlığının etkisi ile yoğurdun kapaktaki
gözenekleri doldurmasını ve suyun karışımdan süzülmesini sağlayacaktır.
Gövde- ABS (enjeksiyon), Handle-PC+ABS (enjeksiyon), Isıtıcı Hazne-Teﬂon
Kapak-PC (enjeksiyon), Süzme Başlığı ve Yoğurt Haznesi Tabanı-PS (enjeksiyon).

Making yogurt and straining machine
“A yoghurt making and straining machine”, which standardizes practical measurements and
requirements such as milk-yeast mixture ratio, forming-resting time-temperature and hygiene
conditions, which can allow adjustment of diluteness of yoghurt, is the design solution offer.
With the thermostat inside, it preserves temperature of milk-yoghurt (yeast) mixture for 2.5
hours at 42 degrees, the optimum temperature value of lactic acid fermentation. There are
ventilation openings on the cover to let H2 gas, which is formed after fermentation, leave
the system. After yoghurt is formed, it should rest in the refrigerator for one day. The system
may be kept in the refrigerator thanks to removable power cable. In order to make condensed
yoghurt, the yoghurt reservoir should be turned upside down and placed on the body again.
Moving base of the yoghurt reservoir shall ﬁll the yoghurt into openings on the cover and ﬁlter
water out of the mixture with the effect of weight.
Body - ABS (injection), Handle-PC+ABS (injection), Heating Tank-Teﬂon
Cover-PC (injection), Straining Cap and Yoghurt Tank Base-PS (injection).
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Fatih Can Sar›öz
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
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Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Mimar Sinan University of Fine Arts
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Cook-art
Cook-art, indüksiyonlu ocak ile dokunmatik teknolojiyi birleştirerek ocak yüzeyini bir
etkileşim unsuru haline getiren bir ﬁkir önerisidir.
Cook-art ocak tasarımında, kullanıcı, yüzeyi serbest şekilde ve ihtiyaca göre kullanabilmektedir.
éf\ckaqgfl]cfgdgbakaf\]g[Yc]daè]\mqYjdÛgdYjYcÛkÛleYqYheYclY\Ûj&y]dac\ÛëÛf\Y`aZaj
objeyi ısıtmaz ve el de yakmaz. Bu ocakta da bu sistemin üstüne ekstra bir basınç algılayıcı
yüzey eklenmiştir. Ocağın yüzeyi küçük ve iletken algılayıcılarla kaplıdır. Bu algılayıcılar,
tenimizin teması ile altındaki ısıtıcı devreyi harekete geçirir ve sadece temas ettiğimiz
alan ısıtıcı haline gelir. Tencere tava gibi ısıtma aletleri, üstüne konulduğunda, bileşenlerin
harekete geçmesiyle pişirme işlemi başlar. Bu işlemin avantajı yemek pişirmeyi daha keyiﬂi
kılmak ve kullanılan pişirme aletlerinin büyüklüğüne göre alan belirlenebilmesi ve enerji
tasarrufu sağlamasıdır.

Cook-art
Cook-art is an opinion proposal rendering oven surface as a component of interaction by
combining induction oven with touch-operating technology.
User can use the surface freely, depending on his/her need in Cook-art oven design.
Oven heats up as sensitive to steel in induction technology. It does not heat up anything
other than steel and does not burn your hands. An extra pressure sensor surface has been
added onto the system in this oven. Surface of the oven is covered with small and conductive
sensors. These sensors activates the heater circuit with contact of your skin and only the area
of contact provides heat. When cooking tools such as cooker, pan etc. are placed onto it,
cooking starts with activation of these components. Advantage of this process is to provide
a more enjoyable cooking, to determine area according to size of the cooking tools and to
save energy.
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Mehtap Aktaﬂ
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COB
COB, sevdiğimiz mısır lezzetinin evde keyﬁni çıkarmak isteyenler için haşlama ve köz tadında
iki farklı pişirme seçeneği sunan özelleşmiş bir ürün tasarımıdır.
COB’un pişirme kabı, benzerlerden ayırt edilebilen özgün bir biçime sahiptir. Formu sayesinde
estetik bir görünümle modern mutfaklara kolaylıkla uyum sağlar.
Ürün elektrikle çalışır, haşlama işlemi için buharlı yöntem kullanılır, diğer pişirme yöntemi
için de ürünün içerisine ayrıca bir aparat yerleştirilir. Ürünün kapağını açabilmek için güvenlik
butonu düşünülmüştür. Kontrol göstergelerinde farklı pişirme seçenekleri için graﬁksel
anlatım kullanılmıştır. Bir kullanımda haşlanmış veya közlenmiş beş adet mısır pişirebilir.
Ana malzeme olarak ısıya dayanıklı polimer öngörülmüştür. Ürünün içindeki mısır
koyduğumuz taşıyıcı aparatın formu mısırdan esinlenerek ortaya çıkmıştır, bu aparat aynı
zamanda mısırların eşit şekilde pişmesini sağlar.

COB
COB is a customized product design offering two different cooking options, as boiling and
roasting, to enjoy corn taste at homes.
Cooking cup of COB has a unique shape that can easily be distinguished from others. Thanks
to its form and aesthetic outlook, it is suitable for use in modern kitchens. The product is
power-operated and steam method is employed for boiling, whereas a separate apparatus is
placed inside the product for the other cooking method. A safety button has been designed
to open cover of the product. Graphical images are present on control displays for different
cooking options. Five boiled or roasted corns can be cooked at the same time. Heat-resistant
polymer has been determined as the main material. Form of the carrier apparatus inside the
product has been set with inspiration by corn, this apparatus also ensures equal level of
cooking for all corns.
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S-wash
Ürün FDA onaylı Active Oxygen ve Air Bubble teknolojisini kullanarak meyve, sebze ve balık
gibi gıdaları yıkar, sanite eder.
Dolayısıyla ürün, zaman kazanımı, gıda güvenliği sağlanması, su kazanımı gibi ihtiyaçlara,
mutfaklardaki alan sorununa dost bir şekilde karşılık bulmaya çalışmaktadır.
Kullanıcı, ürünün içine yiyecekleri yerleştirir ardından su doldurur. Modu seçer. 4-5 ya da 8
dakika sonra temiz yiyecekleri paslanmaz çelik sepetiyle çıkarabilir.
Ürün ozone generator kullanarak havadaki oksijeni aktif oksijen atomuna çevirir. Bu hava +
oksijen karışımı, blowerda artırılıp air bubble oluşturma plakasında air bubblelara çevrilerek
gıda yüzeyine çarpar. Oksijen atomları sanitasyon işlemini gerçekleştirirken bubble’lar toprak
vb. atıkları yüzeyden ayırır. Bu sırada kullanılacak hava, ürünün arkasındaki havalandırma
deliklerinden girerek içerideki boru sistemiyle taşınır.

S-wash
The product washes and sanitizes foods such as fruits, vegetables and ﬁsh by employing
FDA-approved Active Oxygen and Air Bubble technology.
Therefore, the product aims at satisfying requirements such as saving time, ensuring food
safety, saving water and problems such as space problem in kitchens.
The user places foods into the product and ﬁlls in water. S/he sets the mode. S/he may take
clean foods out in steel basket after 4-5 or 8 minutes.
The product uses ozone generator to convert oxygen in the air into active oxygen atom. This
air + oxygen mixture is increased in the blower, converted into air bubbles on an air bubble
formation plate and hits the food surface. While oxygen atoms perform sanitation, bubbles
remove wastes such as soil from the fruit surface Air gets in through ventilation openings at
the back of the product and transmitted via the pipe system inside.
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Yeditepe University
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Slide Stove
Daralan yaşam ve çalışma alanları bu projenin çıkış noktasının ana kaynağıdır. Slide Stove,
öğrenci yurt odaları ve küçük işyerleri gibi dar alanlara sahip ve yangın tehlikesi olan mekanlar
için tasarlamış bir üründür.
Elektrik enerjisi ile çalışan Slide Stove, işiniz bittiğinde duvara katlanarak hiçbir alan işgal
etmemektedir. Pişirici bölümlerin duvar yüzeyine dönük olmaması sıcaklığın duvara zarar
vermesini de önler. Slide Stove ocağın pişirme yüzeyleri düz, kontrol tuşları dokunmatiktir.
Böylece rahatça silinip temizlenebilir.
Vitroseramik ocağın altındaki verzalitten üretilmiş kesme tezgahında yiyecekler
hazırlanabilmektedir. Bu tezgah, Slide Stove kapalı durumda iken kilitlenerek hareket etmez.
Duvar montajı kolayca yapılabilen Slide Stove’un bağlantı parçaları demirdir. Bu demir
proﬁllerin alt kısmında ocağı destekleyen ve rahat açılıp kapatılmasını sağlayan pnömatik
(havalı) pistonlar bulunmaktadır. Pistonlar aynı zamanda vibrasyonu da önlemektedir.

Slide Stove
Main source of this project’s starting point is the living and working spaces getting narrower
day by day. Slide Stove is a product designed for narrow spaces that are subject to risk of ﬁre,
such as student dormitories and small workplaces.
Power-operated Slide Stove can be folded onto wall not to occupy any space. As the cooking
parts do not face the wall surface, the heat cannot give any damage to walls. Cooking surfaces
of Slide Stove oven is ﬂat and it has touch-operated control keys. So it can simply be wiped
and cleaned.
Foods can be prepared on cutting counter, which is made of versatile, under the vitroceramic
oven. This counter is locked and cannot move while Slide Stove is in folded position.
Connection parts of Slide Stove, which can easily be mounted onto walls, are made of iron.
There are pneumatic pistons that support the oven and allow easy folding under these iron
proﬁles. These pistons also avoid vibration.
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Triple
Abajur veya ev içi aydınlatma ürünlerine yeni bir bakış açısı getiren Triple, seyyar ya da sabit
bir konumda aydınlatma işlevini yerine getirecek üç küre ve bir ana üniteden oluşmaktadır.
Belli bir konumda sabitlenen ana üniteden istenildiği takdirde küreler taşınarak, içlerindeki
bright-led’ler sayesinde kullanıcının geceleri ev ışıklarını yakmadan istediği alanı aydınlatması
hedeﬂenmiştir. Sabit konumda kullanmak isteyen kullanıcılar içinse, üç küre için ayarlanabilir
tuş ve ışığı tek bir yöne yöneltecek reﬂektör yüzey kullanılmıştır. Ürün plastik enjeksiyondan
üretilip, ana ünitede elektrik bağlantısı her bir kürede de şarj edilebilir 1.5 voltluk saat pilleri
kullanılacaktır. Kürelerin yüzeyleri ise polipropilen olup difüze bir ortam yaratarak evinizin
herhangi bir köşesinde zevkle sergileyebileceğiniz bir eleman haline gelir.

Triple
Triple, bringing in a new perspective in lampshade or domestic lighting products, consists
of a base and three spheres which fulﬁll the lighting functions at stable or mobile position.
The aim is to illuminate the area you want, without turning on lights of your house at night,
thanks to bright-leds by moving spheres from the main unit ﬁxed at a particular position.
For users that would like to use the product at ﬁxed position, adjustable button for three
spheres and reﬂecting surface to direct light towards a single direction has been used. The
product shall be manufactured by plastic injection and chargeable 1.5 volt watch batteries
shall be used in each sphere for electrical connection to the main unit. Surface of the spheres
is polyprophylene and creates a diffused environment and becomes an element you can
comfortably display anywhere in your house.
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Plume Mutfak Terazisi
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Tasarlamayı düşündüğüm mutfak terazisi ev kullanımına uygun, fonksiyonel, kolay anlaşılabilir, doğru
ölçüm yapabilmeliydi. Daha hassas ve güvenli ölçüm sağlayan dijital terazilere daha fazla ilgi olduğu için,
tasarımımı dijital yapmaya karar verdim.
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İsteyenlerin kendi kaplarını istedikleri şekilde terazi üzerine koyup kullanabilmeleri için terazinin kabının
olmamasına karar verdim ve bu nedenle de formundaki hatları köşeli hatlardan oluşturdum. Daha ekonomik
olabilmesi içinse herhangi bir elektrik kaynağı ya da batarya ile çalışmadan, birkaç hareketle kendi enerjisini
oluşturabilmesini sağlamaya çalıştım.

Ö€renci / Student
Seza Yiş
Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Marmara University
Faculty of Fine Arts
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Teraziyi fazla tuş karmaşasından kurtarmak için de iki tuş koyup, led sistemiyle, terazi üzerine konulan
malzemenin ağırlığı arttıkça değişen bir ışık sistemi uyarısında gelen ölçüm sistemini düşündüm. Bu şekilde
görsel olarak da farklı bir konsept oluştu.

Plume Kitchen Scale
The kitchen scale that I intended to design must have been appropriate for household use, functional, easy
to understand and capable of accurate measurement. Since people mainly preferred digital scales that allow
more sensitive and reliable measurements, I decided to design a digital model.
I decided not to have a cup in the scale, so that people would use their own cups; therefore, I created angular
lines in its form. In order to render it more economical, I tried to ensure that it could produce its own energy
with a few moves, without a need for electrical resource or battery.
In order to eliminate complexity of several buttons on the scale, I just placed two buttons and considered a
measurement system giving a different warning light that changes as the material weight changes. In this
way, I have created a different visual concept.

Cuisine Mutfak Terazisi
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Bu tasarımda ev hanımlarının, geleneksel ölçüm alışkanlıklarının yerine mutfak terazisi kullanımını alışkanlık
edinmelerini amaçladım. Bu nedenle, olabildiğince yalın, kullanımı zorlaştırabilecek detaylardan kurtulmuş,
pratik, haﬁf ve kolayca saklanabilmesi için uygun ölçülerde bir ürün tasarlamaya çalıştım.
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Bunun dışında dikkat ettiğim diğer noktalar şunlardı:

Ö€renci / Student
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The participant did not prefer,
his personal info, to take part in the
catalogue.

Diğer ürünlerle kıyaslandığında basit ama iddialı görünmesi için keskin çizgiler kullandım. Ürünün işini doğru
yapabildiğini herkese gösterebilmesi için büyük ekran ve büyük yazı karakteri kullandım. Ürünün ilk bakışta
terazi olduğunun anlaşılmasını sağlamak için de ağırlık tepsisini gövdeden ayrı tasarlayarak, kafalardaki
terazi imajını yakalamaya çalıştım. Malzeme olarak metal (alüminyum ya da paslanmaz çelik) kullanarak
uzun ömürlü ve sağlam olacağını düşündüm. Kolay bir kullanıcı arayüzü ve tüm komutları yöneten tek bir tuş
tasarladım. Ürün tek bir pille çalışmaktadır. Üretiminde ise kalıplama yöntemi kullanılabilir.

Cuisine Kitchen Scale
With this design, I tried to create a habit for housewives to use kitchen scale instead of their traditional
measurement tools. Therefore, I tried to design a product, which is as simple as possible, which is relieved
from details to complicate usage, practical, light and in appropriate dimensions for easy storage.
Other points I considered were as follows:
I employed sharp lines to look simple, but pretentious in comparison to other products. I employed wide
display and large letters to show that the product works good.In order to ensure that the product would prove
to be a scale at the ﬁrst glance, I designed the weight tray separately from the body and tried to catch the scale
image in people’s minds. I employed metal (aluminum or stainless steel) as the material to have a durable and
solid product. I designed an easy user interface and a single button to control all the commands. The product
operates with a battery. Molding method can be utilized in manufacture.
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Bu üründe ev hanımlarının mutfaktaki ihtiyaçlarına yenilikçi, basit ve kullanıcı dostu bir ürünle cevap
vermeye çalıştım. Ürün, bildiğimiz blenderların parçalayıcı özelliği dışında çırpıcı, sıkacak, rendeleyici ve
temizleyici özelliklerine sahiptir.

Electric and Electronic
Small Household
Appliances

Bu farklı kullanımlar farklı tutuş pozisyonları gerektirdiği için dönme hareketi motordan sonra esnek şaft
denilen sağlam bir hortum içinde bulunan kablo vasıtası ile aktarılmıştır. Bunun avantajı kullanıcıların ürünü
belli açılarda değil kullanım pozisyonları için en uygun açıya ayarlamalarına olanak sağlamasıdır.
Temizleme fonksiyonu ise ev hanımlarının elde temizlemesi sıkıntı olan bulaşıkları, standart bulaşık
süngerine dönme hızı kazandırarak daha az güç kullanımıyla temizleme olanağı sağlamıştır.

Ö€renci / Student
Ozan Karslıoğlu
Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Middle East Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design

Parçalayıcı ve çırpıcı uçlarda uygulanan silikon malzeme, sağlığa uygun olması dışında gerektiği yerlerde
şekil değiştirerek hem temizlemeyi kolaylaştırmayı hem de kabın şeklini alarak artıkların kaptan sıyırılmasını
sağlamaktadır. Parçalayıcı ucun kullanım esnasında şekil değişikliğine uğramaması için çevresini saran
çelik tel hem silikonun şeklini muhafaza eder, hem de ürüne daha esnek bir görünüş katar.

ÇARE
In this product, I tried to satisfy housewives’ requirements in kitchen with an innovative, simple and userfriendly product. This product is capable of mixing, squeezing, grating and cleaning, as well as chopping like
conventional blenders.
Since these different functions require different handling positions, rotational motion is transferred via the
cable inside a solid hose, which is called ﬂexible shaft. The advantage here is to allow adjustment of the
product for the most suitable angles for different positions of use, not for particular angles only.
The cleaning function has allowed housewives to clean dishes, which always cause a problem while washing
in hand, with less effort by providing the standard scouring sponge with rotational speed.
Sanitary silicone material applied to chopping and whisking ends changes its shape at required places to
allow easy cleaning and takes shape of the cup to allow removal of remainders from the cup. Steel wire
surrounding the chopping end in order to preserve its shape both preserves shape of silicon and gives a more
ﬂexible outlook to the product.
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Elektrikli Rende
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Bu ürün genelde manuel olarak yaptığımız, iki elimizi meşgul eden ve oldukça yorucu bir iş olan rendeleme
işini kolaylaştırarak hem daha az yorulmak hem de zamandan tasarruf etmek amacıyla tasarlanmıştır.

Mutfakta bizi en çok yoran işlerden biri de rende yapmaktır.

İçinde bulunan bıçak, rendelemenin yanı sıra dilimlemeyi de gerçekleştirir. Farklı amaçlar için farklı
özelliklere sahip bıçaklar kullanılabilir.
Gövdenin içindeki biriktirme kabı sayesinde rendelenen yiyecek etrafa saçılmayarak birikir ve istendiği yere
taşınabilir.

Ö€renci / Student
Yavuz Başören
Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Marmara University
Faculty of Fine Arts
Department of Industrial Design

Ayrıca alt gövdenin altındaki vantuzlar mutfak tezgahına yapışır, kayma ve titreşime engel olur.

Electrical Grate
One of the most exhausting works in kitchen is grating.
This product has been designed to relief exhaustion and to save time by facilitating the work of grating, which
is done manually, requires use of both hands and fatigues us a lot.
The knife inside makes slicing, as well as grating. Different knives may be used for different purposes.
Thanks to the retention case inside the body, sliced foods are collected without any mess and moved to
anywhere you like.
Moreover, sucking disks under the body adhere to the kitchen counter and prevent slippage and vibration.
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Gövde tartma yüzeyinin içinden çıkarılmış konumda tartma işlenimini gerçekleştirmektedir. Dara alma, gram
ve cal çevirisi bulunmaktadır. Tartma yüzeyinin ve gövdenin birbiri içinden çıkması, saklama koşullarında
daha az yer kaplamasına olanak tanır. Kontrol yüzeyinin ve tartma yüzeyinin ayrı konumlandırılması, arayüz
kullanımını ve tartma işlemini kolaylaştırır. Minimum alanda maksimum kullanım kolaylığı sağlanması
hedeﬂenmiştir. Sensörlü mil, ağırlık ile kendine yaklaşan yüzeyi ölçü birimine çevirir. Arayüz üç tuştan
oluşmaktadır, aynı tuşlar üzerinden saat ayarı da yapılabilir. Turuncu daire, tartacağımız yiyecekleri tam orta
noktada tutmamız için bize görsel bir referans sağlamaktadır.
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White

Ö€renci / Student
2008915
Katılımcı fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını
istememiştir.
The participant did not prefer, his
photography and personal info, to
take part in the catalogue.
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The body fulﬁlls the weighing function at a position out of the weighing surface. It has tare, gram and cal
conversion function. As the weighing surface and the body come out of each other, it allows smaller storage
space. Separate positioning of the controlling surface and the weighing surface facilitates use of interface
and function of weighing. Maximum usage facility in minimum space has been aimed. Sensor-ﬁtted shaft
converts the surface approaching with the weight into the measurement unit. Interface consists of three
buttons, these buttons can also be used to set the time. Orange colored circle gives us a visual reference to
keep the foods to be weighed exactly in the middle.

Mutfak Terazisi
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Ürünün amacı insanların dengeli beslenip daha sağlıklı yaşamalarını sağlamak ve birçok soruna çözüm
üretmektir.
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Bu mutfak terazisini bir tür databank olarak düşünebiliriz. İçinde yemek tariﬂerini, diyetleri, ağırlık kalori
yağ bilgilerini ve buna benzer bilgileri bulabileceğimiz bir databank… Aynı zamanda bilgisayar ve internet
ortamından sürekli güncelleme yapılabilen bir mutfak yardımcısı. Burada sadece ürünlerin ağırlığına
bakmıyorsunuz, aynı zamanda hangi malzemelerle ne yemek yapılır, bu malzemelerin ve yemeklerin kalori
ve yağ oranları nelerdir öğrenebiliyorsunuz.
Bu mutfak terazisini yemek yapmasını bilmeyenler, sağlıklı beslenmek isteyenler, çeşitli sağlık sorunu
olanlar (şeker hastaları gibi), öğrenciler v.b. herkesin kullanabilmesi için tasarladım.

Ö€renci / Student
Kitchen Scale

Serdar Şişman

The purpose of the product is to let people have a balanced diet and a healthier life and to produce solutions
for many problems.

Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

You may consider this kitchen scale as some kind of a databank. A databank where food recipes, diets,
weight-calorie-fat information and similar information can be found... Also a kitchen assistant that can
continuously upgrade itself online. Here, you don’t just check the weights of products, you also learn which
meals can be prepared with which materials, calorie and fat ratios of these materials and foods etc.

Marmara University
Faculty of Fine Arts
Department of Industrial Design

I have designed this kitchen scale for the ones who do not know how to cook, who want to have a healthy
diet, who suffer from various health problems (diabetics etc.), students etc.
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V - Series
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nazaran daha zayıf motora sahip olmasından dolayı; daha kısa ve daha ince olan hortum ile zayıﬂayan emiş
gücü belli ölçüde tolere edilmektedir. Tek bir hamlede omzunuza çapraz bir şekilde süpürgeyi takmak ve evin
içerisinde rahatça dolaşmak yeterlidir.

V-Series’de amaç, temizlik sırasında olabildiğince serbest ve rahat olmaktadır.

Ö€renci / Student
Can Onur Vancı

V-Glove Vakum Eldiveni: Ellerin tamamen serbestliğini sağlarken, işlevselliğini de maksimum düzeye
çıkarmak amaçlanmıştır. V-Bag ile bir araya geldiğinde yüksek yerlere erişmek oldukça kolaydır. Ellerin
serbestliği ile ev içerisinde raf, masa, televizyon üstü, kitaplık gibi sürekli tozlanan yüzeylerin temizliği için
tasarlanmıştır. Parmak uçlarındaki hava girişleri ile tozlu yüzey temizlendikten sonra geride kalabilecek
tozlar avuç içerisindeki değiştirilebilen cırt cırtlı elektrostatik bez ile alınabilir.

V - Series
The purpose of V-Series is to be as free and relaxed as possible during cleaning.

Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Mimar Sinan University of Fine Arts
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design
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V-Bag Vacuum Bag: Its faint absorptive power is tolerated with its shorter and thinner pipe because of having
a weaker motor in comparison with normal vacuum cleaners to be light and portative. It will be enough to
hang the cleaner on your shoulder with one move and to walk easily in the house.
V-Glove Vacuum Glove: The aim is to provide complete freedom to your hands and to maximize functionality.
When combined with V-Bag, it’s quite easy to reach high places. It’s designed to clean places that frequently
get dusty such as shelves, tables, television, bookshelves inside the house with the freeness of your hands.
The dust that remains after the dusty surfaces are cleaned with the air inlet at the ﬁnger tips can be removed
with replaceable velcro electrostatic cloth inside the palm.
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RAFIUM
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Raﬁum’da kum saatinin bitiş süresi, rafadan yumurtanın pişme süresi ile eşit tutulmuştur. Tasarımın arka
kısmında bulunan su haznesi ve yumurtanın yerleştirildiği yaylı mekanizma sayesinde pratik bir kullanım
sağlanır.

Raﬁum rafadan yumurta pişirirken kıvamı tutturmakta zorlanan kullanıcılar için tasarlanmıştır.

Malzemelere değinirsek; arka kısım turuncuya boyalı camdan, mekanik kısımlar ve bulunduğu yerler
metalden, kum saati de şeffaf camdan oluşmuştur. İçinde kum saati için özel kullanılan ince kumdan
bulunmaktadır.

Ö€renci / Student

Kullanımı ise çok kolay. Sadece ﬁşi prize takıyorsunuz, su haznesine suyu koyuyorsunuz ve yumurtayı
içine yerleştiriyorsunuz. Kum saati dolunca kendiliğinden yumurtanız yüzeye çıkıyor ve sistem kendisini
kapatıyor.
Ayrıca Raﬁum camdan oluştuğu için çok da sağlıklıdır.

2009017
Katılımcı fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını
istememiştir.
The participant did not prefer,
her photography and personal info,
to take part in the catalogue.

RAFIUM
Raﬁum has been designed for users that have difﬁculty in catching the consistency while cooking soft-boiled
egg.
In Raﬁum, ending time of hour-glass is equal to ending time of cooking duration of soft-boiled egg. Practical
usage is ensured with the water reservoir at the back of the design and spring mechanism, where eggs are
placed.
Materials consist of orange colored glass at the back, mechanical parts and metal, hour-glass consists of
transparent glass. The hour-glass contains ﬁne sand specially used for hour-glasses.
It is really easy to use. You just plug it in, pour some water in the water reservoir and place the egg inside.
When hour-glass is full, the egg comes to surface itself and the system automatically shuts down.
Furthermore, Raﬁum is very healthy, as it is made of glass.
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Klasik basküllerde kullanılan loadcell teknolojisine alternatif olarak düşünülen Baloon Scale’ın tartı alanı
şişip sönebilen, fakat esnek olmayan bir plastik balondur. Bu sayede baskül kapalı konumdayken sönük
balon toplanarak çantasında saklanır. Bu, üreticiye malzeme tasarrufu, depolama ve lojistik kolaylığı;
kullanıcıya az yer işgali, kolay saklama, taşınabilirlik sağlar.
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Baloon Scale iki ana parçadan oluşur.
Kullanıcı arayüzü ve temel bileşenleri içeren birinci parça: İki alüminyum kabuk arasında; balonda sıkışan
havayı kilograma çeviren bir membran, balonu şişirip söndürmeye yarayan bir kompresör ve üzerinde dijital
göstergenin bulunduğu ana devre bulunur.

Ö€renci / Student
Emir Romi
Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Marmara University
Faculty of Fine Arts
Department of Industrial Design

Alttaki, değişebilen balon tartı alanı olan ikinci parça: Plastik bir balondur ve esnek değildir. Birinci parçaya
giren ucunda, içeriye sağlam tutunmasını sağlayan sert bir plastik destek vardır. İkinci parça, iç kısma vida
sistemi ile sabitlenir.

Balloon Scale
Weighing area of Balloon Scale, which intends to become an alternative to the loadcell technology utilized in
conventional scales, is a plastic balloon, which can inﬂate or deﬂate, but is not ﬂexible. In this way, deﬂated
balloon can be kept in its own case, while the scale is not used. This fact provides the manufacturer with
material savings, ease of storage and logistics; and provides users with less occupied space, easy storage
and portability.
Balloon Scale consists of two main parts.
The ﬁrst part including user interface and essential components: a membrane converting the air inside the
balloon into kilograms between two aluminum shells, a compressor used to inﬂate and deﬂate the balloon
and main circuit with digital display on it.
The second part at the bottom, which serves as the balloon weighing area: It is a plastic balloon and is not
ﬂexible. At the end going inside the ﬁrst part, it has a solid plastic support clinging inside. The second part is
ﬁxed to the inner part with a screw system.

380

Ekmek Kızartma Makinesi
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Piyasada bulunan ekmek kızartma makinelerinin kullanım ve temizlik sorunlarına yenilikçi bir anlayışla
çözüm üretir.
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Ekmek dilimleri, üst kısımdan ayrılan boşluktan makine içerisine bırakılarak üst ve altta bulunan ısıtıcı
sabitlerinden geçerek kızartma yapılmaktadır. Bu sistemin avantajı klasik kızartıcılara nazaran, otomatik
atmada ekmek diliminin sıkışmasına, kırıntıların birikerek yanıp kokma yapmasına ve kirli bir görünümün
oluşmasına engel olmasıdır. Ekmek dilimi, ısıtıcının sıcaklık ayarına göre hız kontrolü yapılarak istenen
zamanda servise hazır hale gelmektedir. Eğer istenirse, dört adet yerleştirilen ekmek dilimlerini teker teker
alıp kızartmaktadır. Döner ızgaralar servo motordan güç alarak çalışmaktadır.

Ö€renci / Student

MALZEME ve ÜRETİM TEKNİKLERİ;
Ana gövde: Enjeksiyon yöntemiyle üretilmiş abs plastik
Ön kapak: Cam malzeme
İç metal parçalar: Krom metal sac

Fatih Yüksek
Toaster
Doğuş Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Doğuş University
Department of Industrial Design

It produces solutions for using and cleaning issues of toasters present in the market with an innovative
understanding.
Slices of bread are put into the toaster through the opening on the top and toasting is made by ﬁxed heaters
on the top and at the bottom. Advantage of this system is to avoid jamming of slices of bread at automated
ejection, accumulation, burning and smelling of crumbs and dirty appearance, when compared to classical
toasters. Slides of bread get ready for service at the time you like, thanks to speed control according to
temperature setting of the heater. If required, the toaster accepts four slices of bread and toasts them one by
one. Rotating grills are powered by servo motor.
MATERIALS and MANUFACTURING TECHNIQUES;
Main body: Abs plastic manufactured by injection method
Front cover: Glass material
Internal metal parts: Chrome metal plate
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Mutfak Terazisi
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Mutfak terazisi, temelde 5*5*5 cm ebatlarında küp şeklinde, birbiriyle içindeki mıknatıs yardımıyla
birleşecek birimlerden ve yine küp şeklindeki, birimlerle Bluetooth yoluyla veri aktarımı sağlayacak bir adet
gösterge panelinden oluşan ambalajında piyasaya sürülmesi planlanan bir ürünler bütünüdür. Ürünün küp
şeklindeki birimlerden oluşması, ambalajlama ve nakliye sırasında maliyetleri azaltacaktır.
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Ürünü piyasada benzersiz kılan özelliği, istenildiği kadar birim eklenerek kişinin anlık ihtiyaçlarına özel
mutfak terazisini yaratmasına olanak sağlamasıdır. 5,5 cm’lik yüzey 200 ml’lik bir su bardağını kolaylıkla
tartı kabı olarak kullanmaya imkân tanımaktadır. Bunun yanında, mıknatısla eklenecek daha fazla birim
sayesinde tencere, tepsi gibi, farklı ihtiyaçlara cevap verecek kapların kullanımına olanak sağlanabilecektir.

Ö€renci / Student
Özcan Yeşiloğlu
Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Marmara University
Faculty of Fine Arts
Department of Industrial Design
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Plastik enjeksiyon yöntemiyle ABS malzemeden üretilecek ürün; bu yolla darbe dayanımı yüksek ve
sürtünmeye dayanıklı olacaktır.

Kitchen Scale
The kitchen scale is a group of products that are intended to be offered to market in its package including the
units which are in shape of cubes of 5x5x5 and which shall be assembled via magnet, and a display panel,
which is in shape of cube and allow data exchange with the mentioned units via Bluetooth. Formation of the
product by cube units shall reduce packaging and transportation costs.
What makes the product unique in the market is its functionality to allow adding as many units as you want
for creating special kitchen scales according to your own needs. The surface of 5,5 cm allows using a water
glass of 200 ml. as a weighing cup. In addition, thanks to more units to be added via magnets, cups such as
cooker, tray etc. can be used to meet different needs.
This product, which shall be manufactured of ABS material with plastic injection method, shall be strongly
resistant to impacts and friction.

UP-SCALE
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Up-Scale bir banyo baskülüdür. Ürün orta gövde ve dış gövde olmak üzere iki parçadan oluşmaktadır.
Ürün baskül özelliği kullanılmadığında duvarda asılı olarak durmaktadır. Bu durumda iken kullanıcıya saat,
tarih ve ortam sıcaklığı bilgilerini vermektedir. Kullanıcı, baskülü kullanmak istediğinde dış gövdeyi alır ve
zemine koyarak üzerine çıkar. Bu esnada orta gövdenin ekranı baskül moduna geçerek ve infrared bağlantı
ile zemindeki dış gövdeden gelen bilgileri kullanıcının rahatlıkla okuyabilmesini sağlar. Görme bozukluğu
olanlar, banyoda lens veya gözlüklerini çıkaranlar için rakamları okuma sorununu ortadan kaldırır.
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Ürünün dış plastik gövdesi ABS plastik enjeksiyondur. Dış gövdenin iki ayak parçasını birleştiren şeffaf
akrilik parça lazer kesim ile üretilebilir. Üzerinde kaymayı önlemek için elastomer parçalar bulunmaktadır.

Ö€renci / Student
2009081
Katılımcı fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını
istememiştir.
The participant did not prefer,
her photography and personal info,
to take part in the catalogue.

UP-SCALE
Up-Scale is a bathroom scale. This product consists of two parts; middle and outer body. This product
remains hanged on the wall, unless it is used as a scale. In this position, it informs the user about date, time
and ambient temperature of the bathroom. When the user wants to use the product as a scale, s/he removes
the outer body from the wall, puts it down on the ground and steps on it. At this time, display of the middle
body turns into scale mode and allows the user to read the information coming from the outer body on the
ground via infrared connection. The product eliminates the problem of reading the numbers for the ones with
visual impairment or the ones taking off their lenses or eyeglasses in the bathroom.
The outer body of the product is manufactured by ABS plastic injection. The transparent acrylic part which
combines the two foot parts of the outer body can be manufactured by laser cutting method. There are
elastomeric pieces on foot parts to avoid slipping.
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YUMİ
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Yumurtadan esinlenilerek yola çıkılan tasarımın amacı uzun süre karıştırılması gereken yemeklere harcanan
zamanı ortadan kaldırmaktır.
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“YUMİ’’, elektronik ve mekanik bir sistemle, karıştırma işlemini otomatik olarak tencere etrafında dönerek
gerçekleştirmektedir. Tencerelerin üstte dışa doğru kıvrılan kısmına konumlanır.
Herhangi bir kaşık takılarak kullanılan YUMİ, kaşığın ağırlığıyla ağırlık merkezini içe doğru alır. İçindeki dişli
mekanizma sayesinde takılan kaşık, her turda 3 farklı konumda döner, böylece yemeğin homojen olarak
karışmasını sağlar.

Ö€renci / Student
Mehmet Zahid Bayrak
İstanbul Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
İçmimarlık Bölümü
İstanbul Technical University
Faculty of Architecture
Department of Interior Architecture

Dış kabuk; polikarbon yanmaz plastiktir. İçerisine elektrik motoru, 9 voltluk pil, dişli çark sistemi ve pili
koruyan mantar tabakası monte edilmiştir. Sistemi harekete geçiren, gücünü elektromotordan alan yumuşak
plastikten üretilen 1 cm genişliğinde bir tekerlektir. Bu ana tekerleğin iki yanında serbest dönen ve serbest
açılı dairesel harekete imkan veren iki tekerlek daha vardır.

YUMİ
Purpose of the design, which is created upon inspiration by egg, is to reduce the time spent for foods that
need to be blended for a long time.
“YUMİ” performs the blending function automatically by rounding around the cooker thanks to an electronical
and mechanical system. It is positioned on the portion of cookers curling towards outside on the top.
YUMİ, which can be used with any spoon, takes center of gravity inside with weight of the spoon. Thanks to
the gear mechanism inside, the spoon rotates in 3 different position at each cycle and allows homogenous
blending of the food.
Exterior covering is made of ﬁreproof polycarbon plastic. An electric motor, a 9 volt battery, a gearwheel
system and a cost layer protecting the battery has been mounted inside. What activates the system is a wheel
of 1 cm wide, which is powered by the electromotor and which is made of soft plastic. There are two more
wheels rotating freely and allowing free-angle circular movement on both sides of this main wheel.
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Ocak

Elektrik - Elektronik
Küçük Ev Aletleri

Sürekli artan nüfus yoğunluğu, yaşam alanların kısıtlı hale gelmesi, bizleri daha dar alanlarda yaşamaya
sürüklemektedir.

Electric and Electronic
Small Household
Appliances

Ev içerisinde kullandığımız eşyaların kullanışlı ve küçük olması alan ekonomisi sağlar.
Mutfak tezgahı üzerinde büyük bir alana sahip olan ocak, bu tasarımda bölünebilir, kullanılmayan parçalar
çıkartılıp saklanabilir, isteğe bağlı sayıda tutulabilir.
Şarjlı bataryası sayesinde ocaklar evin içerisinde taşınabilir, ister masa üstünde yemek ısıtılabilir, ister
balkonda çayın ısısı korunabilir.

Ö€renci / Student
Ali Arslan
Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Mimar Sinan University of Fine Arts
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design

Bu tasarımda dokunmatik ısı kontrolleri ve sürüklenebilir kontrol düğmeleri kullanılmıştır.
Malzeme: Radyon ısınma plakaları, polietilen plastik, panel sensör, led ve batarya ünitesi elektrik tesisatı.

Oven
Continuously increasing population density, restricted living spaces push us to live in narrower areas.
Functional and compact household goods provide savings in space.
The oven, which occupies a large area on the kitchen counter, may be divided in this design, unused parts
may be removed and stored and kept at the number you like.
Thanks to its chargeable battery, it can be used anywhere in the house, you may cook your food on the table
or you may preserve temperature of your tea at the balcony.
Touch-operated heat controls and drag-drop control buttons are used in this design.
Material: Radion heating plates, polyethylene plastic, panel sensor, led and battery unit, electrical installation.
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Ametist

Elektrik - Elektronik
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Ametist, meyve ve sebzelerin steril bir ortamda kalmasını sağlayarak 1 aydan daha uzun bir süre boyunca
taze kalmalarını sağlıyor. Soğuk plazma teknolojisini kullanarak bakterileri öldürüyor ve bunun için 1 saatte
yalnızca 1.5W enerji harcıyor.

Electric and Electronic
Small Household
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Ametistin içindeki kaplar yerine oturduğunda vakumlu ortamda 3 dakika boyunca her kapta ayrı ayrı plazma
oluşturuluyor. Bu süre boyunca kabın yerinden çıkmasına izin verilmiyor ve ortamdaki tüm tek hücreliler
yok oluyor. Plazma içinde bulunan az miktardaki O ve OH iyonları arasında oluşan reaksiyon ortamın nemli
kalmasını sağlıyor. Ayrıca her kabın iç kısmı hidroﬁlik polimer ﬁlmle kaplı olduğundan ortamdaki suyun
kaybını engelliyor. Bu da içerideki meyve ve sebzelerin nemlerini kaybetmesini engelleyerek kurumalarını
önlüyor.

Ö€renci / Student
2009145
Katılımcı fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını
istememiştir.
The participant did not prefer,
her photography and personal info,
to take part in the catalogue.
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Şeffaf kısımlarda polikarbonat kullanılmıştır. Diğer kısımlar ABS’dir. Plastik enjeksiyonla üretilmektedir.

Ametist
Ametist keeps fruits and vegetables in a sterile environment and thus keeps them fresh for more than 1
month. It clears off the bacterias using cold plasma technology and consumes only 1,5W energy an hour.
Cups in Ametist form separate plasmas in every cup for 3 minutes in vacuum environment when they are
placed. Cups cannot be removed for this period and all unicellars inside, disappear. Reaction between O
and OH ions, which are present at little amounts in the plasma, ensures a humid environment. Moreover, as
internal part of each cup is coated with hydrophiylic polymere ﬁlm, water loss is prevented. This avoids water
loss of fruits and vegetables inside and dehydration of them.
Polycarbonate is used in transparent parts, whereas other parts are ABS and manufactured by plastic injection.

Gezgin

Elektrik - Elektronik
Küçük Ev Aletleri

‘Gezgin’ seyahat ütüsü iş gezisi veya turistik gezilerde duyulan ihtiyacı karşılayacak küçük ve pratik bir
ütüdür.

Electric and Electronic
Small Household
Appliances

‘Gezgin’ ütü, eli saran kanatları ile ütüleme işleminin oturarak ve bileği doğal pozisyonunda koruyarak hızlı,
bileğin kıvrak hareketleriyle, pratik bir şekilde yapılmasına olanak vermektedir. Buna ek olarak tabandaki
iç bükey form, düğme ve benzer şekilde elbise üzerine dikilen farklı süs takılarının etrafını daha rahat bir
şekilde, takıya zarar vermeden ütülenmesine olanak verir.

Ö€renci / Student
Nimet Başar Kesdi

Plastik enjeksiyon yöntemiyle üretilebilir olan ‘Gezgin’ ütüde ana malzeme olarak ısıya dayanıklı ve sağlam
olan ABS kullanılması önerilmiştir. Kanatlar her ele uyumlu olabilmesi için esnektir ve malzemesi PP’dir.
Ütüleme işleminin rahat yapılabilmesi ve tabanın kumaşa yapışmaması için çizilmelere karşı dayanıklı saﬁr
taban kullanılmıştır.

Traveler
“Traveler” travel iron is a small and practical iron to meet the need during business trips or touristic travels.

Anadolu Üniversitesi
Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu
Endüstriyel Tasarım Bölümü
Anadolu University
School of Industrial Arts
Department of Industrial Design

“Traveler” iron allows ironing fact, practically with supple moves of your wrist by keeping your wrist in its
natural position thanks to its wings surrounding your hand. In addition, the concave form on the base allows
ironing of clothes with buttons or different accessories without any harm to them.
ABS, which is heat-resistant and solid, is recommended for use in “Traveler”, which can be manufactured by
plastic injection method, as the main material. Wings are ﬂexible for comforming to both hands and made
of PP. Saphhire base resistant against scratch is used to allow more comfortable ironing and not to let the
base stick to fabric.
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STILA (STEELA)
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Küçük Ev Aletleri

“STILA”, ekmek sarﬁyatı problemine, ekmeği dilimlemek yerine daha küçük parçalara ayırarak çözüm
getirmeyi amaçlamaktadır.

Electric and Electronic
Small Household
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rezistans ızgaranın ısınmasını sağlar, motor ise ızgaraya titreşim verir. Elde etmek istediğimiz ekmek parça
büyüklüğüne göre yeterli sayıda bıçak takılır. Ön yüzde bulunan kol iki elle tutularak aşağı doğru indirilir.
Böylelikle titreşimden kaynaklanan yatay hareket, insan gücüyle sağlanan düşey hareketle bütünleşir ve
ısının ekmek ufalanmaması adına sağladığı faydayla birleşerek ekmek kesme işlemi tamamlanır.
Minimalist, keskinlik ve net hatlara sahip, formunu işlevinden almış olan “STILA”,
30cmx30cmx30cm’lik bir küpün içerisinde tüm işlevlerini yerine getirebilecek bir ortam yaratmıştır.

Ö€renci / Student
STILA (STEELA)

Pınar Ağiş
Bilkent Üniversitesi
Güzel Sanatlar, Tasarım ve
Mimarlık Fakültesi
İç Mimarlık ve
y]nj]LYkYjÛeÛ:de
Bilkent University
Faculty of Art,
Design and Architecture
Department of Interior
Environmental Design
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“STILA” aims at solving the bread wastage problem by chopping bread into smaller pieces, instead of slicing
it. Working principle: Bread is placed inside the tray. After the appliance is turned on, the resistance inside the
grill unit heats up the grill, whereas motor vibrates the grill. Appropriate number of blades is placed according
to bread piece size we want to get. The lever at the front is taken down by holding with two hands. In this way,
horizontal movement arising from vibration combines with vertical movement arising from human force and
bread-cutting process is completed with the beneﬁt provided by heat for not crumbling the bread.
“STILA”, which has minimalist, sharp and certain lines and which gets its form from its function, has created
an environment to fulﬁll all the functions within a cube of 30cmx30cmx30cm.

Su Isıtıcı

Elektrik - Elektronik
Küçük Ev Aletleri

Tasarlanmış olan su ısıtıcısında amaç, kullanıcının masa başı aktivitelerinde, anlık sıcak su ihtiyacını yerinde
karşılaması ve tek ﬁncanlık su kaynatmasına yönlendirmektir.

Electric and Electronic
Small Household
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Ürün, altta şarj ve üstte su haznesi olarak iki parçadan oluşmaktadır. Üstteki hazneye su konduktan sonra
kaynatılır. Şarj kısmında bulunan, elektrik yükleme düğmesinin değişken renk yapısı, kullanıcıya suyun
sıcak ya da soğuk olduğunu bildirmektedir. Kaynayan suyu ﬁncana boşaltma işlemi ise kullanıcının üst
hazneyi sadece ﬁncanın üzerine koyup üstte bulunan su boşaltma düğmesine basmasıyla gerçekleşir.
Ürünün alt bölmesinde ABS ve paslanmaz çelikten elektrik geçiş noktaları bulunmaktadır. Üst parçada ise
dış cephe olarak ABS, iç çeperlerde ise paslanmaz çelik vardır. Bu bölmede kullanılan termos sistemi ile dış
kabuk ve iç ısıtıcı bölüm birbirinden ayrılmıştır.

Ö€renci / Student
Water Heater

Fatih Evyapan

The purpose of this water heater is to allow the user to meet his/her hot water need at his/her table and direct
him/her to boil water for one cup.

Anadolu Üniversitesi
Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu
Endüstriyel Tasarım Bölümü

The product consists of two parts as charge part at the bottom and water tank on the top. Water is placed and
boiled in the water tank. Changing color of the power button at the charge part shows the user whether the
water is cold or hot. Pouring hot water into cup is simply made by the user placing the upper tank onto cup
and pressing water discharge button on the top.

Anadolu University
School of Industrial Arts
Department of Industrial Design

There are electricity transition points made of ABS and stainless steel at the bottom of the product. Outer
surface is ABS on the top part, and inner surfaces are stainless steel. Outer covering and inner heater section
are separated from each other via the thermos system used in this part.
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Bamya Ayıklama Makinesi
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Küçük Ev Aletleri

Ürün bir bamya ayıklama makinesi olup traşlama işlemine getirdiği farklı yaklaşımla varolan ürünlerden
ayrılmaktadır.

Electric and Electronic
Small Household
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Ayıklanmaya hazır olan bamyalar ürünün üst kısmında bulunan konik deliğe dik olarak sokulur ve yeteri
kadar traşlanan bamya geri çekilir.
Ürün içerisinde elektrikli motor, devir ayarlama devreleri ve mekanizma bulunmaktadır. Ana gövde olarak
iki parçadan oluşmaktadır. Ana gövdede ABS plastik, mekanizmada ise bıçaklar ve çarklar paslanmazdır.
Ürün üzerindeki on-off düğmesine basıldığında konik haznenin önündeki hareket sensörü devreye girer
ve bamyayı gördüğünde devreye akımı iletir. Ürünün arayüzünde bamyanın sertliğine göre devir ayarı
bulunmaktadır.

Ö€renci / Student
Ahmet Yangın
Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Marmara University
Faculty of Fine Arts
Department of Industrial Design

Motordan aldığı hareketle konik kesme haznesi dönmeye başladığında bıçak da hazneyle beraber ve kendi
etrafında dönmeye başlar. Böylelikle bamyanın etrafını kendi etrafında da dönerek dolaşan bıçak, konikteki
açıklıktan bamyanın fazlalıklarını traşlar.

Okra Shelling Machine
The product is an okra shelling machine and it is distinguished from existing products with the new approach
to the trimming process.
Okras, which are ready to be shelled, are placed vertically into the conical hole that lies on the product and
then properly trimmed okras are pulled back.
There are electrical motor, rotation adjustment circuits and mechanism inside the product. The main body
consists of two parts. Main body has been made by using ABS plastic materials, whereas blades and
gearwheels in the mechanism are stainless. When on-off button on the product is pressed, the movement
sensor in front of the conical tank is engaged and transmits current to the circuit when it perceives okra.
When conical cutting tank starts rotating with the movement supplied by the engine, the blade also starts
rotating around itself with the tank. In this way, the blade rotating around the okra by turning around itself,
trims excess parts of okras in the conical opening.
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Sürgülü Priz

Elektrik - Elektronik
Küçük Ev Aletleri

Bu proje çocuklu ailelerin en büyük sorunlarından biri olan açık priz tehlikesini bertaraf etmeyi
amaçlamaktadır.

Electric and Electronic
Small Household
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Sürgülü priz, açık ve kapaklı prizlerin aksine dağınık durmamakta, ﬁş takılı değilken de dekoratif bir görüntü
sergilemektedir. Ayrıca estetiğe önem veren kişilerce oﬁs, stüdyo, okul, hastane vb. mekanlarda da
kullanılabilir.
Ürünün üzerindeki güvenlik düğmesi, hem sürgüyü stoplamayı sağlar, hem de içerisinde bulunan küçük
ampul sayesinde prizde elektrik olup olmadığını ikaz eder. Bu düğme, ürünün genel monoton yapısını
kırmak amacıyla üçgen formda tasarlanmıştır. Ayrıca prizin tabanındaki kauçuk birimler, ürünün yer ile
temasında kaymasını engeller ve zeminin zedelenme probleminin önüne geçer.

Ö€renci / Student
Serhat Yıldız

Güvenlik düğmesi şeffaf, dokulu ve renkli sert plastik, zeminle temas eden birimler kauçuk, diğer kısımlar
sert plastikten oluşmaktadır. Ürün, plastik enjeksiyon tekniğiyle üretilmektedir.

Sliding Plug Socket

Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

This project aims at eliminating the risk of open plug socket, which is one of the most important problems
of families with children.

Mimar Sinan University of Fine Arts
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design

Safety button on the product is used for both stopping the slide and also shows whether the plug socket is
powered or not, thanks to the small bulb on it. This button has been designed in triangle form to eliminate
general monotonous structure of the product. Furthermore, rubber units on the plug socket base avoid
slippage of the product in contact with ground and prevent damage to ground.

Sliding plug socket remains compact, as contrary to open and covered plug sockets and provides a decorative
outlook while it is unplugged. Moreover, it can be used in spaces such as ofﬁce, studio, school, hospital etc.
by users that care about aesthetic.

The safety button is made of transparent, textured and colored hard plastic, whereas units in contact with
ground consist of rubber and other parts consist of hard plastic. The product is manufactured by plastic
injection technique.
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Emon Çevreci Uzatma Priz

Elektrik - Elektronik
Küçük Ev Aletleri

Üzerinde yaşadığımız gezegenimize aldırış etmeden yaşıyoruz. ‘Emon’ kullandığımız elektrikli ve elektronik
eşyaların aslında etrafımıza ve canlılara ne denli zarar verdiğini hatırlatmak amacı ile tasarlanmıştır. Dört
farklı yüze sahip olan tasarım, cihazların harcadığı elektriğe göre farklı ifadeler almaktadır.

Electric and Electronic
Small Household
Appliances

Tüm elektronik cihazları tamamen ve günde ortalama 8 saat stand by konumunda bırakılan bir ev, yılda 450
kg karbon gazını atmosfere yaymış demektir.
Suyu ısıtmak için çok fazla enerji kullanmak gerekiyor. Daha az su tüketen bir duş başlığı ile 175 kg, giysileri
soğuk su ya da ılık suda yıkayarak da 250 kg. karbondioksit tasarrufu sağlanır.

Ö€renci / Student
Utkan Kızıltuğ
Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Marmara University
Faculty of Fine Arts
Department of Industrial Design
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Emon Environment-Friendly Extension Plug Socket
We live without caring about the planet we live in. ‘Emon’ has been designed to remind what damage the
electrical and electronic appliances cause to the environment and living creatures. The design, which has
four different faces, adopts different expressions depending on electricity consumed by these appliances.
A house, which leaves all the electronic appliances in stand-by for 8 hours everyday, emits 450 kg. carbon
gas to atmosphere in a year.
Too much energy is required to heat up water. You may save 175 kg. carbondioxide with a showerhead
consuming less water and 250 kg. carbondioxide by washing your clothes in cold or warm water.

Fokurdak

Elektrik - Elektronik
Küçük Ev Aletleri

Hibrid otomobiller için son yıllarda geliştirilen pil teknolojisi sayesinde su ısıtmanın tamamen
mobilleştirilebileceğini düşündük. Her yere götürülebilen ‘Fokurdak’ için kompakt bir tasarımda karar kıldık.

Electric and Electronic
Small Household
Appliances

yYflY\YcgdYqdÛcdYlYëÛfYZade]kaaafcmdhmfmfcYldYfYZade]kan]had`Yrf]kafafYqfÛrYeYf\YcYhYc_j]na
üstlenmesi, karıştırmak için kulpa giren kaşık, ısıyı belli eden termokromik boyadan yapılmış desenler,
360 derece dönebilen Strix marka elektrik bağlantısı ile projemizi detaylandırdık. Fonksiyonel bir ürün
olan Fokurdak bu felsefeyi dış görünüşünde de göstermektedir. Ürünümüzün iş yerlerinden açık alanlara,
kütüphanelere ve bahçelere uzanan büyük bir kullanım alanı olacağını düşündük. Fokurdak’ta gereksiz
detaylara yer vermedik, maliyeti orta seviyelerde tutmaya çalıştık.
Polipropilenden üretilen Fokurdak’ın iç kısmı yani rezistansla temas eden hazne çelikten yapılmıştır.

Ö€renci / Student
Bubbler

İzzettin Fazıl Akın
Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Middle East Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design

We have believed that water heating can be totally rendered mobile thanks to the battery technology
developed for hybrid automobiles recently. We have decided a compact design for “Bubbler” that can be
taken anywhere.
We have detailed our project with the function of folding handle and battery reservoir serving as the cover in
order to be easily carried in bags, spoon entering into handle for mixing, ﬁgures made of thermochromic paint
to indicate temperature, Strix-brand electrical connection that can rotate 360 degrees. Bubbler, a functional
product, shows this philosophy in its outlook too. We considered that our product would have a wide area
of usage from workplaces to outdoor areas, libraries and gardens. We have not used unnecessary details in
Bubbler, we have tried to keep the costs at moderate levels.
Internal part of Bubbler, which is made of polypropylene, the reservoir in contact with the resistance is made
of steel.

Mehmet Kaymal
Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Middle East Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design
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WorldKitchen
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Sahip olduğu yazılımı kullanarak, dünya mutfaklarını evimizin mutfağına getiren bu ürün, bölgesel arama
yaparak kategorilenmiş menülere sahip…

Electric and Electronic
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Elimizdeki malzemeleri veri olarak girdiğimizde ise bize alternetif menüleri sunarak seçim şansı veriyor;
üzerindeki dahili print sayesinde, gerek tariﬂeri gerekse malzeme listelerini çıktı olarak da verebiliyor…
Seçilen menüler, yazılı ve görsellerle desteklenmekte, tariﬂeri video uygulamalar ile izlenebilmekte!
Kendi network’üne sahip olan bu ürün yenilenebilir bilgi akışı ile kullanıcılar arasındaki iletişimi ve bilgi
paylaşımını mümkün kılmakta …

Ö€renci / Student
2009356
Katılımcı kişisel bilgilerinin yer
almasını istememiştir.
The participant did not prefer, her
personal info, to take part in the
catalogue.

Hem klavye hem de monitör OLED dokunmatik özelliğe sahip olan bu ürün kullanım açısından da
mutfaklarımızda oldukça faydalı, eğlenceli ve kullanışlı bir ürün olma özelliğine sahip…

WorldKitchen
Bringing world cuisines into your own kitchen with its special software, this product has categorized menus
by carrying out regional searches...
When you enter the materials you already have as data, it offers us alternative menus; thanks to embedded
print function, it can print out both recipes and material lists…
Chosen menus are supported with printed and visual information and recipes can be watched as videos!
This product, which has its own network, enables communication and information exchange among users
thanks to its renewable information ﬂow....
This product with OLED touch-operated keyboard and display is a quite useful, entertaining and functional
product for your kitchens...
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MONO
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Mono su ısıtıcı, mevcut su ısıtıcılarının bireysel kullanıcıların fazla enerji ve zaman harcamasına sebep
oldukları gözleminden yola çıkılarak tasarlanmıştır.
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konulması harcanan enerjiyi ve zamanı artırmaktadır. “Mono”, bu probleme ısıtma ve içecek tüketiminde
kullanılabilen izolasyonlu bir kupa ve indüksiyonla ısıtma teknolojisi kullanan bir sistem ile yanıt vermeye
YdÛëeYclY\Ûj&ya^l]h]jdagdYfÛkÛleYcYZÛ'k]jnakfal]ka$lYZYfÛaf\ckaqgfad]ÛkÛlÛdeYqYmq_mfZaje]lYdaf
ısı iletimi düşük olan seramik malzeme ile birlikte kalıplanması sonucu üretilmektedir. Seramik malzeme
ve çift çeperli yapı, ısının daha sonraki kullanım sırasında ele ulaşmasını engellemektedir. Ayrıca, kupanın
içindeki sıvının daha uzun süre sıcak kalmasını sağlamaktadır.

Ö€renci / Student
S. Doğan Şekerci
Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Mimar Sinan University of Fine Arts
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design

Kupanın üzerine farklı renklerde ısıya dayanıklı silikon malzemeden bir kapak öngörülmektedir.

MONO
Mono water heater is designed based on the observation that the current water heaters cause individual users
to spend too much energy and time.
Putting more than necessary water in the current water heaters for the consumption of drinks such as tea,
coffee and ready soups increases the energy and time spent. “Mono” tries to respond to this problem with
a system using the induction heating technology and an isolated cup that can be used for heating and drink
consumption. The double-wall heating cup/service unit is produced by molding the metal having a base
appropriate for induction heating with the ceramic material having a low heat transmission. The ceramic
material and the double-wall structure prevent the heat from reaching the hand in later uses. Besides, it keeps
the water inside the cup hot for longer time.
A heat-resistant silicon cover is considered on the cup in different colors
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Tartı
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Banyodan çıktığımızda sıkça karşılaştığımız problemlerden birisi ıslak ayaklarla banyo içinde gezinmektir.
Bu durum hem sağlımıza zarar verirken hem de düşmemize neden olabilecek kadar tehlikelidir. Ayak
sağlığını tehdit eden en önemli faktörlerden birisi ayağın nemli ya da ıslak kalmasıdır.
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Tartınız size hem formunuzu hem de sağlığınızı hatırlatacak. Ağırlığa duyarlı yapısıyla ayağınızı kurutma
işlemine başlayacak ve zaman ayarlı yapısı sayesinde kuruma tamamlandıktan sonra işlemi durduracak.
Plastik enjeksiyon kalıplama yöntemiyle üretilecek olan ürünün iç yapısında su geçirmez bazı bölgeler
olacaktır.

Ö€renci / Student
Gizem Ertan
Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Seramik-Cam Bölümü
Marmara University
Faculty of Fine Arts
Department of Ceramic - Glass
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Scale
One of the most frequent problems we face in the bathroom is to wander around the bathroom with wet feet.
This fact both harms our health and is quite dangerous to make us fall down. One of the most important
threats to health of feet is wet or moist feet.
Your scale will remind you both your form and your health. It will start drying your feet with its weightsensitive structure and stop automatically after drying is over, thanks to its time-adjusted form.
There will be some waterproof parts inside the product, which will be manufactured by plastic injection
molding method.

TEK: Ultrasonik bulaşık makinesi
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TEK’in en önemli iki hedeﬁ düşük kapasiteyle çalışmak ve atık suları ﬁltre edip tekrar kullanmaktır. Sebze
ve meyveleri yıkarken ve benzeri işlerdeki akıp giden suları ﬁltre ederek haznesinde depolar. Haznesi
dolduğunda on saniye boyunca verdiği uyarı sinyaliyle kullanıma hazır olduğunu belirtir. Tam doluluk
sağlanmışsa kullanılan sular kanalizasyona verilir. Kişinin bir günde çıkarabileceği azami bulaşığı 8 ila
12 dakika arasında yıkayarak zamandan da tasarruf etmeyi sağlar. Günümüz bulaşık makinelerindeki
gibi eğilerek kullanılmaması ileride oluşabilecek bel ve sırt ağrılarını engeller. Hem lavabo hem de bulaşık
eYcaf]kagdYjYccmddYfÛdeYkÛ$YdYf]cgfgeakaqYjYlÛj&ygèmfdmcdYlÛZZaYjY_]j]d]jal]eard]e]cl]cmddYfÛdYf
ultrasonik yıkamayla daha hijyenik sonuçlar elde edilir.
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Metal pres kalıplama ve plastik vakum kalıplama yöntemleriyle üretilmesi öngörülmüştür.

Ö€renci / Student
Serkan Taban
Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Mimar Sinan University of Fine Arts
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design

Refarans: Everest Elektromekanik

TEK: Ultrasonic dishwasher
The most important two purposes of TEK is to operate with low capacity and ﬁlter waste waters and use them
again. While you wash fruits or vegetables or do similar cleanings, it ﬁlters ﬂowing water and stores the water
in the reservoir. When its reservoir is full, it indicates availability with the warning signal for ten seconds.
If it is completely full, used water is transferred to sewer system. It saves time by washing maximum dirty
dishes to be produced by an individual in one day within 8 to 12 minutes. It avoids backache and low back
pain as it is not used by leaning like today’s dishwashers. It saves space as it is used as both washbasin and
dishwasher. More hygienic results are obtained with ultrasonic washing, which is mainly utilized for cleaning
medical tools and equipments.
It is anticipated to be manufactured with metal press molding and plastic vacuum molding methods.
Reference: Everest Elektromekanik
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Qözz
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Mangal keyﬁni mutfağa taşıyor... Qözz ile mutfağınızda rahatça kullanabileceğiniz, dumansız, zahmetsiz
bir kullanım ve temizlik sorunlarına kolay bir çözüm üretmeye çalıştık. Etlerinizi şişlere ya da ızgara telinize
yerleştirdikten sonra ısı ayarlarını yapıp beklemeye geçebilirsiniz. Kendiliğinden dönebilen bu sistemin
dönüş hızını da isteğinize bağlı ayarlayabilirsiniz. Rezistansların önündeki levha, ısının eşit yayılmasını ve
etlerin yanmamasını sağlıyor. Haznemizdeki su hem dumanı engelliyor, hem de yağın suya damlamasını
sağlıyor. Haznenin kenarları içe doğru kıvrık olduğu için çekilme sırasında suyun dökülmesini engelliyor.
Su haznesinin üzerindeki tel, yiyeceklerin suya düşmesini engellediği gibi pişmesi için bir şeyler de
konulabiliyor.
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Ana malzeme olarak abs kullanılmıştır. Sağ ve sol kısımda dönmeyi sağlayan motorlar mevcuttur…

Ö€renci / Student
Esin Tosunoğlu
Yeditepe Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Yeditepe University
Department of Industrial Design
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Qözz
Bringing your barbeque pleasure into your kitchen… With Quozz, we have tried to produce a smoke-free,
effort-free usage in your kitchen and an easy-solution for cleaning problems. After you spit your meats or
place them onto grill, you may set the heat and start waiting. You may adjust rotating speed of this system,
which rotates automatically. The place in front of the resistances ensures equal distribution of heat and not
burning of meats. Water in the reservoir both avoids smoke and drips oil into water. As sides of the reservoir
are curved inside, they avoid pouring of water when you take it off. The grill on the water reservoir prevents
foods from falling into water and is used for placing food for cooking.
Abs has been used as the main material. There are motors that allow rotating movement on the right and on
the left.

Eggy
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Eggy insan için en önemli öğün olan kahvaltıda temel tüketim mamülü yumurtanın hazırlanışını
kolaylaştırmak, geleneksel yöntemle çaydanlık, tencere veya cezve gibi haşlama şekilleri yerine kettle ile
çay hazırlama süresi içinde zahmetsizce yumurta haşlamak ve servis etmek için tasarlanmış bir mutfak
gerecidir.
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Eggy

Ö€renci / Student

Eggy is a kitchen appliance that is designed to facilitate cooking of egg, which is an essential element of
breakfast, the most important meal for human being, to boil eggs without any effort while your tea is getting
ready in kettle, instead of traditional boiling methods such as tepot, cooker or coffee pot.

Sercan Oyanık
Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Mimar Sinan University of Fine Arts
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design
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Saç Kurutma Makinesi:
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Bu üründe saç kurutma işlemi sırasında ihtiyaç duyulan güçlü - sıcak hava ve haﬁf - ılık hava, basit bir form
değişikliğiyle kullanılabilir duruma gelmektedir.
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Kapalı Form: Saç kurutma makinesinin iki kolunun da aynı hizaya geldiği kapalı halidir. Bu pozisyonda, fan
ters yönde dönmektedir. Daha dar olan diğer uçtan aldığı hava önce rezistans, ardından fandan geçip geniş
ağızdan çıkarak kullanıcıya ulaşır. Şiddetli ve sıcak havanın istenmediği durumlarda kullanılabilir.
Açık form: Bu pozisyonda ise saç kurutma makinesi, kollarının konik bir yüzeyi izlemesiyle döner ve
bilindik tutma kolu ve hava çıkış koluna sahip L formunu alır. Geniş ağızdan alınan hava önce fan, ardından
rezistanstan geçerek dar ağızdan kullanıcıya ulaşır. Bu formda üretilen hava akımı daha sıcak ve hızlıdır.

Ö€renci / Student
Türker Acartürk
İstanbul Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
İstanbul Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design
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Hair Dryer:
In this product, strong - hot air and light - warm air needed as you dry your hair can be used with a few simple
form changes.
Closed form: This is the closed form, where both levers of the hairdryer are aligned. In this position, the fan
operates reversely. Air taken from narrower end passes through resistance and fan, comes out of wider end
to the user. It can be used when strong and hot air is not wanted.
Open form: In this position, the hairdryer rotates by levers following a conical surface and takes the L
form, where handling lever and air outlet lever is present. Air taken from wider end passes through fan and
resistance, comes out of narrower end to the user. Airﬂow in this form is hotter and faster.

Fokurt
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Mısır sevilerek tüketilen ve çeşitli usullerde hazırlanarak yenen bir tarım bitkisidir. Sık tüketilen mısır
ülkemizde geleneksel bir lezzettir ve genellikle haşlaması tercih edilir.
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Mısırı haşlarken düdüklü tencerede ya da standart tencerelerde uzun kaynatma işlemi ile zahmetli bir iş
haline gelmesi, özellikle tüketim esnasında ellerimizin sıcak olan mısırdan dolayı yanması ve ıslanması gibi
kriterleri göz önüne bulundurarak, mısır haşlama sürecini keyiﬂi bir hale getirmeye çalıştım.
Fokurt, dört adet mısırı bir seferde kısa sürede haşlayabilmektedir. Koçan iğneleri sayesinde pişirme
öncesinde, pişirme sonrasında ve tüketim sırasında eliniz mısıra değmez.

Ö€renci / Student
Murat Akif Cetemen
Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Marmara University
Faculty of Fine Arts
Department of Industrial Design

Fokurt, ön yüzünde ısı ve zaman ayarı yapabilmenizi sağlayan bir arayüze sahiptir. Arayüzün tüketiciye
sunduğu özellikler sayesinde kullanıcı, mısır haşlama sürecini kendine göre ayarlayabilmektedir.

Fokurt
Corn is an agricultural vegetable that is prepared in various ways and favorably consumed.
It is a traditional taste in our country and it is generally preferred as boiled.
I tried to turn the corn boiling process into a pleasant action by taking into consideration the facts that it
becomes a difﬁcult work with long boiling action in pressure cookers or standard pots, that our hands are
burned and get wet due to the hot corn during consumption.
Fokurt can boil four corns at the same time within a short time. Thanks to its corncob needles, your hand will
not touch the corn before and after the boiling and also during the consumption.
Fokurt has an interface on its front enabling you to make heat and time control. The user can arrange the corn
boiling process according to himself / herself thanks to the features offered to the consumer by this interface.
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Telsiz Aydınlatma
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Ansızın kesilen elektriklerde mum arama derdine son. Normal zamanlarda dekoratif, elektrik kesintilerinde
ise hazır 5 adet lamba.
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Telsiz aydınlatma, ana çalışma prensibini telsizlerden almıştır. Elektrik şebekesine bağlı olan aydınlatma
sistemi, düğmesine basıldığında ortamı aydınlatırken aynı zamanda pilini şarj eder. Elektrik kesintilerinde
ise 5 ayrı lamba olarak evin her noktasını aydınlatabilir ve elektrik kesintilerinde fazla mum arama veya her
odaya mum taşımaya çözüm olur.
Lambalar ana tablaya ve besleme sistemine yukarıdan bir kızak mekanizması sayesinde yerleştirilir. Aynı
şekilde de çıkarılır.

Ö€renci / Student
Baiazid Kialbiev
Hacettepe Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Seramik Bölümü
Hacettepe University
Faculty of Fine Arts
Department of Ceramic
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Taban malzemesi sert plastikten, aydınlatmalar ise polipropilen malzemeden üretilecektir.

Wireless Lighting
Here comes an end to looking for candles at sudden power blackouts. A decorative tool in normal conditions,
but 5 ready lamps at power blackouts.
Wireless lighting has got its working principle from radio communication devices. Connected to the electricity
network, the lighting system both illuminates the environment and charges its battery when its button is
pressed. In case of power blackouts, 5 separate lamps can illuminate anywhere in the house and offer a
solution for searching candles and carrying them to each room.
Lamps are placed on the main table and feeding system with a sliding mechanism on the top and they are
removed in the same way.
Main base is made of hard plastic, whereas lightings are made of polypropylene material.

Buğu

Elektrik - Elektronik
Küçük Ev Aletleri

Banyo sırasında aynalarda oluşan buğu birçoğumuzu rahatsız eder. Kimimiz elimizle buğuyu silmeye
çalışırken, kimimiz saç kurutma makinasıyla buğuyu yoketmeye çalışırız.

Electric and Electronic
Small Household
Appliances

Piyasada bu sorun için mevcut ürün, aynanın arkasına takılan elektrikli mat ve benzerleridir.
Buğu, varolan ürünlere alternatif olarak, kullanıcıya kullanım kolaylığı sağlamayı ve ürünü bir banyo objesi
haline getirmeyi amaçlamıştır.

Ö€renci / Student
2009513
Katılımcı fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını
istememiştir.
The participant did not prefer,
her photography and personal info,
to take part in the catalogue.

Ürün, ısı sensörü sayesinde banyodaki ısı değişimini algılayarak aynayı ortamla eşit düzeyde ısıtıp, buğu
sorununu ortadan kaldırıyor. Manuel olarak da kullanıma uygun olan Buğu, prensipte kurutma makinaları
gibi çalışmaktadır. Isı sensörlü fan, elektrik ile ısınmış nikron tellerinde oluşan sıcak havayı dışarı üﬂer. Ürün
şarjlı kullanıma da uygundur.
Buğu’nun ana gövdesinin abs plastik, taban tutamaçlarının kauçuk plastikten üretilmesi öngörülmektedir..

Mist
Most of us are disturbed by the mist occuring on mirrors in the bathroom. Whereas some of us try to clean it
with hands, some try to clean it via hairdryer.
Current product in the market is electrical mat or similar products attached at the back of mirrors.
Mist aims at providing users with ease of use and having the product as a bathroom appliance, as an
alternative to existing products.
The product senses the temperature change in the bathroom thanks to its temperature sensor, heats up
the mirror to a temperature equal to that of bathroom and eliminates the mist problem. Mist, which is also
suitable for manual use, operates like hairdriers in principle. Heat-sensor fan blows out hot air formed in
nichrome wires heated by electricity. The product is also suitable for charged use.
It is anticipated to manufacture main body of Mist of abs plastic and base holders of rubber plastic.
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Geri sayım...
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Ürün, ev içinde, mutfakta, çalışırken, uyurken, kısacası zamanı geri saymaya ihtiyaç duyduğumuz her yerde
kullanılabilir. Ev içinde taşınabilir boyutlarda ve renk algısıyla zamana bakmadan da bize zaman hakkında
bilgi veren bir üründür.
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Ürünün çalışma mantığı ise oldukça basit. Üzerindeki tuşlardan kaç dakika/saat geri saydıracağımızı
ayarlayıp, başlat tuşuna basıyoruz. Fakat ürün geri sayarken ayarlamış olduğunuz moda göre renk
değiştiriyor. İki modumuz bulunmakta: Panik modu ve rahat mod. Panik modunda rengimiz maviden
kırmızıya geçiş yapıyor. Yani zaman daraldıkça kırmızı alarm veriyor. Rahat mod ise kırmızıdan maviye
geçiş yapıyor.

Ö€renci / Student
Serhat Sarı
Anadolu Üniversitesi
Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu
Endüstriyel Tasarım Bölümü
Anadolu University
School of Industrial Arts
Department of Industrial Design

Teknik birkaç şeyden bahsetmek gerekirse; 9 voltluk pil besleme kaynağımızdır ve renk çıkışları ledler
yardımıyla gerçekleşmektedir. Ledlerin çalışma mantığı bir anakart üstündeki çiplerde yazılıdır.

Countdown...
This product can be used anywhere we need countdown in the house, in kitchen, while working, sleeping.
This is a product that informs us about time without looking at it with its portable dimensions and colors in
the house.
Working principle of the product is quite simple. You just adjust minutes/hours of countdown by using the
keys on it and press start key. However, while the product counts down, it changes color according to the
mode you have set. We have two modes: Panic mode and relax mode.
In panic mode, color turns from blue color to red. That is, it gives red alert while time is running out. Relax
mode turns from red to color.
To mention some technical facts: 9-volt battery is the power supply and colors are given by leds. Working
principle of these leds is written on the chips on the mainboard.
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Mutfak Terazisi
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Mutfak terazisi, zor temizlenmesi ve tezgahların yeterince kalabalık olması nedeniyle çok tercih edilen bir
ürün değildir. Bu proje bu alışkanlığı kırmayı amaçlıyor.
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Kalın plastik kullanılarak, uygun ﬁyata haﬁf ve kolay temizlenebilen bir ürün elde edildi. Farklı boyutta (20 cm
ve 7 cm) iki yuvarlaktan oluşan ürün, küçük yuvarlağın döndürülmesiyle açık konuma geliyor. Kapalıyken
ekranda pil göstergesi, termometre ve saat görünüyor. Açık konumda ise pil ve termometre sabit kalıyor,
yalnız saat yerine gram göstergesi geliyor.
Üründe herhangi bir kap kullanılabilmesi için dara fonksiyonu eklendi. Küçük yuvarlak bölüm ‘o’ konumuna
getirilip bırakıldığında kendiliğinden tekrar açık konuma gelir ve kendini sıfırlar. Böylelikle aynı kapta birkaç
malzeme de tartılabilir. 3 kg kapasiteli terazi 1 gram hassasiyete sahip.

Ö€renci / Student
Kitchen Scale

Zeynep Gürsel
Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Marmara University
Faculty of Fine Arts
Department of Industrial Design

Kitchen scale is a product that is not preferred as it is hardly cleaned and kitchen counters are already crowded
enough. This project aims at breaking this habit.
A light and easily-cleaned product has been obtained at low cost by using thick plastic. The product, which
consists of two circles with different sizes (20 cm and 7 cm), is turned on by turning the small circle. When it
is turned off, battery indicator, thermometer and time is seen on the display. When it is turned on, battery and
thermometer remain on the display, but gram is displayed instead of time.
Tare function has been added to use any cup in the product. When small circle is moved to ‘o’ position and
released, it is turned on and reset automatically. In this way, different materials can be weighed in the same
cup. The scale with 3 kg capacity has a sensitivity of 1 gram.
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Elektrostatik Toz Toplayıcı
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Kapsam: Tüm iç mekanlar (Ev, oﬁs vb.)

Amaç: Mekanlarda oluşan toz vb. zerrecikleri elektrostatik yüklenme ile toplamak

Malzeme: Plastik / metal
Üretim Tekniği: Enjeksiyon / Pres

Ö€renci / Student
Özay Becerik
Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Mimar Sinan University of Fine Arts
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design
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oluşan elektrostatik yüklenme ile zerrecikler pervane üzerine toplanır. Bu duruma en basit örnek elektronik
cihazlardaki fanların toz biriktirmesi gösterilebilir. Biriken toz pervaneyi yıkayarak kolayca temizlenebilir.
Pervane düşük devirle ve düşük tork ile döndüğü için güvenliği tehdit edecek bir durum oluşmaz...

Electrostatic Dust Collector
Purpose: To collect the particles such as dust etc. which occur in spaces, by means of the
electrostatic loading.
Scope: All internal locations (Home, ofﬁce etc.)
Material: Plastic / Metal
Manufacturing Technique: Injection / Press
Working Principle: Basically, dust is collected by the propeller on the product and particles are collected
around the propeller by means of the electrostatic loading formed during rotation. The simplest example of
this can be dust collection around fans in electronic appliances. Collected dust can be cleaned away easily
by washing the propeller. Since the propeller rotates with low speed turnover and torque, no risk occurs to
threaten safety.

KKT
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Amaç: Pişirilirken sürekli karıştırılması gereken yemekleri bizim yerimize karıştırarak bize zaman
kazandıracak bir ürün tasarlamak.
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KKT’nin projesinin tenceresi ve kapağı, karıştırma esnasında çizilmemesi için çelikten yapılmıştır. Kullanılan
çelik malzemesi ile birlikte tencere ağırlık kazanacaktır. Böylece tencere karıştıran alette bir problem,
sarsıntı, bozukluk oluşursa tencere devrilmeyecektir.
Aygıta takılı olan kaşığın silikon-plastik bir malzemeden üretilmesi tasarlanmıştır. Bu sayede kaşık kafası ve
gövdesinin dönüşleri daha kolay olacak, takılma, sıkışma gibi problemlerin de önüne geçilmiş olunacaktır.

Ö€renci / Student
Özge Kundakçı
İstanbul Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Bölümü
İstanbul Technical University
Faculty of Architecture
Department of Architechture

Aygıtın yapımında kullanılan malzeme ise plastik-metal karışımı ile elde edilen, dayanıklı bir malzemedir. Bu
da plastikte zamanla yemek buharı, ısı gibi sebeplerden oluşan erime ve benzeri problemlerin oluşmasını
engelleyecektir. Üstelik estetik bir görünüm de kazanacaktır.

KKT
Purpose: To design a product mixing foods, which should be mixed continuously during cooking, on behalf
of us and letting us save time.
Cooker and cover of the KKT project is made of steel in order not to be scratched during mixing. Cooker will
be heavier due to steel material used. In this way, cooker will not fall off if there is a problem, vibration, failure
in the tool mixing the cooker.
It is intended to manufacture the spoon mounted to the appliance with silicon-plastic material. In this way,
rotation of spoon head and body will be easier and problems such as stucking will be avoided.
Material used in manufacture of the appliance is a durable material made of plastic-metal mixture. This will
avoid melting and similar problems of plastic due to steam, heat etc in time. Moreover, it will provide an
aesthetic outlook.
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Masa ve Duvar Saati

Elektrik - Elektronik
Küçük Ev Aletleri

Tasarlamış olduğum masa ve duvar saatinde amaçladığım nokta, saati bir ışık huzmesiyle göstermek ve
bunu yaparken de az yer kaplamasını, mekanizmasının basit bir şekilde çözülmesini sağlamaktır.

Electric and Electronic
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Üzerinde olduğu yüzeylere, içindeki saatin akrebine monte edilmiş LED sayesinde oluşturduğu ışık hüzmesi
ve de kendi üst yüzeyindeki kadranda aydınlattığı kısım ile saati göstermesi öngörülmüştür.
Ana gövde, polikarbonattan ﬁlm baskı ile üretilmiş olup zemindeki plastik parçaya sıkı geçme ile
birleştirilmiştir. Ortadaki metal kısım, mekanizma sayesinde döndürülerek ışık kaynağından çıkan ışınların
bir doğrultuda gitmesini ve ışık huzmesinin saatin akrebi görevi görmesi planlanmıştır. Ürünün yatay veya
eğik yüzeylerde kullanılması, ürünün zeminindeki kauçuk parça ile, dikey yüzeylerde kullanılması ise ürünün
zemininde bulunan asma detayı ile sağlanmıştır.

Ö€renci / Student
Table and Wall Clock

Can Güvenir
Anadolu Üniversitesi
Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu
Endüstriyel Tasarım Bölümü
Anadolu University
School of Industrial Arts
Department of Industrial Design
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What I aimed in the table and wall clock I have designed, is to show the time by a light beam and to occupy
less space and set a simple mechanism.
It is anticipated to show the time on surfaces by the light beam formed by the LED, mounted on the hour
hand, and portion illuminated in dial on itself.
The main body is made of polycarbonate ﬁlm printing and secured to the plastic part on the base. The metal
part in the middle will be rotated by the mechanism to direct lights coming from the light source towards a
single direction and the light beam will serve as the hour hand. Use of the product on horizontal or inclined
surfaces is ensured by the rubber part, use on vertical surfaces is ensured by hanging detail on the base.

VersatileAssistant
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Küçük Ev Aletleri

Amaç: İnsanların yapması gereken işleri düzene sokmayı ve zamanı geldiğinde onlara hatırlatma yapabilen
küçük bir ev aygıtı oluşturmak.
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Aygıt basit olarak dokunmatik bir ekrandan oluşuyor. Bu dokunmatik ekrana siz istediğiniz notları
yazıyorsunuz. Gerekli tarihi ve zamanı giriyorsunuz ve o not zamanı geldiğinde seçime bağlı olarak sesli
uyarı ile birlikte ya da sadece görsel olarak VersatileAssistant’ın ekranında gün boyu beliriyor. Böylece
gözünüz ekrana takıldığında yapmanız gerekenleri hatırlıyorsunuz. Ayrıca, usb bağlantısı ile bilgisayara
bağlanabiliyor, bilgisayardan ses dosyası aktarımı yapabiliyor, ses dosyası çalabiliyor, saat-tarih-sıcaklık
ölçer içeriyor ve bataryası usb ile şarj olabiliyor.
Program menüsü, not ekleme-silme-tarih değişikliği, ses dosyası ayarları gibi özellikler içeriyor.

Ö€renci / Student
2009756
Katılımcı fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını
istememiştir.
The participant did not prefer,
her photography and personal info,
to take part in the catalogue.

Ürünün daha dayanıklı ve haﬁf olabilmesi için plastik-metal karışımı bir malzemeden üretilecektir.

VersatileAssistant
Purpose: To create a small household appliance that organizes people’s works and reminds them these works
when required.
The appliance simply consists of a touchscreen. You write your notes on this touchscreen, enter speciﬁc date
and time and these notes are shown on display of VersatileAssistant throughout the day with audible warning
or only as an image as you like. So, you remember what you would do when you look at the display. Moreover,
it can be connected to computer via usb, can import sound ﬁles from computer, play these ﬁles, contains
time-date-thermometer and its battery can be charged via usb.
It includes features such as program menu, add-delete notes, change date, sound ﬁle settings etc.
The product will be manufactured of a material consisting of plastic-metal to be more stronger and lighter.
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MOODisco
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Üzerinde bulunan ﬁlm hoparlörlerden müzik dinlenirken hoparlörlerin arkasında bulunan reﬂektörlerden
müziğin ritmine ve diğer özelliklerine göre ortam aydınlatılacak ve bu şekilde müziğe daha rahat adapte
olunacaktır. 80’lerin disko toplarından esinlenilerek tasarlanan ürün, kapalı konumdayken duvar kenarında
şık bir aksesuar olarak işlev görecektir.

MOODisco, evlerdeki müzik keyﬁni artırmak için tasarlanmış bir müzik seti ve ortam aydınlatmasıdır.

Film hoparlörler ve kapasitif dokunmatik tuşlarıyla tezat yaratan retro açma kapama tuşu ile şu anda
piyasada bulunan hantal görünümlü müzik setlerine yenilikçi ve şık bir alternatif olacaktır. Bununla beraber
20 cm çapı ve 42 cm yüksekliği ile rakiplerine göre oldukça küçük olan ürün tek parça olduğu için yukarıda
sayılan kullanım alanlarından bir diğerine rahatlıkla taşınabilir.

Ö€renci / Student
MOODisco

Orkun Kule

MOODisco is a music system and an ambient lighting combination to improve music joy of users at home.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

While you can listen to music from ﬁlm speakers on it, reﬂectors behind the speakers will illuminate
the ambient according to rhythm and other features of the music and you will adapt to the music more
comfortably. Inspired from the 80’s disco balls, the product will become a smart accessory near the wall
while it is turned off.

Middle East Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design

Elvan Parlar
Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Middle East Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design
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The product will be an innovative and good-looking alternative to hunky-view music systems in the market,
with its ﬁlm speakers and retro on-off button in contrast with capacitive touch-operated buttons. Moreover,
the product, which is quite smaller than its competitors with its diameter of 20 cm and height of 42 cm, can
easily be carried to different areas of, as it is a single piece.

BOIL-O
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tasarrufu sağlayacak, hem bulaşık çıkarmayacak ve kaptan aktarma sürecini de sonlandıracak kompakt ve
kolay taşınabilir bir ürün olarak tasarlandı.
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Ürün suyun ısıtmasını, yukarıda, konik kısmın içerisindeki rezistansla yapar. Alt kısıma su dolu bardak
konulduktan sonra üstteki düğmeye basılır ve kaynama süresince hem lambanın altındaki led hem de
tabana yerleştirilen renkli ledler yanarak, kaynama süresince ürünün aktif olduğunu gösterir. Oluşan buhar,
rezistansın konumlandığı bölgenin etrafına dizili deliklerle ortamdan alınır ve üst taraftaki deliklerden tahliye
edilir. Böylelikle ortama buhar verilirken hoş bir ambiyans da yaratılır.

Ö€renci / Student
Mehmet Erdi Özgürlük
Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Middle East Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design

Ürünün üst ve taban kısımları enjeksiyon kalıp yöntemiyle ABS’den üretilmiş olup, ayakları alüminyum
ekztrüzyondur. Alt kısımdaki dairesel çıkıntılar ve üstteki konik parçanın kaplaması elastomer, kaymayan
malzemedendir.

BOIL-O
Kettles, mainly used for a single cup of drink, lead to unnecessary energy consumption. “Boil-o” has been
designed as a compact and portable product to save energy, not to cause dirty dishes and to give an end to
pouring drinks from cup.
The product heats up water with the resistor present in the conical part on the top. After the glass with water
is placed at the bottom, the button on the top is pressed and the led below the lamp and color leds on the
base turn on during boiling to show that the product is active during boiling. The steam is taken out via holes
surrounding the part of the resistor and discharged via the holes on the top. In this way, a nice ambient is
created while steam is discharged.
Top and bottom parts of the product have been manufactured of ABS with injection molding method and feet
are aluminum extrusion. Circular ﬂanges at the bottom and conical part on the top are covered with elastomer,
nonskid material.
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LiveFrame
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LiveFrame, piyasadaki dijital çerçevelere temel bir özellik ekleyerek fark yaratmayı amaçlayan elektronik bir
çerçevedir.
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gösterebilir. Kamera bloğundaki dokunmatik zaman ayarlayıcı sezgisel bir kullanım elemanıdır, dokunduktan
sonra kullanıcının parmağını lensten uzağa kaydırarak fotoğrafın çekilmesi için 3 ila 30 saniye arasında bir
süre belirler. Ekran bu süreçte görsel geri bildirim ile kullanıcıya yardımcı olurken, fotoğraf çekilirken de
ZqcZajnarjnYra^]ka_jj&y]cae]cYdYfkYfaq]d]j]cjYf\YZ]dajajc]fcYe]jYZdgèmf\Yca)(Y\]lD=<$Zaj
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Middle East Technical University
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Fotoğraf çekilmediği durumlarda kamera bloğunun arkaya dönebilmesi sayesinde standart bir çerçeve gibi
görünmektedir.

LiveFrame
LiveFrame is an electronic frame aiming at distinguishing itself by adding an essential feature to digital frames
in the market.
Thanks to the rotating camera block on the top of the frame, LiveFrame can take and display photos
immediately. Touch-operated time adjuster in the camera block is a component with sensor; after touching,
the user takes his/her ﬁnger of the lens and sets a duration between 3 to 30 seconds for photo-taking. While
the display helps the user with visual notice, it also serves as a large visor while photo is being taken. While
seconds to taking are shown on the display, 10 LEDs in the camera block count down as the time bar. If
ambient light is inadequate during taking, LEDs may serve as ﬂashlights.
As the camera block can be turned backwards when no photo is taken, it looks like a standard frame.

Dipnot
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Ürün, var olan ses kayıt cihazlarından farklı olarak, dijital olarak gerçekleşen ses kaydını mekanik bir dille
sunmaktadır. Genel olarak ev hanımları için tasarlanmıştır. Yazılıp silinebilir yüzeylere sahip yapraklar ve ses
çıkışı sağlayan gövde, çiçek şekline gönderme yaptığı için eve dekoratif bir görünüm kazandırır.
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Herhangi bir şey kaydetmek istendiğinde ürünün herhangi bir yaprağını kaldırmak yeterlidir. Yaprak
indirilerek ilk konumuna getirildiğinde ses kaydı tamamlanır. Daha sonra dinlemek üzere, yaprağın üzerine,
kaydın içeriğine yönelik bilgi yazılır. Dinlemek için de yaprağı, gövdeye doğru ikinci bir tık sesini duyana
kadar itmek yeterli olacaktır.

Ö€renci / Student
Kezban Tatlı
Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Middle East Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design

Buton işlevi gören yapraklar, ikili enjeksiyon yöntemiyle üretilmiş Polipropilen malzemedir. İçerisinde
256 Mb’lık hazıfa kartı bulunur. Graﬁk baskı yapılan metal gövde ses çıkışını gösterir ve preslenmiş
alüminyumdan üretilir.

Footnote
The product presents digital sound recording in a mechanical language, as different from existing sound
recording devices. It is especially designed for housewives. It provides your house with a decorative outlook,
as leaves with erasable surfaces and body giving sound address to a ﬂower form.
When you want to record something, it is enough to lift any leaf of the product. When the leaf is pushed
down, voice recording is over. In order to listen to it later, information about content of the record is written
on the leaf. It will be enough to push the leaf towards the body until you hear a second click in order to listen.
Leaves, which serve as the buttons, are made of polypropylene material manufactured by double injection
method. It contains 256 Mb memory card. Metal body, which is made with graphical printing method,
displays sound output and is made of pressed aluminum.
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Sacc
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Sacc türk mutfağı lezzetlerinden olan “saç tava” dan esinlenilerek tasarlanmıştır. İki taraﬂı kullanılabilen
pişirici yüzey “kavurma sacı” ve “katmer-yufka sacı” olarak kullanılabilir. Ürünün farklı modlara geçmesi için
ayakların 180 derece döndürülmesi gerekir.
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Pişirme yüzeyi istenildiği taktirde merkezde bulunan motor sayesinde döndürülebilir. Bu sayede homojen
bir ısı dağılımı olur. Ürünün iki ayağı gövdeden çıkartılarak depolamada yer kazancı sağlar.

Sacc

Ö€renci / Student
2009843
Katılımcı fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını
istememiştir.
The participant did not prefer, his
photography and personal info, to
take part in the catalogue.
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Sacc is inspired from one of the tastes of Turkish cuisine, “saç tava”. Double-sided cooking surface can be
used as “roasting plate” and “pastry-phyllo plate”. Feet of the product should be turned 180 degrees to select
between different modes.
Cooking surface may be turned via the motor at the center. In this way, a homogenous heat distribution is
ensured. Two feet of the product can be removed to save space in storage.

Ironwomen
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Bu ürünün kullanıcı proﬁli, bekar yaşayan, sadece günlük giyeceği çamaşırı ütüleyen, bu işlemi bir yük olarak
gören, çoğunlukla erkek bireylerdir. Bu bağlamda, dönen tamburu ile otomobiller ve iş makinaları arasında
bir analoji kurulmuş ve yeterince sıkıcı olan ütü işleminin eğlenceli ve farklı kılınması amaçlanmıştır.
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Ironwomen, ütü ﬁşte unutulduğunda, sapın ve saptaki suyun ağırlığı sayesinde kendiliğinden geriye
devrilerek sıcak yüzeylerin kumaşla temasını keser. Ayrıca, ütü tabanının sıcaklığı hakkında, tamburun
kenarlarındaki duo ledlerin sıcak iken kırmızı ve soğudukça mavi ışık vermesi ile kullanıcıya bilgi verir.
Kompakt tasarımı sayesinde çok az yer kaplar ve ağır tabanı yerine dönen tambura sahip olması ile çok da
haﬁftir.

Ö€renci / Student
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Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Middle East Technical University
Faculty of Architecture
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Ironwomen
The user proﬁle of this product is mainly men, who live alone, who iron their daily clothes, who consider this
work as an effort. In this context, an analogy has been established between automobiles and work machines
with its rotating drum and it is aimed at having the ironing work, which is already boring enough, as an
entertaining and different task.
Ironwomen cuts of contact of hot surfaces with fabric by automatically falling back thanks to weight of its
handle and the water in the handle, when it is left plugged. Moreover, duoleds on the sides of the drum turn
red while hot and blue while cold in order to indicate temperature of the iron. Thanks to its compact design, it
occupies a very little space and it is also very light thanks to rotating drum instead of heavy base.
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Gerçekten çok zengin içerikli bir sebze olan patatesin tüketilmesini teşvik etmek için oluşturduğumuz
konseptimiz PATOO tasarlanırken özellikle bekar yaşayan ve “fast food” yemek tarzını benimsemiş gençler
hedeﬂenmiştir. Ülkemiz coğrafyasında sıklıkla yetiştirilen patates, kumpir haliyle çok beğenilerek ve
genellikle kafe veya lokantalarda tüketilmektedir. Evde fırınında pişirmek isteyenlerse, ucuz olan patatesi
fazla enerji tüketerek pahalıya mal etmektedirler. PATOO, insanların az enerji ile kumpir ziyafetini evlerinde
yaşamalarını sağlamayı amaçlamaktadır.
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Ürün, alt ızgaralar, yan ızgaralar ve ayrılabilir kapak olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Alt kısımda
ekran, alarm ve açma kapama tuşları bulunur. Patates piştiğinde alarm çalmaya başlar ve ürün otomatik
olarak bekleme konumuna geçer.

Ö€renci / Student

Üründe plastik enjeksiyon tekniği ve ABS + PC kullanımı öngörülmüştür.

Ayça Güven

PATOO

Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

While designing our PATOO concept, which is created to encourage consumption of potato, a vegetable with
very rich content, we especially aimed at young people, who live alone and who adopt the principle of “fast
food”. Potato, which is grown widely in our country, is quite liked and consumed at cafes or restaurants in
baked jacket potato form. People who want to bake potato at their homes spend lots of money for cheap
potatoes by consuming too much energy. PATOO aims to let people enjoying baked jacket potatoes at their
homes with low energy consumption.

Middle East Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design

The product consists of three parts as bottom grids, side grids and removable cover. There are display, alarm
and power buttons at the bottom. When potatoes are baked, alarm turns on and the product automatically
gets stand-by position.
Plastic injection technique and ABS+PC usage is anticipated in the product.
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C Aydınlatma Elemanı
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Bu ürünün doğmasını sağlayan ana faktörlerden biri, geceleri uykuya dalarken benimle birlikte yavaşça
uykuya dalacak bir ışık kaynağı düşlemem oldu. Bunu sağlamak için yumuşak bir okuma ışığı yerine
asılabilen, tavan aydınlatması olarak kullanılan, bunun yanı sıra istendiğinde başka yerlere taşınabilen bir
aydınlatma elemanı olarak ‘’c’’ yi tasarladım.
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‘’C’’ 4 parçadan oluşuyor: Yarı buzlu cam dış yüzey, LED bağlantılı altlık, şarj haznesi ve asılı halde duran
adaptörü. Altlık ve içten kendisine bağlantılı geçen kısım (LED) tekrar şarj edilebilir pil içerir. Bu da ana
haznesi dışında -yavaşça sönmek üzere- bir saat kullanılabilmesi imkanını yaratır. Ayrıca LED kullanımı
sayesinde %60 tasarruf sağlar.

Ö€renci / Student

C Lighting Element

2009893

One of the main factors leading to birth of this product was my dream of a lighting source to slowly fall asleep
with me at night. In order to get this, I have designed “c” as a lighting element, which can be hanged in the
place as a smooth reading light, which is used as ceiling lighting and which can also be moved to other
places.

Katılımcı fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını
istememiştir.

“C” consists of 4 parts: semi-frosted glass surface, LED-connected base plate, charging reservoir and
hanging adapter. Base plate and connected part (LED) contains rechargeable battery. This allows a clock on
the outer reservoir to fade out slowly. Moreover, it allows 60% energy saving thanks to LED.

The participant did not prefer,
her photography and personal info,
to take part in the catalogue.
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Ayran
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‘AYRAN’ yapma makinesi günümüzün hızlı yaşamında unutulan ev yapımı ayranı, pratik ve fonksiyonel bir
şekilde günümüze getirmiştir.
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Gelenekçi bir çizgiye sahip olan bu tasarım aynı zamanda ayrandan elde edilen tereyağı da özelleşmiş bir
alanda toplamaktatır. Bu alan bir süzgeçten oluşmaktadır. Ayran işlemi tamamlandıktan sonra süzgeç
çıkarılırken tereyağ süzgeçte kalır ve böylece kendi tereyağınızı yapmış olursunuz. Süzgeç çıkarıldıktan
sonra ayran makinesinin gövdesiyle masanıza kadar getirip sunum yapabilirsiniz.

Buttermilk

Ö€renci / Student
Özlem Kök
Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
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Faculty of Architecture
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Veli Gültekin
Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi
Mimarlık Fak ültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Mimar Sinan University of Fine Arts
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design
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‘AYRAN ‘ has been designed for making yoghurt drink, which is forgotten in today’s fast world, in a practical
and functional way.
This design, which has traditional lines, also collects butter, obtained from buttermilk, in a special area. This
area consists of a ﬁlter. After buttermilkis done, while ﬁlter is taken out, butter remains in the ﬁlter and you
will have your own butter. After taking the ﬁlter out, you may take your buttermilk making machine directly
to your table.
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