‹MM‹B Endüstriyel Tasar›m Yar›ﬂmalar› 2010
Bünyesinde 26.000’i aﬂk›n ihracatç› ﬁrmay› bar›nd›ran ve her y›l ülke ihracat›n›n üçte birini gerçekleﬂtiren ‹stanbul Maden ve Metaller ‹hracatç›
Birlikleri (‹MM‹B) tasar›mc›-sanayici iliﬂkilerini geliﬂtirmeyi misyon edinmiﬂ bir kuruluﬂtur. Bu misyon çerçevesinde Türk tasar›m›na katk›da
bulunmak ve Türk tasar›mc›lar› destelemek amac›yla birçok etkinlik ve çal›ﬂman›n yan› s›ra, 2005 y›l›nda ETMK Endüstriyel Tasar›mc›lar Meslek
Kuruluﬂu iﬂ birli€i ile ‹MM‹B ENDÜSTR‹YEL TASARIM YARIﬁMALARI’NI düzenlemeye baﬂlam›ﬂt›r.
Beﬂ y›ll›k geçmiﬂi boyunca 1371’e yak›n proje kat›l›m›n›n sa€land›€›, toplamda 192 projenin ödüle lay›k görüldü€ü ‹MM‹B Endüstriyel Tasar›m
Yar›ﬂmalar›’na, bu y›l toplamda 421 proje baﬂvurusu yap›lm›ﬂt›r. Türkiye ve dünyada marka olmay› baﬂarm›ﬂ sektör kuruluﬂlar›n›n üst düzey
yöneticileri, sanayiciler, ‹MM‹B yetkilileri, ETMK profesyonelleri ve dünyaca ünlü tasar›mc›lardan oluﬂan seçici kurul üyeleri taraf›ndan projeler
dikkatle de€erlendirilerek dereceye giren projeler belirlenmiﬂtir.
Her y›l artan heyecan ve yeni umutlar ile devam eden yar›ﬂmam›z›n 2010 y›l› projelerini sizlerle paylaﬂmaktan mutluluk duyar›z.
Ayrıntılı bilgi için www.tasarim.immib.org.tr’yi ziyaret edebilir, sorularınız için tasarim@immib.org.tr adresine e-mail gönderebilirsiniz.

‹MM‹B Industrial Design Contests 2010
General Secretariat of Istanbul Mineral and Metals Exporters’ Association (‹MM‹B), which houses more than 26.000 export companies and
responsible for one third of the total annual exports of Turkey, has assumed improving relationships between designers and industrialists as its
mission. In the framework of this mission, ‹MM‹B has launched the INDUSTRIAL DESIGN CONTESTS in collaboration with Industrial Designers
Society of Turkey (ETMK) in 2005, along with its many events and studies to contribute to Turkish design and to support Turkish designers.
During its history of ﬁve years, the ‹MM‹B INDUSTRIAL DESIGN CONTESTS has received almost 1371 projects and awarded a total of 192 projects.
In 2010, there have been 421 submissions of projects to the contest. The projects were carefully evaluated and the top projects have been identiﬁed
by the members of the jury, consisting of senior executives of sector institutions that have become famous brands in Turkey and abroad, as well as
industrialists, ‹MM‹B ofﬁcers, ETMK professionals and leading designers.
On this catalog, we are pleased to share the projects of the 2010 contest which has continued with more excitement and hopefulness every year.
For detailed information you can visit website: www.tasarim.immib.org.tr, and for your questions you can mail to tasarim@immib.org.tr
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Tasar›m› Tasarlad›k
Türkiye üretimde birçok alanda üst seviyelere ulaştı.
Bugün ürettiğimiz ürünler dünyanın her yanında karşımıza çıkıyor olsa da, rakiplerimiz arasında hızla
yıldızı yükselen Çin gibi bir dev ile özellikle ﬁyat odaklı mücadele etmekte zorlandığımızın farkındayız.
Üretimimizdeki başarıyı bundan böyle ﬁyat odaklı değil tasarımla sürdürmeliyiz.
Üretim başarımızı taçlandırabilmek için bunun yanına tasarımımızı da ekleyip Türk markalarını bir üst
lige çıkarmalıyız. Ürünlerimizi dünyanın en prestijli, en iyi ve aranan markaları arasına sokmalıyız.
İşte bunun için bu yıl 6. kez düzenlediğimiz tasarım yarışmasında bunu hedeﬂedik. Tasarım ile ilgili ön
adımları attık. Kısacası ‘Tasarım’ı tasarladık. Made in Turkey’i aştık. Şimdi Türk markalarını uluslararası
arenada daha etkin şekilde görmek istiyoruz.

Tahsin Öztiryaki
İstanbul Demir ve Demir Dışı
Metaller İhracatçıları Birliği
Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman of the Board of
Istanbul Ferrous and Non-Ferrous
Metal Exporters’ Association

Bunun için gençlerimize, profesyonellerimize güveniyoruz. Düzenlediğimiz yarışmalarda onların
hayal gücüyle tasarladıkları projelerini heyecanla takip ediyoruz. Başarılı tasarımlarını sanayicimizle
buluşturup endüstrileşmesini sağlıyoruz.
Attığımız bu adımlarla Türkiye’nin üretimine, istihdamına, ihracatına katkı sağlamakla kalmıyor,
ülkemizin tanıtımına da ilk elden destek veriyoruz. Çünkü artık Türkiye büyük değişim ve dönüşüm
sürecine girdi. Bunu hep birlikte yaşıyoruz. Şimdi bizlerin asli görevi bu dönüşümü de en iyi şekilde
tasarlayarak hedeﬂediğimiz noktaya doğu ilerlemek…
Biz kabuğumuzu kırdık. Ar-Ge’yi keşfettik, inovasyonla tanıştık, tasarımla da geleceğimizi tasarlıyoruz.
Sanayici, profesyonel ve öğrenci tasarımcılarla kol kola verip ülkemizin üretimine, ihracatına “Made in
Turkey” damgasını vurduk.
Şimdi de dünyayı Türk tasarımıyla, Türk markalarıyla tanıştırma zamanı…



We Designed Design
Turkey has reached top levels in many ﬁelds in production.
Although we confront with the products produced by us in every area around the world today, we are
aware of the fact that we have difﬁculty in especially price-focused struggling with the giant country
such as China whose star is arising fast among our competitors. We have to continue our success in
production with design rather than price-orientation.
We should take the Turkish trademarks to the upper league by adding design to production in order to
crown our success in production. We should put our products among the most prestigious, the best and
the most favorite trademarks of the world.
We aimed it in the design contest, sixth of which is held this year, for this purpose. We took the pre-steps
in terms of design. In short, we designed design. We have surpassed “made in Turkey” concept. Now,
we desire to see the Turkish trademarks more efﬁciently in the international arena.
We trust in our teenagers and professionals for this. We excitedly follow the projects they designed with
a great imagination in the contests we organize. We bring their successful design together with our
industrialists and enable their industrialization.
We not only contribute to the production, employment and exportation of Turkey but also support for
the advertisement of our country at ﬁrst hand via these steps as Turkey has entered a great change and
transition process. We experience this all together. Now, our main objective is to design this transition in
the best way too and progress towards the point we have aimed…
We have unshelled. We have discovered R&D, got acquaintance with innovation and we design our
future with design. We have marked “made in Turkey” for the production and exportation of our country
by collaborating with industrialist, professional and student designs.
Now it is time to bring the world together with the Turkish design and Turkish trademarks…



Tasar›m Rekabet Gücümüzü Art›racak En Önemli Unsurdur
İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları’nın bu yıl altıncısını gerçekleştirmiş olmak, hepimiz için bir gurur
kaynağı. Tasarımın önemini artık en küçük şirketlerimiz bile biliyor. Biz bu yola çıkarken, büyüğünden
küçüğüne tüm ﬁrmalarımıza farklı ve çok daha getirisi yüksek yeni bir yol göstermek istedik.
Bütün kadromuzun çok yoğun emek verdiği bu organizasyonun bugün geldiği nokta, emeklerimizin
boşa gitmediğini gösteriyor. Hem ürün tasarımı hem de ürünün üretimi açısından baktığımızda, her yıl
kocaman adımlar atarak ilerlediğimizi görüyoruz.
Endüstriyel tasarım, yurt dışında rekabet gücümüzün artırılması açısından büyük önem arz ediyor. Bu
dün de geçerliydi, bugün de geçerli ve ağırlığını giderek de artırıyor…
Size kısaca ETMK (Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu İstanbul Şubesi) iş birliğiyle
gerçekleştirdiğimiz İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları hakkında bilgi vermek istiyorum.
Murat Akyüz
İMMİB Koordinatör Başkanı
İstanbul Kimyevi Maddeler ve
Mamulleri İhracatçıları Birliği
Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman of ‹MM‹B
Chairman of the Board of
Istanbul Chemicals and Chemical
Products Exporter’s Association

Profesyonel ve öğrenci ana kategorilerinde; Metalden Mamul Ürünler, Plastikten Mamul Ürünler,
Elektrikli Küçük Aletler ve Konsept 2010 alt kategorilerinde olmak üzere toplam 8 kategoride üretilebilir,
satılabilir, fonksiyonel ve her biri birbirinden yaratıcı tasarımların yarıştığı bu organizasyonun örnek
olduğunu düşünüyorum.
2005 yılından beri düzenlenmekte olan İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları’na, toplam 1353 proje
katıldı. 2005 yılında 35, 2006 yılında 54, 2007 yılında 26, 2008 yılında 46 ve 2009 yılında 31 proje olmak
üzere toplam 192 proje ödüle layık bulundu.
Bu yıl ise toplam 421 proje başvurusu kabul edildi, 32 proje ödüle layık görüldü. Bu tablo, endüstriyel
tasarım etkinliklerinin yaygınlaştırılması ve tasarımcılarımızın teşvik edilmesi yolunda doğru bir adım
attığımızı bir kez daha gösterdi bizlere.
2009 yılında gerçekleştirilen yarışmada ilk üçe giren projelerin prototipleri Tendence 2009, Ambiente
2010, IHHS Fuarı 2010 Şikago, Hong Kong Ev Eşyaları Fuarı 2010, İstanbul Tasarım Haftası 2010
kapsamında sergilendi. Ayrıca çeşitli etkinliklerle, tasarımcı ile sanayicinin bir araya gelmesi teşvik
edildi.
İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları, yenilikçi yaşam ve çalışma kültürünün benimsenmesi, bilinen
kalıpların dışında üretim yapılabilmesi imkânını veriyor bizlere.
Bu vesileyle, sanayicileri ve tasarımcıları bir araya getirmek ve ilişkileri üretime yansıtacak şekilde
verimli kılmak için tasarım yarışmalarının eşsiz fırsatlar olduğunu belirtmek istiyorum.
Emeği geçen herkese teşekkürü borç bilirim…



Design is the Most Important Factor to Increase Our Competition Strength
Realizing the sixth İMMİB (Istanbul Mineral and Metals Exporters’ Association) Industrial Design
Contests, this year is a source of honor for all of us. Even the smallest organizations of us know the
importance of design. We aimed to show a new and different way with a larger yield for all our ﬁrms,
from the big ones to the small ones, while starting this journey.
The point this organization where all of our staff devoted themselves has reached today demonstrates
that our efforts haven’t gone down. When we look in terms of product design and production, we see
that we have progressed by taking giant steps.
Industrial design is really signiﬁcant in terms of increasing our contest strength abroad. It was effective
yesterday, it is effective today and it is increasing its gravity day by day.
I would like to give a short information about İMMİB Industrial Design Contests held by the cooperation
with ETMK (Industrial Designers’ Society of Turkey).
I am of the opinion that this organization forms an example where creative designs that are functional
and that can be produced, sold totally in 8 categories; professional and student main categories, ﬁnished
products made of metal, ﬁnished products made of plastic, electrical appliances and concept 2010 sub
categories compete with one another.
Totally 1353 projects participated in İMMİB Industrial Design Contests having been held since 2005. 35
projects in 2005, 54 projects in 2006, 26 projects in 2007, 46 projects in 2008 and 31 projects in 2009,
totally 192 projects were deemed worthy of an award.
Totally 421 project application were accepted this year and 32 projects were deemed worthy of an award.
This table again shows that we have taken an accurate step towards promoting our designers and
extending our industrial design activities.
The prototypes of the projects ranking among the top three in the contest held in 2009 were exhibited
in the scope of Tendence 2009, Ambiente 2010, IHHS Exhibition 2010 Chicago, Hong Kong Household
Goods Exhibition 2010 and Istanbul Design Week 2010. Moreover, throwing the designers together with
the industrialists is promoted via various activities.
İMMİB Industrial Design Contests gives us the opportunity to adopt innovative living and working
culture and to produce out of the established frameworks. I want to state that design contests are unique
opportunities to throw designers together with industrialists and to make the relations efﬁcient as to
reﬂect them on the production thanks to this.
I owe those who contributed a debt of gratitude.



Tasar›mdan Beklentiler Her Alanda Art›yor
Tasarım son yıllarda gündemin önemli konuları arasında yerini almıştır. Tasarımın beslendiği dünyayı
etkileyen makro trendleri, iş alanlarımızı ilgilendiren pazarlardaki trendleri araştırıyor ve takip etmeye
çalışıyoruz. Aslında temeldeki hedeﬁmiz; insan yaşamını farklı alanlarda oluşan taleplere göre daha
kolaylaştıracak, farkında olunan veya henüz olunmayan ihtiyaçlara yanıt verebilecek, mevcut çözümlere
göre eğilimlerin etkileri ile gelişmiş ve özellikle de bir hikâyesi olan çözümleri yaratmak oluyor. Sürekli
“tasarım”ı konuşarak bu çözümlerin yaratılması konusunda beklentilerimizi dile getiriyoruz.
Tüm bunlar tabii ki tasarıma, tasarımcılara ve bu konuda özellikle geleceği oluşturacak olan, eğitim
gören genç tasarımcılara farkında olmadan çok önemli sorumluluklar yüklüyor. İnsana ve çevreye
duyarlılık, yeni eğilimlerle farklılaşan kullanıcı gruplarının özel ihtiyaç ve beklentilerine yanıt verebilecek
çözümler, şiirsel bir anlatımla bekleniyor tasarımdan ve tasarımcılardan.

Dr. Fatih Kemal Ebiçlioğlu
İstanbul Elektrik-Elektronik ve Makine
Sanayi Mamulleri İhracatçıları Birliği,
Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman of the Board of
Istanbul Electrical, Electronics,
Machinery and Information
Technology Exporters’ Association

Bir tarafta güven oluşturan markalara doğru; diğer tarafta ise herkese, her bütçe seviyesine yanıt
verecek şekilde kutuplaşma eğilimi gösteriyor. Bu da özellikle üreticiler için markalaşmanın büyüme
stratejilerindeki önemini biraz daha ön plana getiriyor ve markalaşmada “markaya özel tasarım”ların
beklentisini arttırıyor. Markaların kimlikleri ve kişilikleri ve markaya güvenin önemi neticesinde doğal
olarak bu kimliklerin, verilen hizmet veya ürünlerde de görülmesi bekleniyor. Burada beklenti yine,
tasarımda bu şekilde bir farklılaşma ile bunun hikâyesinin doğru anlatımı ile kurgulanıyor.
Bu kadar beklenti içerisinde olduğumuz, ülkemizdeki “tasarım”ın ve tasarımcıların gelişimi için ulusal
bir strateji oluşturulması gerekliliğine inanıyoruz. Bu bilinç içerisinde devlet kurumlarımızın desteği ile,
hem eğitim gören genç tasarımcılar için, hem de beklenti sahibi kullanıcılar için bütünsel bir bakış açısı
ile ama öncelikle eğitimi ele almayı hedeﬂeyen planlar kurgulanıyor. Türkiye’de tasarımı, kendi ruhunu
koruyarak dünya algısında değerli bir seviyeye getirebilmek temel amacımızdır.
Sanayicilerimizin, büyük beklentilerle eğitim gören genç tasarımcılarla bu amaçlarla bir araya gelmesi,
ve bunun özellikle sanayicilerimiz tarafından en üst düzeyde desteklenmesi, bu bilincin temelinin
oluşması ve bu temel üzerine de sağlam bir kurgu yapılabilmesi açısından çok önemlidir.
Tasarım konusunda ulusal stratejilerini oluşturmuş ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de bu alanda
geleceği hedeﬂeyen; insanın ve hayatın ihtiyaçlarını, geleceği bugüne çekerek düşünebilecek yapıda ve
yeterlilikte tasarım merkezlerini hayata geçirmeliyiz. Bu yapıda olan ve uluslararası kültürleri de içinde
barındıran tasarım merkezlerini düşünmek ve kurgulamak önümüzdeki dönemde daha da büyük önem
kazanacaktır.
Tasarımın hayata etkisi konusunda bir bilinçlendirme ve bir nevi eğitim niteliğine sahip bu yarışmayı
düzenleyen yetkililerimize ve destek veren tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz.



Expectations from Design are Increasing in Every Field
Design has taken its place among the most signiﬁcant issues of the agenda in the recent years. We
are searching and trying to follow the macro trends affecting the world from which the design is
nourished and trends at the markets related with our business areas. In fact, our main objective is to
create solutions that will simplify the human life according to the demands in various areas, meet the
noticed or unnoticed needs and that is developed with the affects of the tendencies according to the
existing solutions and especially that have a story. We are expressing our expectations on producing
these solutions by always talking about “design”.
Of course, all of them are laying very important responsibilities on the design, designers and especially
on the young designers receiving education who will form the future unconsciously. Sensitivity to
humans and environment and solutions that can meet the special needs and expectations of user
groups differentiating with new expectations are expected from the design and the designers in a poetic
expression.
It shows a polarization tendency to the trademarks forming reliability on one side and to the structure
that can respond to everybody, every budget level on the other side. This brings the importance of
branding in the growth strategies especially for the producers to the forefront a little more and increases
the expectations of “designs for trademarks” in branding. As a result of the identities and personalities
of trademarks and the importance of conﬁdence towards the trademarks, these identities are expected
to be seen on the services or products that are being provided naturally. In this situation, the expectation
is again ﬁctionalized with the differentiation in design in this way and the correct expression of its story.
We believe that a national strategy should be formed for the development of the “design” and the
designers of which we expect so much in our country. Within this awareness, plans are made with
an integrated point of view for users with expectations as well as for the young designers receiving
education with the support of our governmental institutions but these plans aim to deal with education
primarily. Our main purpose is to bring the design in Turkey to a level valuable in the world perception
maintaining its own soul.
It is very important for the creation of this awareness and constructing a well-supported structure on
this foundation that our industrialists come together with these young designers receiving education
for these purposes with great expectations and it is especially supported by our industrialists at the
maximum level.
We must realize the design centers that has the capacity and in the structure of thinking the needs of
humans and life by drawing the future to today and that aims future in our country in this ﬁeld as in
other countries having formed their national strategies in the subject-matter of “design”. Thinking about
and ﬁctionalizing design centers in this structure harboring international cultures will be much more
important in the upcoming period.
We would like to thank to all our authorities organizing this competition which is a sort of education
creating awareness of the affect of design on life and to all participants providing support.



Tasarımı Destekliyoruz
Tasarımın önemini anlatabilmek, sanayici ile tasarımcıyı bir araya getirebilmek, üretilebilir ve satılabilir
tasarımların hayata geçirilmesini sağlamak yola çıkarkenki hedeﬂerimizdi.
Bu yıl altıncısını düzenlediğimiz İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları’nın bugün gelmiş olduğu nokta,
her yıl bu hedeﬂerimize biraz daha yaklaştığımızı göstermektedir.
Dünya gibi büyük bir pazarda markalaşmanın, tercih edilmenin ve aranıyor olmanın kolay olmadığının
bilincindeyiz. Yeni pazarlarda özgün tasarım ürünleriyle Türk ihracatının fark yaratacağı ve yeni bir
konum sahibi olacağı inancındayız. Sanayici ile tasarımcının sağlıklı bir platformda bir araya gelerek
iş birliklerini sürdürebilmesi, üretilen ürünlerin marka etiketiyle de desteklenerek tüketiciye ulaşması,
sürecin gereklilikleri olarak ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple yeni ﬁkirlerin ortaya çıkmasını ve sanayicitasarımcı ilişkilerini kuvvetlendiren yarışmalar ve benzeri etkinlikleri İMMİB olarak destekliyoruz ve
gelecekte de desteklemeye devam edeceğiz.
Mehmet Zeren
‹stanbul Maden ve Metaller
‹hracatç› Birlikleri Genel Sekreteri
Secretary General
Istanbul Mineral and Metals
Exporters’ Association



Bu yıl dört kategoride gerçekleştirilen İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları’na toplamda 421 proje
başvurusu geldi. Her kategoride hem profesyonel hem de öğrenci statüsünde değerlendirmeler yapıldı.
Kategorilerde profesyonel başvuru sayısındaki ciddi artış, altı yıl gibi kısa bir sürede yarışmamızın
mezun tasarımcılarca yakından takip edildiğinin ve yarışmanın öğrencilere olduğu kadar profesyonel
kitleye de ulaştığının bir göstergesidir.
Rekabetin gün geçtikçe hızlandığı küresel pazarda, Türkiye’ye yeni tasarımlar kazandırmak; ürün
çeşitliliğini artırmak amacıyla düzenlediğimiz İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları’nın 2010 yılı
katılımcılarını sizlerle bu katalogda paylaşmaktan onur duymaktayız.

We Support Design
THE GENERAL SECRETARIAT OF ISTANBUL MINERAL
AND METALS EXPORTERS’ ASSOCIATION

Our objectives in this destination were to explain the signiﬁcance of design, bring the industrialists
together with designers and to implement producible and salable designs.
The point İMMİB Industrial Design Contests, the sixth of which is organized this year, has reached today
shows that we are more close to our objectives every year.
We are aware of the fact that being a trademark, being preferred and favorite in the large market like the
world is not easy. We believe that Turkish exportation will create a difference and have a new position in
the new markets through its original design products. Continuation of the cooperation of industrialists
and designers by coming together in a healthy platform and delivery of the manufactured products with
the trademark tag to consumers emerge as the necessities of the process. Therefore, we, as İMMİB,
support the contests strengthening industrialist-designer relations and causing new ideas to emerge
and similar activities and we will continue to support in the future.
Totally 421 project applications were made in İMMİB Industrial Design Contests realized in four categories
this year. Evaluations in both professional and student status in every category were made. The serious
increase in the professional application number in the categories is the indication of the fact that our
contest is being followed closely by the graduate designers and the contest reaches to professional
mass as well as to students in a short time such as six years.
In the global market where competition is gaining speed day by day, we feel honor as we share 2010
participants of İMMİB Industrial Design Contests, which is organized in order to bring new designs to
Turkey and increase product variety, with you.



İmkânsızı Başarmak
ABD ile AB ülkelerinden önde gelen birkaçının, dünyanın en yüksek katma değerli ürünlerinin ticari
ve sınai bütün haklarına sahip oldukları tezini yadsımak, küçük istisnalar dışında çok zor. Diğer bütün
ülkelerin hesapları, “kaç yıl sonra onların bugünkü düzeyine gelebiliriz?” sorusuna cevap aramakla
başlıyor. Rekabetin hayal bile edilemediği koşullarda, cevaplar genellikle fasonculuk ve/veya korsan
üretim tercihlerinde yoğunlaşıyor. Oysa ki Türkiye’nin, fasonculukla doyması mümkün olmadığı gibi,
gerek dünya ve gerekse AB normlarını kabul etmiş bir ülke olarak, dünya ticaretinde yasal bir oyuncu
olmaktan başka şansı da yok: Türkiye, yetişmek değil rekabet hesapları yapmak zorunda. Kaybedilmiş
yarışlarda yenilgiyi kabul ederek kulvarı terk etmek fakat rakibi güçlü olduğu/olabileceği farklı kulvarlara
çekerek yarışa/rekabete zorlamak, her akıllı sporcunun yapması gereken şey; öbür türlüsü, arayı
kapatma çabası, yenilen güreşçi güreşe doymazmış anlamında bir kısır döngü.

Özlem Devrim
Endüstriyel Tasarımcılar
Meslek Kuruluşu
İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı
Industrial Designers Society
of Turkey President of
Istanbul Branch
ozlem.devrim@etmk.org.tr

Türkiye, yasal bir oyuncu olma sözü vermiş, imza atmış bir ülke fakat, ne bir AB üyesi seviyesinde ne
de bir Uzak Doğu fasoncusu ve/veya korsanı; arada kalmış, ortada duruyor. Fakat, bir şansı var: AB
üyeleri ve onlara (çok düşük katma değerler karşılığında) fason üretim yapmak zorunda olan Uzak Doğu
ülkeleri arasında da coğraﬁ anlamda tam ortada duruyor. Bu hem ticari/yasal hem de coğraﬁ “ortada
durmak” konumu ile, diğer bütün rakiplerine ve hatta uzak gelecekte ABD ve AB’ye karşı inanılmaz
bir üstünlüğü var. Çünkü, ortada durmak, akıllı/planlı ve belki de küçücük bir ivme ile hareketlenmeyi
bekleyen bir büyük potansiyeli de yetiştirmiş, içinde barındırıyor olmak anlamını gerektiriyor/kapsıyor.
Çünkü, ortada duruyor olmak, yön tayin etmekte tam bir özgürlüğü de tercih edilebilir kılıyor: her yöne,
gerektiği kadar. Çünkü, ortada duruyor olmak, ileride ve geridekilerin başarı ile başarısızlık öykülerinin
analizini yapabilme olasılığını da sunarak geleceğe yön verebilme, hiç değilse geleceği görebilme
kapılarını da açıyor.
Dünyanın en yüksek katma değerli ürünlerinin ticari ve sınai haklarına neredeyse hiç sahip olmamak, alt
ve orta seviyeli ürünlerimizi Uzak Doğu’da ürettirmeyi de büsbütün cazibe alanı dışına çıkarıyor ama bu,
iş gücümüzün de kalitesinin giderek yükselmesine sebep oluyor (elbette bu tür üretimi fason yaptıranlar
var fakat benim konum onlar değil). Türkiye’de yetişmiş iş gücü maliyeti, kaliteye kıyaslandığında,
inanılmaz bir artı değer çıkıyor ortaya: ürettiren ülkelerin iş gücüne kıyasla aynı kalitede fakat çok daha
düşük maliyetli bir yetişmiş insan kaynağımız/iş gücümüz var. Ekonominin taleplerine (henüz) yeterli
olamasa bile bu kaynak, nüfusa orantısal olarak Uzak Doğu ülkelerine çok büyük bir fark atıyor ve
bu fark her geçen gün büyüyor. Sadece bu maliyet avantajı bile bize, doğrudan AB ve hatta ABD ile
rekabet kapılarını açıyor. Öte yandan, kurulabilecek yüzlerce Ar-Ge’ye yetebilecek kadar yetişmiş teknik
kadromuz (şimdiden) var.
Ham veya işlenmiş doğal kaynak ürünleri hariç, yerel ve global pazarlarda endüstriyel bir ürünü
satabilmenin ilk ve temel koşulu, tüketicinin olumlu algısını gerektirir; olumlu algının kaynağı marka,
olumlu algının göstergesi ise tasarımıdır. Marka, algıda güveni, tasarım ise algıda estetiği temsil eder.
Örneğin, güvendiğimiz iki marka arasında, eğer ﬁyat farkına dikkat etmeyeceksek, mutlaka tasarımı
bizce daha güzel olanı tercih ederiz ki burada, markaya sadakat bile tartışmalı duruma düşer; tasarım
tek başına birinci sırada olur. İnsan bilincinde bu algıyı yaratan etkenler, kişiye / yere / zamana / ürüne
/ şartlara vb. göre elbette çok çeşitli ve değişkendir; aynı şeyden etkilenmemek ise hiç de şaşırtıcı
değildir. İşte burada, hiçbiri birbirinin aynısı olmayan biz tüketiciler ile her birimizin farklı beklentilerinin
çoğuna (hiç değilse birine) cevap verebilmenin ve biz tüketicilerin bilincinde (hem güvende hem de
estetikte) olumlu algı yaratabilmenin, adeta bir imkânsızı başarmak olduğunu görürüz.
İMMİB, imkânsızı başarma iddiası ile yarışan endüstriyel tasarımcılarımıza açtığı yarışma kulvarları ile,
Türkiye’nin sanayileşmesi ve markalaşmasına hizmet etmeye devam ediyor. Teşekkürler İMMİB.



Achieving the Impossible
With the exception of some negligible examples, it is now difﬁcult to object the fact that today, USA and major
EU countries altogether hold almost all of the commercial and industrial property rights of certain products
which provides the highest yields in terms of surplus value. For all other countries that lag somewhat behind
that race, search for a solution to that problem begins with a response to this question: “How many years it
would take us to get to that level that they are at today?”. Nowadays, where a fair competition is nothing but
just a wishful thinking, the answers given to that question tend to opt for subcontracted (outsourced) and/or
forged production.
While subcontracted production on its own right is far from adding any substantial value to Turkish economy,
as a country ofﬁcially accepted both the world and EU norms, Turkey has no other option but to become a legal
player in world of commerce. What Turkey must now concentrate on is the answer to the question of “how
to become most competitive” rather than how to catch up with the rest of the world. Just like an intellectual
sportsman should do, what Turkey has to do now is to accept the defeat and leave that regular track whilst
inviting its competitors back to “different tracks” where Turkey is stronger than its competitors -or destined to
be strong player- by gently diverting its competitors’ courses into its own scheduled tracks. Otherwise, going
for the initial option; in other words attempting to “catch up with the rest of the world” would be like a re-match
with those competitors to whom Turkey is bound to lose once again!
Although Turkey has accepted to become a legal player in this game, she is neither an EU-member country
nor a far-east subcontractor or forger. Right now, she is standing right in the middle of the road looking at
both the directions.
However, Turkey has an advantage: She is geographically very close to EU countries as oppose to far-east
countries that manufacture for EU countries in return for very small proﬁt margins. Hence, standing right in
the middle –leaned towards the West- both in terms of commercial / legal and geographical aspects, Turkey
already has a great vantage point when compared with its competitors which in some distant future may
even include USA and EU countries. Because “being deployed right in the middle of a speciﬁc situation”
necessitates that certain speciﬁc requirements, with regards to an intelligent and well-schemed potential,
has already been formed and all ready to be set into motion just by a little touch of acceleration. Furthermore,
“being deployed right in the middle of a speciﬁc situation” also allows one that “freedom of choice” about
which way to go -as well as how far to go- in any chosen direction: move toward any direction; but only as
much as necessary. A further advantage of “being deployed right in the middle of a speciﬁc situation” is that it
offers an opportunity to analyze all success or failure stories of those countries that are either ahead of you or
trailing behind you, which in turn, will offer Turkey the possibility to become one of the leading players which
could determine the direction towards which the future will move or, at least the possibility to foresee the actual
direction the future is most likely to go. Although having almost none of the commercial and industrial property
rights on certain products that provide the highest yields in surplus value makes the very idea of “having our
low-to-medium level goods and products manufactured in far-east very unattractive to our ears and minds”,
it does nevertheless result in better workmanship and increased quality. (Well, that type of manufacturing
is done on subcontracting basis, but this not my concern here). When cost of qualiﬁed labour in Turkey is
considered in terms of quality, the amount of surplus value up for grabs becomes immediately evident: our
labour force is similarly qualiﬁed but much less costly than of those countries that outsource abroad. Though
the actual numbers of qualiﬁed labour force per population is not (yet) sufﬁcient to meet the demands of the
Turkish industry, it is, nevertheless, highly sufﬁcient when compared to populations of most far-east countries
and the said ratio has been widening in favour of Turkey as the time goes by. Such an advantage in labour
cost efﬁciency alone is good enough for enabling Turkey to directly compete with the EU, and even with the
USA. On the other hand, we (already) possess a technologically advanced work force that will easily meet the
R&D demands required or needed by many new establishments to further develop their industrial activities...


Farklılık Yaratmak İçin Endüstriyel Tasarım
Çok değil birkaç yıl öncesine kadar “Endüstriyel Tasarım” sadece ülkemizde değil tüm dünyada lüks bir
marka, gereksinimden öte bir ayrıcalık olarak algılanmaktaydı.
Oysa bugün hepimiz çok iyi biliyoruz ki uluslararası pazarlarda yer almak, marka yaratmak, hatta
varolabilmek için bile farklılık bir gereksinim ve bu farklılığı sağlayacak olan en önemli enstrüman
Endüstriyel Tasarım’dır.
Ülkemizin benimsemiş olduğu “İhracata Dönük Büyüme” stratejisi, bu doğrultuda ülkenin, iç piyasaya
dönük, kapalı ve ithalata dayalı sanayi ekonomisinin yerine dışa dönük ve ihracat odaklı bir sanayi
yapısına kavuşması için uygulanan politikalar, özellikle son yıllarda üretici ﬁrmaların Endüstriyel
Tasarım’a verdikleri önemle hız kazanmıştır.

Tayfun Yardım
Genel Müdür Yardımcısı
Deputy General Manager
Messe Frankfurt İstanbul Ltd.



Ülke ihracatının artırılmasında ve üreticilerimizin dünya pazarında söz sahibi olmasında, İMMİB’in
tasarımcı ve sanayiciyi buluşturan bu organizasyonunun önemi çok büyüktür. Bizler de Messe Frankfurt
olarak Tüketici Ürünleri ve Endüstriyel Tasarım odaklı fuarlarımızda bu organizasyonun tanıtımına
katkıda bulunmaya ve elimizden geldiğince desteklemeye devam edeceğimizi belirtmek isteriz.
Yarışmada ödül alanlar başta olmak üzere, tüm katılımcı tasarımcı ve öğrencileri de Messe Frankfurt
ailesi olarak kutladığımızı ve Türk tasarımcıların uluslararası platformlarda ﬁrmamızca her zaman
destekleneceği konusundaki kararlılığımızı da bu vesileyle belirtmek isterim.

Industrial Design to Make a Difference
Not long ago, just a few years ago “Industrial Design” was considered to be a luxurious brand, an exclusivity
rather than a necessity, not only in our country but all around the world.
However, today we all know that difference is a necessity for participating, creating a brand, indeed, existing
in the international market and Industrial Design is the most signiﬁcant instrument to create such difference.
The “Exportation Targeted Growth” strategy adopted in our country, policies targeting an outbound industrial
structure focusing on exportation instead of inbound, closed industrial economy focusing on importation
enjoyed an acceleration thanks to the signiﬁcance of Industrial Design appreciated by the manufacturers
especially in the recent years.
The structure of Association of Istanbul Ore and Metal Exporters bringing the designer and industry actor
together has a great contribution to increase in country’s exportation and our manufacturers’ having a role in
the worldwide market. We, Messe Frankfurt like to declare we will continue promotion of this organization and
supporting as strong as we can, in our fairs focusing on Consumer Products and Industrial Design.
We, the Messe Frankfurt Family congratulate all participating designers and students, as well as the awarded
participants of the competition and like to highlight our decisiveness for supporting Turkish designers on
international platforms forever.



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 26.000’i (26.140) aşkın üye firmasıyla
2010 yılında Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 30’unu gerçekleştirmiştir. İMMİB Genel Sekreterliği, bünyesinde topladığı altı birliğin çalışma
konularına giren ürünlerde, ülkemizin kalkınmasında öncelikli hedef olarak saptanan ihracatımızın artırılması çalışmalarında bulunmaktadır.
İMMİB, aşağıda yer alan altı birlikten oluşmaktadır:
• İstanbul Maden İhracatçıları Birliği
• İstanbul Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği
• İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği
• İstanbul Elektrik-Elektronik, Makine ve Biliﬂim İhracatçıları Birliği
• İstanbul Değerli Maden ve Mücevherat İhracatçıları Birliği
• İstanbul Demir Çelik İhracatçıları Birliği
Birliğin, işlev ve hedefleri aşağıda yer almaktadır:
• İhracatçıları teşkilatlandırmak suretiyle ihracatı arttırmak ve ülke yararına gelişmesini sağlamak,
• Bünyesinde topladığı ihracatçıların ihracat faaliyetlerini düzenlemek, mesleki faaliyetlerini ve ilişkilerini tanzim etmek,
• İhracatın geliştirilmesi amacına yönelik olarak ihracatçıların yurtiçi ve yurtdışı temaslarını düzenlemek,
• Tanıtım faaliyetleri kapsamında yurtiçi ve yurtdışı fuarlar organize etmek, organize edilmiş fuarlara katılımı sağlamak,
• Potansiyel ülkelerden ülkemize Alım Heyetleri; ülkemizden potansiyel ülkelere Ticaret Heyetleri organizasyonları düzenlemek,
• Anılan faaliyetler kapsamında yayınlar hazırlamak ve bunları ihracatçıların bilgisine sunmak,
• Seminerler, toplantılar düzenleyerek ihracatçıları bilgilendirmek ve gelişmelerden haberdar kılmak,
• Eğitim faaliyetleri düzenlemek.

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 30 percent of the total exports in Turkey in 2010, with more than 26,000 (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:
• Istanbul Mineral Exporters’ Association
• Istanbul Ferrous and Non-Ferrous Metals Exporters’ Association
• Istanbul Chemicals and Chemical Products Exporters’ Association
• Istanbul Electrical, Electronics,Machinery and Information Technology Exporters’ Association
• Istanbul Precıous Minerals and Jewellery Exporters’ Association
• Istanbul Iron and Steel Exporters’ Association
Functions and objectives of the association are as follows:
• To increase exports and to improve it in favor of the country by organizing the exporters,
• To organize export activities of the exporters gathered within its structure, to arrange their professional operations and relationships,
• To organize domestic and international contacts of the exporters to improve exports,
• To organize domestic and international exhibits and to ensure participation in already-organized exhibits within the scope of advertisement activities,
• To organize Purchase Commissions from potential countries to our country; and Trade Commissions from our country to potential countries,
• To prepare publications within the scope of these activities and submit them to the exporters for information,
• To organize seminars and meetings to keep the exporters informed and updated about progresses,
• To organize training activities.

Değerlendirme Süreci
İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) ve ETMK Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu iş birliğiyle bu yıl altıncısı gerçekleştirilen
İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları’nın jüri toplantısı, 27 Kasım 2010 Cumartesi günü gerçekleştirildi. Dünyaca ünlü tasarımcılar, Endüstriyel
Tasarımcılar Meslek Kuruluşu profesyonelleri, Türkiye ve dünyada marka olmayı başarmış sektör kuruluşlarının üst düzey yöneticileri ve İMMİB
yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda 421 projenin 82’si Metalden Mamul Ürünler, 137’si Plastikten Mamul Ürünler, 96’sı Elektrikli
Küçük Aletler, 106’sı ise Konsept 2010 kategorisinde değerlendirildi. Profesyonel kategoride 301, öğrenci kategorisinde ise 120 proje yarıştı.

Evaluation Process
The jury meeting of İMMİB Industrial Design Contests, the sixth of which was organized this year by the cooperation of Istanbul Mineral and Metals
Exporters’ Association (İMMİB) and Industrial Designers Society of Turkey (ETMK), was held on 27 November 2010 Saturday. 82 of 421 projects were
evaluated in the category of manufactured products made of metal, 137 of them were evaluated in the category of manufactured products made of
plastic, 96 of them were evaluated in the category of electrical appliances, 106 of them were evaluated in the category of concept 2010 in the meeting
held by the participation of world-famous designers, professionals of Industrial Designers Society of Turkey, executives of the sector organizations
accomplishing to be a trademark in Turkey and in the world and authorities of İMMİB. 301 projects competed in the professional category and 120
projects competed in the student category.

Ödül Töreni
İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları’nın 2010 yılı ödül töreni 400 kişilik bir katılımla Dış Ticaret Kompleksi’nde gerçekleştirildi. Medyanın yoğun
ilgi gösterdiği ödül törenine başta Devlet Bakanı Sayın Zafer Çağlayan olmak üzere İstanbul Valisi Sayın Hüseyin Avni Mutlu, Türkiye İhracatçılar
Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Türkiye’nin önde gelen tasarımcıları, sanayicileri, akademisyenleri ve tasarım öğrencileri katıldı.
Toplam 32 ödülün dağıtıldığı yarışmada, profesyonel ve öğrenci kategorilerinde dereceye giren tasarımcıların plaketleri Devlet Bakanı Sayın Zafer
Çağlayan tarafından verildi.

Award Ceremony
İMMİB Industrial Design Contests held the award ceremony for 2010 with the participation of 400 people at the Foreign Trade Complex. Drawing
much attention from the media, the award ceremony was graced with the presence of, in particular, the Minister of State Mr. Zafer Çağlayan;
Istanbul Governor, Mr. Hüseyin Avni Mutlu and Turkish Exporters Assembly (TİM) President Mehmet Büyükekşi, in addition to leading designers,
industrialists, academicians and design students of Turkey.
Mr. Zafer Çağlayan awarded 32 designers who were successful in the contest, under the categories of professional and student designers.

Metalden Mamul Ürünler Kategorisi Seçici Kurul Üyeleri
Members of The Selection Committee of Metal Products Category

Ayşegül Çapan

Çetin Tecdelioğlu

İDDMİB Yönetim Kurulu Üyesi

İDDMİB Yönetim Kurulu Üyesi

Member of the Board of İDDMİB

Vice President of the Board at İDDMİB

Korumaz Kardeşler Alüm. San. A.Ş.

Çetin Cıvata ve San. Mamülleri
Pazarlama Ltd. Şti.

Gamze Güven

İsmail Erdoğan

Endüstriyel Tasarımcı

İDDMİB Yönetim Kurulu Üyesi

Industrial Designer

Member of the Board of İDDMİB

Tasarım Üssü

Hisar Çatal Kaşık ve Paslanmaz
Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş.

Kerim Korkmaz

Nil Deniz

Korkmaz Mutfak Eşyaları
Yönetim Kurulu Üyesi

Tasarım Yöneticisi
Design Manager

Member of the Board of
Korkmaz Kitchenware Company

İLİO

Sedat Özçelik

Sertaç Ersayın

İDDMİB Yönetim Kurulu Üyesi

Endüstriyel Tasarımcı

Member of the Board of İDDMİB

Industrial Designer

Erdoğanlar Alüm. San. Tic. A.Ş.

Yıldırım Kaymal
İçmimar - Endüstriyel Tasarımcı
Tasarım Konsept Müdürü
Interior Designer - Industrial Designer
Design Concept Manager
Yataş A.Ş.

*İsimler alfabetik olarak sıralanmıştır. / *Names are listed in alphabetical order

Fatih Özer

Hasip Özbudun

İMMİB Genel Sekreter Yardımcısı

Yönetici

Deputy Secretary General of IMMIB

Director

Haşim Çetin

İlhan Erhan

İKMİB Yönetim Kurulu Üyesi
Member of the Board of İKMİB

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölüm Başkanı
Kadir Has Üniversitesi

Çetin Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti.

Chairman of Industrial Design Department
Kadir Has University

İsmail Kaya

Murat Akyüz

İKMİB Yönetim Kurulu Üyesi

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı

Member of the Board of İKMİB

Chairman of Istanbul Chemicals
and Chemical Products Exporters’
Association

Kayalar Plastik San. ve Tic. A.Ş.

Akyüz Plastik

Murat Armağan

Oded Friedland

Endüstriyel Tasarımcı - Yönetici

Endüstriyel Tasarımcı

Industrial Designer - Director

Industrial Designer

Arman Tasarım

Monkey Business

Özlem Devrim

Tayfun Yardım

Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu
İstanbul Şube Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı
Vice General Manager

Industrial Designers Society of Turkey,
President of İstanbul Branch

Messe Frankfurt Türkiye

Thomas Kastl

Ümit Akçebe

Masaüstü ve Mutfak Ürünleri
Bölümü Yöneticisi

Gondol Plastik Yönetim Kurulu Başkanı

Director of the Table and Kitchen
Products Section
Messe Frankfurt

President of the Board of
Gondol Plastic

Plastikten Mamul Ürünler Kategorisi Seçici Kurul Üyeleri
Members of The Selection Committee of Plastic Products Category

Bun Design

Atilla Eren

Besim Oktayer

İstanbul Elektrik Elektronik Makine ve
Bilişim Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Beysad Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Vice President of the Board of Beysad

Istanbul Electrical-Electronics, Machinery and
Information Products Vice President of the Board

Members of The Small Electrical Appliance Category Selection Committee

Elektrikli Küçük Aletler Kategorisi Seçici Kurul Üyeleri

DE-KA Elektroteknik San. ve Tic. A.Ş.

Can Özcan

Constanze Jacob

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölüm Başkanı

Endüstriyel Tasarımcı

Chairman of Industrial Design Department

Industrial Designer

İzmir Ekonomi Üniversitesi

Donkey Products

Coşkun Cengiz

Dilek Temel

Endüstriyel Tasarımcı
Industrial Designer

Arçelik Resmi ve Sektörel İlişkiler
Koordinatörü

ABIGEM

Arçelik Formal and Sectoral Relations
Coordinator

İlhan Gürsel

Kunter Şekercioğlu

Ernamaş Yönetim Kur. Bşk.

Endüstriyel Tasarımcı

President of the Board of Ernamaş

Industrial Designer
Kilittaşı

Mehmet Zeren

Ümit Altun

İMMİB Genel Sekreteri

Endüstriyel Tasarımcı

Secretary General IMMIB

Industrial Designer
DesignUm

*İsimler alfabetik olarak sıralanmıştır. / *Names are listed in alphabetical order

Berna Dalaman

Endüstriyel Tasarımcı
Industrial Designer

Endüstriyel Tasarımcılar
Meslek Kuruluşu Başkanı

Ami Drach&Dov Ganchrov Studio

President of Industrial Designers
Society of Turkey

Cemil Tayman

Coşkun Kırlıoğlu

İDDMİB Yön. Kur. Üyesi

İMMİB Genel Sekreter Yardımcısı

Member of the Board of İDDMİB

Deputy Secretary General of IMMIB

Ceta Form El Aletleri San. ve Tic. A.Ş.

Emre Akçal

Murat Kolbaşı

Endüstriyel Tasarımcı

Arzum Genel Müdürü

Industrial Designer

Arzum General Manager

Premium Design

Mehmet Demir

Özlem Tuna

Sinbo Yönetim Kurulu Başkanı

Endüstriyel Tasarımcı
Design Zone Gen. Müd.

President of the Board of Sinbo

Industrial Designer
Design Zone General Manager

Pınar Yar

Oğuz Bayrakçı

Endüstriyel Tasarımcı

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölüm Başkanı

Industrial Designer
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Değerlendirme Süreci
Assessment Process

Seçici Kurul Çalışmaları
27 Kasım 2010 Cumartesi günü gerçekleştirilen İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları 2010 Seçici Kurul Toplantıları ilk olarak ortak kurul toplantısı
ile başladı ve her ürün kategorisi için ayrı ayrı yapılan toplantılar düzenlendi. Değerlendirmeler, kullanılabilirlik, yenilik, görsel estetik, üretime
uygunluk, satılabilirlik ve ihracat potansiyeli, geri dönüşüm, çevrecilik, enerji tasarrufu, hijyen ve kullanıcı güvenliği kriterleri kapsamında yapıldı.

Works of the Selection Committee
Selection Committee Meetings of İMMİB Industrial Design Contests 2010 held on 27 November 2010 Saturday started with the joint committee
meeting and separate meetings were held for every product category. Evaluations were made in the scope of the criteria of usability, innovation,
visual aesthetics, convenience for production, salability and exportation potential, recycling, environmentalism, energy saving, hygiene and user
safety.

Metalden Mamul Ürünler Kategorisi Seçici Kurul Çalışmaları
Metalden Mamul Ürünler Seçici Kurul Toplantısı’nda yarışmaya katılan projeler, öğrenci ve profesyonel kategorilerinde iki türlü puanlama yöntemine
göre değerlendirildi. Buna göre, ilk turda, derecelendirmeye layık görülmeyen projeler oy birliğiyle elendi. İkinci tura kalan projeler ise değerlendirme
kriterlerine tabi tutuldu ve her bir seçici kurul üyesi kendi uygun bulduğu ilk üç projeyi seçti. Kurul üyelerinin verdiği oy sayısına göre ilk üç derece
ve bir mansiyon belirlendi. Buna göre öğrenci kategorisinde 22, profesyonel kategorisinde 60 proje değerlendirildi. Öğrenci kategorisinde, birinci
tur sonunda toplam 22 projeden, 10 proje elenerek 12 proje ikinci tura bırakıldı. İkinci tura kalan 12 proje değerlendirme kriterlerine tabi tutuldu ve
her bir seçici kurul üyesi kendi uygun bulduğu ilk üç projeyi belirledi. Seçilenler arasından en çok tercih edilen projenin aldığı oy sayısına göre ilk üç
derece ve bir mansiyon belirlendi. Profesyonel kategorisinde, birinci turda 60 projeden, 39’u elenerek ikinci tura 21 proje kaldı. Bu projeler de aynı
oylama yöntemine göre oylanarak, ilk üç derece ve bir mansiyon ödülü belirlendi.

Works of Selection Committee for the Category of Manufactured Products Made of Metal
The projects taking part in the contest were evaluated according to the method of scoring with two phases in the student and professional categories
in the meeting of selection committee for manufactured products made of metal. According to this, projects not deemed worthy of rating were
eliminated unanimously in the ﬁrst phase. Projects getting to the second phase were assessed with the evaluation criteria and each member of
the selection committee selected the ﬁrst three projects they found suitable. The ﬁrst three ratings and one mention were determined according
to the vote numbers of the committee members. As a result, 22 projects in the student category and 60 projects in the professional category were
evaluated. 10 of 22 projects were eliminated at the end of the ﬁrst phase in the student category and 12 projects got to the second phase. 12 projects
getting to the second phase were assessed with the evaluation criteria and each member of the selection committee determined the ﬁrst three
projects they found suitable. The ﬁrst three ratings and one mention were determined according to the vote numbers the most preferred projects
get among the selected ones. 39 of 60 projects were eliminated at the end of the ﬁrst phase in the professional category and 21 projects got to the
second phase. The ﬁrst three ratings and one mention were determined according to the same voting method among these projects.

Plastikten Mamul Ürünler Kategorisi Seçici Kurul Çalışmaları
Plastikten Mamul Ürünler Seçici Kurul Toplantısı’nda yarışmaya katılan projeler öğrenci ve profesyonel kategorilerinde üç turlu puanlama yöntemine
göre değerlendirildi. Buna göre, ilk turda, derecelendirmeye layık görülmeyen projeler oy birliğiyle elendi. İkinci tura kalan projeler değerlendirme
kriterlerine tabi tutularak her bir seçici kurul üyesi tarafından değerlendirildi ve ilk 5 proje 1-5 arası puanlandı. Puanca yüksek ilk 7 proje belirlenerek
üçüncü tura taşındı. Kalan 7 proje arasında yapılan nihai puanlama neticesinde oy çokluğuna göre ilk üç derece ve bir mansiyon belirlendi. Buna
göre öğrenci kategorisinde 39, profesyonel kategorisinde 98 proje değerlendirildi. Öğrenci kategorisinde, birinci tur sonunda toplam 39 projeden,
16 proje elenerek 13 proje ikinci tura bırakıldı. İkinci tura kalan 12 proje değerlendirme kriterlerine tabi tutuldu ve yapılan oylama yöntemine göre
ilk 7 proje belirlendi. 7 proje arasından verilen oy sayısına göre ilk üç derece ve bir mansiyon belirlendi. Profesyonel kategorisinde, birinci turda 98
projeden, 71’i elenerek ikinci tura 27 proje kaldı. Bu projeler yine değerlendirme kriterlerine tabi tutuldu ve yapılan oylama yöntemine göre ilk 7 proje
belirlendi. 7 proje arasından verilen oy sayısına göre ilk üç derece ve bir mansiyon belirlendi.

Works of Selection Committee for the Category of Manufactured Products Made of Plastic
The projects taking part in the contest were evaluated according to the method of scoring with three phases in the student and professional
categories in the meeting of selection committee for manufactured products made of plastic. According to this, projects not deemed worthy of rating
were eliminated unanimously in the ﬁrst phase. Projects getting to the second phase were assessed with the evaluation criteria and each member
of the selection committee scored the ﬁrst ﬁve projects they found suitable with 1-5 points. The ﬁrst seven projects getting the highest points were
determined and got to the third phase. As a result of the ﬁnal scoring of remaining 7 projects, the ﬁrst three ratings and one mention were determined
by the majority of votes. According to this, 39 projects in the student category and 98 projects in the professional category were evaluated.16 of
39 projects were eliminated at the end of the ﬁrst phase in the student category and 13 projects got to the second phase. 12 projects getting to the
second phase were assessed with the evaluation criteria and the ﬁrst seven projects were selected according to the voting method. The ﬁrst three
ratings and one mention among 7 projects were determined according to the number of votes. 71 of 98 projects were eliminated at the end of the
ﬁrst phase in the professional category and 27 projects got to the second phase. These projects were assessed with the evaluation criteria again
and the ﬁrst seven projects were elected according to the voting method. The ﬁrst three ratings and one mention among 7 projects were determined
according to number of votes.

Elektrikli Küçük Aletler Kategorisi Seçici Kurul Çalışmaları
Elektrikli Küçük Aletler Seçici Kurul Toplantısı’nda yarışmaya katılan projeler öğrenci ve profesyonel kategorilerinde iki turlu puanlama yöntemine
göre değerlendirildi. Buna göre, ilk turda, derecelendirmeye layık görülmeyen projeler oy birliğiyle elendi. İkinci tura kalan projeler değerlendirme
kriterlerine tabi tutularak her bir seçici kurul üyesi tarafından değerlendirildi ve ilk 5 proje puanlandı. En yüksek puanı alan projeler arasından ilk üç
derece ve bir mansiyon belirlendi. Buna göre öğrenci kategorisinde 29, profesyonel kategorisinde 67 proje değerlendirildi. Öğrenci kategorisinde,
birinci tur sonunda toplam 29 projeden, 18 proje elenerek 11 proje ikinci tura bırakıldı. İkinci tura kalan 11 proje değerlendirme kriterleri göz önünde
bulundurularak oylamaya tabi tutuldu ve projenin aldığı oy sayısına göre ilk üç derece ve bir mansiyon belirlendi. Profesyonel kategorisinde, birinci
turda 67 projeden, 34’ü elenerek ikinci tura 33 proje kaldı. Projeler aynı oylama yöntemine göre ilk üç derece ve bir mansiyon ödülü belirlendi.

Works of Selection Committee for the Category of Electrical Appliances
The projects taking part in the contest were evaluated according to the method of scoring with two phases in the student and professional categories
in the meeting of selection committee for electrical appliances. According to this, projects not deemed worthy of rating were eliminated unanimously
in the ﬁrst phase. Projects getting to the second phase were assessed with the evaluation criteria and each member of the selection committee
scored the ﬁrst ﬁve projects they found suitable. The ﬁrst three ratings and one mention were determined among the projects getting the highest
points. 29 projects in the student category and 67 projects in the professional category were evaluated. 18 of 29 projects were eliminated at the end
of the ﬁrst phase in the student category and 11 projects got to the second phase. 11 projects getting to the second phase were assessed considering
the evaluation criteria and the ﬁrst three ratings and one mention were determined according to the number of votes the projects get. 34 of 67
projects were eliminated at the end of the ﬁrst phase in the professional category and 33 projects got to the second phase. The ﬁrst three ratings
and one mention were selected according to the same voting method among the projects.

Konsept 2010 Kategorisi Seçici Kurul Çalışmaları
Konsept 2010 Kategorisi Seçici Kurul Toplantısı’nda yarışmaya katılan projeler öğrenci ve profesyonel kategorilerinde iki turlu puanlama yöntemine
göre değerlendirildi. Buna göre, ilk turda, derecelendirmeye layık görülmeyen projeler oy birliğiyle elendi. İkinci tura kalan projeler değerlendirme
kriterlerine tabi tutularak, her bir seçici kurul üyesi tarafından değerlendirildi ve ilk 5 proje puanlandı. En yüksek puanı alan projeler arasından ilk üç
derece ve bir mansiyon belirlendi. Buna göre öğrenci kategorisinde 30, profesyonel kategorisinde 76 proje değerlendirildi. Öğrenci kategorisinde,
birinci tur sonunda toplam 30 projeden, 16’sı elenerek 14 proje ikinci tura bırakıldı. Kalan 14 proje değerlendirme kriterleri göz önünde bulundurularak
oylamaya tabi tutuldu ve projenin aldığı oy sayısına göre ilk üç derece ve bir mansiyon belirlendi. Profesyonel kategorisinde, birinci turda 76
projeden, 53’ü elenerek ikinci tura 23 proje kaldı. Projeler arasından aynı oylama yöntemine göre ilk üç derece ve bir mansiyon ödülü belirlendi.

Works of Selection Committee for Concept 2010 Category
The projects taking part in the contest were evaluated according to the method of scoring with two phases in the student and professional categories in
the meeting of selection committee for Concept 2010 category. According to this, projects not deemed worthy of rating were eliminated unanimously
in the ﬁrst phase. Projects getting to the second phase were assessed with the evaluation criteria and each member of the selection committee
scored the ﬁrst ﬁve projects they found suitable and the ﬁrst three ratings and one mention were determined among the projects getting the highest
points. 30 projects in the student category and 76 projects in the professional category were evaluated. 16 of 30 projects were eliminated at the
end of the ﬁrst phase in the student category and 14 projects got to the second phase. The remaining 14 projects were assessed considering the
evaluation criteria and the ﬁrst three ratings and one mention were determined according to the number of votes the projects get. 53 of 76 projects
were eliminated at the end of the ﬁrst phase in the professional category and 23 projects got to the second phase. The ﬁrst three ratings and one
mention were selected according to the same voting method among the projects.

Metalden Mamul Ürünler Kategorisi
Metal Products Category
Profesyonel - Professional

Metalden Mamul Ürünler Kategorisi / Metal Products Category


Sedef Ala Gümüﬂlü
Orta Do€u Teknik Üniversitesi
Mimarl›k Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
Middle East Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design

Profesyonel - Birincilik Ödülü / Professional - First Prize

In Itshelf
In Itshelf, özellikle açık planlı alanlar için seperatör olarak da fonksiyon gören modüler bir raf sistemidir. Kendi başına
ayakta durabilen bu seperatör raf sistemi, mekanları bölerek tanımlı alanlar yaratırken, alanın her iki tarafından da
ulaşılabilen depolama ve sergileme raﬂarı yaratmaktadır.
Tasarımı farklı kılan en önemli özelliği ise sistemin her şeyi ile kendi içinde çözülmesidir. Malzemenin doğru ve efektif
kullanımı yanısıra, sistemin minimum artık malzeme ve minimum bağlantı parçası ile çözülmesi hedeﬂenen bu çevreye
duyarlı tasarımda, her modül tek bir sac parçanın kesilip bükülmesi daha sonra da kendi parçaları vasıtası ile monte
edilmesi ile elde edilmektedir. Kısaca her bir ünite kendi içerisinde yaratılmaktadır. Daha sonra bu üniteler stabil bir sistem
oluşturacak şekilde üst ve alt tanımlı noktalardan, saydam ABS parçalar vasıtası ile bağlantılanır. Bahsi geçen bu saydam
parçalar aynı zamanda metalin zemine verebileceği muhtemel zararı önlemektedir.
Modüller istenilen sayıda, pozisyonda ve renk kombinasyonlarında birbirine bağlantılanarak mekanlara özel sistemler
yaratılabilmektedir. Kendi başına ayakta durabilen kombinasyonların yanı sıra, bağlantı parçaları vasıtasıyla duvara monte
etmek de mümkündür.
Tasarımın çözümünde yakalanan minimal yaklaşım formda da kendini göstermekte; sade ve yalın formsal anlatım ve doğal
ışığın mekanlara girmesine engel teşkil etmeyecek şekilde düşünülmüş boşluk doluluk ile yaratılan dinamik kompozisyon
mekanlara ferahlık ve estetik katmaktadır.

In Itshelf
The product, namely ‘In Itshelf’, is a modular free standing shelving system, especially for open ﬂoor plan living areas,
that also separates and deﬁnes the spaces.
The design is a self standing multifunctional piece of furniture which divides the open areas to deﬁned zones while also
providing storing and displaying spaces that enable users to access from both sides of the partition areas.
What is unique about the design is that aiming the correct and economic use of materials with minimum material waste
and minimum number of assembly parts, shelf modules are laser cut and bended from a single sheet of metal and
assembled via integral features; simply the system is created by itself in a way. Stability of these modules are also
provided by themselves again. One module of four shelves are connected with transparent ABS assembly pieces from the
bottom and top parts to the other modules so that the stability is provided. The assembly pieces have also function as
feet for metal modules to prevent the scratches of the ground.
The possibility offered by the design to personalize the modular composition makes it efﬁcient in any indoor environment.
The stability of its structure, which can be anchored to the wall for greater safety, ensures an effective support for any
ﬁlling needs.
The product is designed with a minimal approach, also reﬂecting itself in the form. A pure, dynamic and eye-catching
solid-void composition is created to partly isolate and deﬁne spaces at the same time allowing the natural light coming
in and creating a sense of lightness.
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Ayça Güven
Orta Do€u Teknik Üniversitesi
Mimarl›k Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
Middle East Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design
www.aycaguven.com

Profesyonel - ‹kincilik Ödülü / Professional - Second Prize

Çalkala
Hemen hemen her öğün soframızdan eksik olmayan salatanın, hazırlanması ve sunumu oldukça zordur. Sebzelerin
dilimlenmesi sürecinde özellikle domates gibi sulu sebzelerin suları kesme tahtasında kalır ve kullanılmaz. Sebzeler
dilimlendikten ve soslar eklendikten sonra salatayı yere dökmeden karıştırmak oldukça zor bir süreçtir. Bu üründe, ilk
olarak iki salata kasesinin arasına kesme yüzeyi konulmuştur. Kesme tahtası, salata kasesine 3 derece eğimli oturduğu
için kesilen besinlerin su ve benzeri salataya tat veren parçaları, akarak salata kasesine düşer. Ayrıca, bu 3 derecelik eğim,
hem rendeleme işleminde kullanıcının daha mukavemetli basınç uygulamasını, hem de kesilen her parçanın bir bıçak
darbesiyle alttaki salata haznesine düşürmesini sağlar. Son olarak, salatanın sosları da eklendikten sonra, iki kase kapatılır
ve bir süre sallama işlemi yapılır. Salatanın ve sosların karışması sa€lan›r. Malzeme olarak salata kaseleri için paslanmaz
çelik, kesme yüzeyi için de yüksek ısı ve çizilmelere karşı olan dirençli korian öngörülmüştür.

Çalkala
Salad is one of the most important food in our kitchen. Preparing of the salad is very difﬁcult process. While slicing the
vegetables, we cannot use their vitamins and waters. Also, after slicing the vegs, mixing of the salad is too difﬁcult for
us. In this product, it has slicing surface and it is located with 3 degree. It helps the vegs drops to fall in the salad bowl.
Also, it helps us when we grain the vegs. After slicing vegs, user closes the salad bowl with another bowl and then begins
to shake for a while. Finally, your salad is ready.

Muzaffer Koçer
Orta Do€u Teknik Üniversitesi
Mimarl›k Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
Middle East Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design
www.muzafferkocer.com
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Bar›ﬂ Serim
Orta Do€u Teknik Üniversitesi
Mimarl›k Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
Middle East Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design

Profesyonel - Üçüncülük Ödülü / Professional - Third Prize

Revolve
Mangaldan sonra yapılan en sevimsiz iş damlayan yağların kirlettiği ızgarayı temizlemektir. Özellikle sıcakta sertleşip,
kurumuş kirleri yerinden sökmek hayli zaman alır. Temizleme esnasında karşılaşılan en büyük zorluk ise ızgaranın tellerinin
kaynaklandığı yerlerdir. Devamlı, akıcı yüzeyleri temizlemenin daha kolay olduğu çoğu insanın zamanla tecrübe ettiği
bir olgudur. Revolve bütün ızgara yüzeyini devamlı bir spiral tel haline getirerek, mangal yapanlara yardımcı olmayı
amaçlamaktadır. Revolve devamlı yüzeyin başka bir avantajını daha kullanır: Spiral üzerindeki halkalar tel üzerinde
çekildiğinde, sertleşmiş kirleri yerinden söküp atmaya yardımcı olur. Telin devamlılığını kullanarak halkalar bütün spiral
üzerinde serbestçe hareket edebilir. Kurumuş kirler temizlendikten sonra ızgara parçasını bulaşık makinesinde yıkamak
da mümkündür.
Spiral ızgaranın yay gibi çalışmasını engellemek amacı ile onu tutan parça ızgarayı alttan desteklemektedir. Bu parça
aynı zamanda ızgarayı taşımak için de kullanılabilir. Kömür haznesinin üzerinde ise, mangalın işi bittikten sonra kömürü
dökmeyi kolaylaştımak için tutacaklar bulunur. En alttaki kaide parça ise kömür haznesini belli bir yükseklikte tutarak
altındaki zeminin aşırı ısınmasını önlemek için yapılmıştır.
Parçaların derin çekme ve demir döküm yöntemleri ile üretilmesi öngörülmektedir. Tel ve üzerindeki halkalar paslanmaz
çeliktir, geri kalan parçalar ise pişirimli boyalarla boyanmaktadır. Kompakt formu ile Revolve’un nakliyede ve depolamada
az yer tutması amaçlanmıştır. Spiral ızgarayı tutan parça kullanılmadığı zaman ters çevrilip, mangalın daha da az yer
tutmasını sağlayabilir.

Revolve
Cleaning the grill is perhaps the most troublesome thing afer a nice barbecue party. It takes especially the most time to rub
out the fat, dried up on the grill. The intersection areas, where the two wires of the grill meet are the most effortful places
to clean. Yet, it is known to the commonsense that it is much more easier to clean continous, ﬂawless surfaces. Revolve
aims to help the barbecue lovers by turning the grill part into a continous, spiral shape, thereby easing te cleaning.
Additionaly revolve uses an other advantage of the continous wire. The rings on the wire can easily be moved alongside
to rub out the burnt oil. After getting rid of the burnt dirt it is possible to wash the grill part in a dishwasher.
To prevent the grill showing a spring effect, it is supported by a piece that keeps it rigid. This piece can also be used to
handle the grill. The coal tank also has handles to make it easier to rip the coal after barbecue. The bottom part holds the
coal tank in a certain height above so that the surface beneath does not get overheated.
Parts can be manufactured by deep drawing and iron casting. The grill and the rings are made out of stainless steel, the
rest are painted and braised. It has been aimed that Revolve will occupy a small space for logistics. The piece that holds
the tray can be ﬂiped over, making the barbecue even more compact.
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Duygu Barutçu
‹stanbul Teknik Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
Istanbul Technical University
Department of Industrial Design

Çevre Dostu Tava
Türk Mutfağında kızartılarak yapılan yemeklerin önemi büyüktür. Fakat kızartma bittikten sonra kızartma yağını saklama
kaplarına dökmek mümkün olmadığı için yağdan kurtulmanın kolay yolu olan lavaboya dökmek tercih ediliyor. Ancak
lavaboya dökülen bu yağların 1 litresi 1 milyon litre temiz içme suyunu kirletmektedir. Evsel atık kirliliğinin %25 oranında
kaynağını lavabolara dökülen bitkisel ve hayvansal yağ atıkları oluşturmaktadır.
Çevre Dostu Tava sayesinde hem ev kökenli atık yağın suyu kirletmesi önlenmiş olur hem de kullanılan yağdan maksimum
derecede verim alınmış olur. Ağız bölgesindeki tasarım sayesinde içindeki yağın kolay bir şekilde dar ağızlı kaplara
dökülmesini sağlar. Ayrıca yağın içindeki tortu ve kalıntıları ağız bölgesindeki süzgeç yardımıyla süzer, böylece geri
dönüşüm için yağ temizlenir ya da yağın tekrar daha temiz olarak kullanılmasını sağlar.

Eco-Friendly Pan
Frying as a method of cooking has a great role in Turkish cuisine. So it is frequently preferred in our kitchens. However
it is pretty hard to get rid of the frying oil after the cooking process. Mostly it is poured through the sink instead of being
collected in a container. The oil poured from frying pan to the sink is one of the prior reasons of water contamination and
1liter of oil effects 1 million liter of water.
The Eco-Friendly Pan is designed for preventing the domestic waste caused by the frying oil from contaminating the
water. In addition it makes the frying oil to be used more efﬁciently. It has a special spout that provides the oil to be poured
even into the containers that has narrow mouth such as jars. Its ﬁtler that is placed just in front of the spout separates the
sediments from the oil. Thus the fried oil becomes more suitable for the recycling process and second usage.

Sertaç Alpaslan
Anadolu Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Cam Bölümü
Anadolu University
Faculty of Fine Arts
Department of Glass



Profesyonel - Mansiyon Ödülü / Professional - Mention Prize
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Elif Altay
Anadolu Üniversitesi
Endüstriyel Tasar›m Bölümü
Anadolu University
Department of Industrial Design

Yeşil Zion
Yeşil Zion; geri dönüşümün önem kazandığı günümüzde cam şişelerin biriktirilmesini ve ayrıştırılmasını kolaylaştırmak
için tasarlanmıştır. Cam şişeleri ayrıştırmayıp, evsel atıklarla birlikte attığımızda diğer atıklara da çarparak şıngır şıngır
ses çıkartabilir hatta kırılabilir. Hem geri kazanmak hem de atıkları kolay biriktirmek için metal özel bir cam şişe saklama
ünitesi olarak Yeşil Zion düşünülmüştür. Metal malzemenin haﬁﬂiği ve rijitliği cam şişeleri biriktirmek için idealdir.
Cam şişeler incelendiğinde formları ve boyutları hepsinde farklılık gösterdiği ancak metal kapakların büyük çoğunluk için
ortak olduğu gözlendi. Bu ortaklıktan yola çıkılarak cam şişeleri diğer evsel atıklardan ayrıştırarak geri dönüşüm kutularına
kolaylıkla ulaştırılabileceği görüldü. Dolayısı ile hem geri dönüşüm için ayırmak hem de kolay uzaklaştırmak Yeşil Zion’un
temel işlevidir. Cam şişeleri boğaz boğumlarından Yeşil Zion’un şekilli yarıklarından yerleştirebiliriz. 3 adet yarık ortalama
15 cam şişe istiﬂer. Şekilli yarıklar sayesinde cam şişelerin birbirlerine temasının en aza indirilmesi amaçlanmıştır. Yeşil
Zion istiﬂeyebildiği kadar şişe istiﬂedikten sonra taşıma koluyla cam şişe ayrıştırma kutularına atılabilir. Cam şişeler için
özel bir biriktirme ünitesi olmadığından sektöründe ilktir. Çevreye ve geri dönüşüme yardımcı olması en önemli özelliğidir.

Green Zion



As recycling is getting more and more important, Green Zion is designed to keep and seperate the glass bottles easier.
When we do not seperate the glass bottles from the domestic garbage, the bottles make a lot of noise if they are not all
broken. To help both recycling and keeping the bottles, Green Zion -made of stainless steel- is in place as a glass bottle
keeping unit. The low weight and the stiffness of metal is ideal for carrying glass bottles. Five cut parts made of 1,5 mm
thinck stainless steel -one ﬂoor, four upper side- and four side parts are welded together to shape the form. To ﬁx the
bottles in the front and the back there are two hatches. The dimensions are 300 x 460 x 230 mm. The glass bottles may
vary in shape and dimensions but the metal cap form is similar in every bottle. With the help of this common feature it is
possible to separate the bottles from domestic garbage. Green Zion’s main aim is to separate and move away easily for
recycling. You can easily place the bottles in the Green Zion’s slot. Three slots holds 15 bottles in average. With the shape
of the slots the bottles touch each other at minimum level. Green Zion can be carried with its handle and moved to the
recycling point. As there is no special unit for glass bottle recycling “The Green Zion” is ﬁrst in the market. It Beneﬁts to
the environment and recycling is its most important feature.

Umut Demirel
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
Mimar Sinan University of Fine Arts
Department of Industrial Design

Metalden Mamul Ürünler Kategorisi / Metal Products Category

Profesyonel / Professional

45 Derece
Belli başlı ﬁzik ve matematik kuralları çerçevesinde bir konsept oluşturularak tasarlanan 45 Derece’nin hedeﬁ Öklit’in
geometri üzerine çalışmaları; ﬁzikteki yerçekimi kuvveti ve ivme gibi prensiplerin en yalın hallerinin hayatımızı nasıl
kolaylaştırdığını tüketicilere sunmaktır.
45 Derece meyvelik kullanıcıların yaşamlarına alan ekonomisi, hijyen, estetik değerleri düşük maliyetle sokabilecekleri
bir üründür. Düşey pozisyonda kullanıldığında 45 derecelik bir açıya sahip olan ürün sofralarımızda pratik ve estetik
bir bütünlükle meyveleri servis yapmamızı sağlar. Düşey pozisyonda duvara asılarak depolamak için kullanarak
mutfaklarımızda alan tasarrufu sağlamış oluruz.
Ürün paslanmaz çelik çubuklardan tasarlanmıştır ve kolaylıkla yıkanabilir.

45 Degrees
The concept is created on the main physics and math principles and aims to show the consumer how Euklid’s works on
geometry, the basic gravity and acceleration principles make our daily lives easier. 45 derece fruit holder brings special
efﬁciency, hygiene and an esthetic value to the consumer’s life with a low cost. When used vertically on a table, it makes a
45 degree angle helping us serve fruit practically. We can also hang it on the wall and use it to store fruit using the kitchen
area efﬁciently. The product is made of stainless steel and can be washed easily.



Metalden Mamul Ürünler Kategorisi / Metal Products Category

Profesyonel / Professional

Ecem Y›ld›z
Dokuz Eylül Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Tekstil Bölümü
Dokuz Eylül University
Faculty Fine Arts
Department of Textile

Ask›l›k
Eve geldiğimizde paltomuzu ve ceketimizi çoğunlukla askılığa asıp kurtulmak isteriz.
Fakat genellikle giysimizi neresinden asacağımızı bilemeyiz. Standart askılıklarda kullanılan kanca sistemi kıyafetimizde
istenmeyen deliklere ya da potluklara sebep olur.
Bir diğer sorun ise birçok giysinin arasından kendi kıyafetimizi bulup çıkartmamızd›r. Bu askılık tüm bu sorunlara çözüm
olmaktadır. Paslanmaz çelik malzemeden oluşan bu ürün, zemininden iki adet çivi ile duvara asılmaktadır.
Üretimine göre ister 4 istenirse daha fazla bölmeli olarak tasarlanabilinen ürünümüzde, kanca yerine askı sistemi
kullanılmıştır. Her bir bölme 13 cm derinliğinden oluşan ana gövdesine bağlıdır. Ayrı ayrı ayarlanabilir gözler yapılmıştır.
Bu gözlerden çekilip ittirilerek istenilen giysiyi ön plana çıkarmak çok kolaydır. İstenilirse gövdesinden ayrılabilen askılık
tekrar kolayca yerine asılabilir. Hiçbir ekstra mekanizma bulunmayan bu sistemde sadece el hareketiyle hepsini aynı hizaya
getirmek ya da yerinden çıkartmak mümkündür.
Böylece ceket, kaban gibi giysilerimizde gardroptaki kıyafetlerimiz gibi korunabilecek. Ense kısımlarındaki istenmeyen kötü
görünümlü potluklara engel olunacaktır.

Wall Hanger
When we come home we would like to just hang our clothes very easily. The ordinary hangers are sometimes difﬁcult to
ﬁt in a crowded wardrobe with loads of other hanged clothes around. Also ordinary hangers can cause the clothes to get
deformed, as they work with hook system.
This hanger ﬁnds a solution to all these problems. Stainless steel main body can be attached to the wall very easily.
Instead of using hook system, we used hanging system. This product can be produced with 4 or more parts according
to requirement. Every part is attached to the main body by 13 cm deep tubes. These separate parts can be adjusted by
pulling them towards to or pushing them away. Therefore you can arrange some clothes to be in the front, some in the
back. The hanger itself can be removed off the adjustable parts very easily, if required. There is no extra mechanism apart
from pulling or pushing.
By this system it is very easy to keep the clothes tidy.
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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 QuickDrain 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 to 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.
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Thermix
Thermix’in amacı evde, oﬁste, restoranda ya da otelde kullanıcının kendi istediği şekilde içeceğini hazırlamasına ve uzun
süre muhafaza etmesine yardımcı olmaktır. Thermix bir termosun ortadan ikiye bir ayırıcıyla ayrılmasıyla oluşmaktadır.
Bu iki hazne ayrı ayrı sıvıları koymaya yaramakta, sıcaklığı ya da soğukluğu muhafaza etmeye, aynı zamanda da ortak
bir karışım hazırlamaya imkan vermektedir. İki hazne sıcak su – soğuk su, çay demi-sıcak su veya kahve-süt karışımları
için düşünülmüştür. Thermix’in kol ve ağız kısmını barındıran yuvarlak kısım dönebilir mekanizmada olup tercih edilen
bölüme geldiğinde durma özelliğiyle, delikler sayesinde sıvı akışını sağlamaktadır. 3 aşamalı olarak çalışmaktadır.
4. aşamadaysa kapalı durumda olup hava akışını kesmektedir. Böylece kullanıcı isterse sıcak su, isterse sıcak-soğuk
karışım, isterse de soğuk su alabilmektedir. Veya oranını kendi ayarlayabileceği demli bir çay, çok ılık bir su, az sütlü bir
kahve de hazırlayabilmektedir. Thermix’in tasarımı iki hazneyi vurgulaması açısından siyah ve beyaz renkte, birleşen iki
bölümden oluşmaktadır. Siyah ve beyaz bölümlü gövdenin üzerlerindeki kırmızı ve mavi çizgiler ise bulundukları bölümü
işaret edip, orta noktada buluştuklarında ise karışımı ifade etmektedirler. Üst kapak çevirmeli, dışarı ve bölmeler arası
hava akışını sağlamayacak şekilde düşünülmüştür. Üzerinde yer alan kırmızı, mavi ve kırmızı-mavi işaretleriyle bulunduğu
bölmeyi vurgulaması açısından kullanıcıya kolaylık sağlamaktadır. Malzeme olarak iç ve dış yüzeyde paslanmaz çelik
düşünülmüştür, termos etkisi için iç ve dış yüzey arası vakumlu bir alan yaratılacaktır.

Thermix



The aim of Thermix is helping the user to prepare the drink according to wishes and protect the temperature long time at
house, hotel, restaurant and ofﬁce. Thermix is composed of two parts divided by a seperator. These two parts enable to
put different drink, to protect the hotness, coldness and to prepare a mixture at the same time. Two parts are considered
for hotwater-coldwater, tea-hotwater and coffee-milk. Thermix provides the drink ﬂow with the turning circle part which
involves handle and nozzle. This turning part stops at the preferred division. It works with 3 steps. At the fourth step it
is closed in order to cut the airﬂow. With these steps the user can drink hot water, hot-cold mix and cold water. Also can
prepare tea mixture, mixed water or coffee with milk. The design of Thermix is composed of black and white coloured 2
parts in order to highlight two divisions. The red and blue lines take space on their parts and meet at the middle point to
show the mixtured part. The upper cover is considered as to cut the airﬂow between two divisions and outside. Red, blue,
red-blue lines are laced at the upper part of the divisions and helps the user to point the divisions.
At inner and outer surface it is considered as stainless steel for material. And also for thermos impact a vacuumed area
will be created between inner and outer surface.

A. Sinem Hall›
‹stanbul Teknik Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
Istanbul Technical University
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Sahan
Sahan, geleneksel Türk yemek kültüründen ilham almış olmakla beraber; pişirme, servis ve saklama özelliklerini bir araya
getirmesi açısından yenilikçi bir yaklaşıma sahiptir. Paslanmaz çelikten olan sahan gövdesi ocakta düzgün bir ışıl dağılım
sağlar. Hızlı ve çabuk pişirmeye olanak verir. Silikon kenarlıklar hem renk ayrımı sağlamak hem de elleri yakmadan taşımak
adına kolaylık sağlar. Yine silikondan olan tabaklar hem yemek yerken kişinin dokunup elini yakmasını önleyen bir örtü
olurken, sıcak sahanın masaya zarar vermesini önleyen bir nihale görevi de görür. Bu silikon tabak aynı zamanda da bir
kapak görevi görür. Kalan yiyeceklerin saklanmasına olanak verir. Yenilemeyen yiyeceklerin başka bir kaba alınıp daha
fazla tabak kirletilmesini önler. Kapağın sertleştirilmiş yapısı sayesinde üst üste depolamaya da olanak veren bir sistemdir.
Kalan yiyecekler ertesi gün yeni bir tencere kirletmeden tekrar ısıtmaya da olanak verir. Sıvama tekniğiyle üretilen sahan,
pişirme, servis ve depolamaya getirdiği çözümle hem daha fazla bulaşık yıkanmasını önler ve su tasarrufu sağlar hem de
slow food’a yeni bir bakış açısı getirir.

Sahan
Sahan has got inspiration from traditional Turkish food culture while brought novelty to the idea of cooking, serving and
keeping as it brought them all together. The body of Sahan produced from stainless steel provides equal distribution of
heat on the surface, thus it cooks faster. Silicon ends help to identify each plate by their colors while makes it easy to
carry as it does not get hotter easily. The silicon plates both prevents people to burn their hands by touching to hot pots
and protect the table surface as it serves as a trivet. This silicon plate also works as a cover which helps to keep the
left food. Therefore, the food that was not consumed does not need to be transferred to another plate. There is no need
to make other plates dirty. The hardened cover helps to stack different “Sahan”s on top of the other. Left food can be
eaten and heated the other day without dirtying other pots. Sahan is produced with spinning technique. Sahan is a new
perspective to slow food as it brings cooking, serving and keeping together while it is eco friendly by reducing dirtying
dishes and dish washing.
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Su Meleği
“Su Meleği”, Türk Mutfağı’nın geleneksel lezzetlerinden biri olan su böreğinin yapımında yaşanan zorlukları ortadan
kaldırmak için tasarlanmıştır. Ürünün bir parçası olan geniş süzgeç ile yufkanın geçirdiği aşamalarda yırtılması
önlenmekte, yıkandığı sudan çıkarılması kolaylaşmaktadır. Süzgeçle, soğutma tenceresine sokulan yufka yine süzgeçle
kaldırılarak sıcak su tenceresine sokulmaktadır. Sıcak ve soğuk sularda yıkanan yufkanın kolaylıkla sudan alınması, iç
içe konularak saklanabilme ve kolay temizlenme özellikleri sayesinde, Su Meleği börek yapımını kolay ve kısa kılmaktadır.
İç haznelerinde bulunan kapasite işaretleri yardımıyla su miktarı kolaylıkla tespit edilmektedir. Bu set, farklı lezzetlerin
pişirilebilmesine de olanak sağlamaktadır. Soğutma ve kaynatma tencerelerinin dışı mat, içi parlak 18/10 paslanmaz
çeliktir. Tüm ocaklarda kullanım için uygun sandviç taban yapısına sahiptir. Sağlam ve güvenilir tutabilmek için ergonomik
tutacaklar melek kanadı formundadır ve bakalit malzemeden imal edilmiştir. Aparatlardan biri olan süzgeç de paslanmaz
çeliktir, tutacağı bakalit olup yıldız formuyla sonlanmaktadır. Kapak, yüksek ısıya dayanıklı borosilikat camdan üretilmiştir,
tutacağı bakalittendir. Kokuya ve ısıya dayanıklı, leke dirençli.

Water’s Angel (the angel of water)



“Water’s Angel”, Turkish cuisine is one of the traditional dishes are designed to eliminate the difﬁculties experienced in
the construction of water pastry. A large ﬁlter, prevents tearing of ﬁlo pastry and facilitates to removal from bathed water.
Filo pastry is put into cooling pot with the help of ﬁlter. If you want it, ﬁlter is removed into hot water pot again. This
product is made of pastry easily and simply, due to bathing ﬁlo pastry in hot and cold water. Help of marks in the capacity
of inner chamber, the amount of water is easily detected. This set, also allows different ﬂavors of cooking.
Cooling and boiling pots have a matte outer surface and the inner surface is 18/10 stainless steel. This product can be
used in all cookers because it has sandwich ﬂoor structure. ”Water’s angel” has angel wing ﬁgured handles, providing a
robust and safe grip and is made of bakelite. Filter apparatus is made of stainless steel and its handles are in the form of
star. Cover is produced from high heat- resistant borosilicate glass, handles material is bakelite. Odor and heat–resistant,
stain-resistant team’s care and cleaning is too easily in the dishwashing machine.

Erdeniz Kurt
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İstanbook
Bu ürün bir kitap tutma aparatıdır. Kitap desteği tasarımları arasında sıra dışı bir alternatif olmayı hedeﬂemiştir. Kitap
desteği ve aynı zamanda tasarımı İstanbul’dan esinlenerek çalışılmıştır. Kitaplara destek işlevini, mevcutta yüzlerce
alternatiﬁ olan yanlardan destekleme (itme) işlevli biçimleri dışında, kitapları birbirine çekme mantığıyla iş gören bir
tasarımdır. Mevcut sistemlerde (tasarımlarda) kitaplar iki tane ağırlık ile iki yanlardan desteklenerek bir arada dik tutulur.
İSTANBOOK tasarımında ise, konuya göre metalin önünde türü yazmaktadır (SANAT, TARİH, EDEBİYAT, MÜZİK vb.). Metal
parça tarafından yanlardan çekilerek dik tutulur. Metal malzemeden oluşturulur. Farklı boy ve ölçülerdedir. Ayrıca renk
alternatiﬂeri bulunmaktadır. Farklı İstanbul siluetleriyle sıra dışı bir İstanbul tasarımı olmayı hedeﬂemektedir.

İstanbook
ISTANBOOK has been made for arrange books; aims to be an extraordinary alternative to the designs of bookshelves
inspired from Istanbul. Current systems (designs) are vertical to the books by supporting by the two sides with two
weight. ISTANBOOK’s different from other similar products; Form and Function; arranges books by pushing and pulling
with a construction metal.
As for that ISTANBOOK design the books are separated by the subject such as; (ART, HISTORY, LITERATURE, MUSIC,
etc.), is kept upright by pulling on the sides by the metal parts, enable different height, size and colors....
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Baharatl›k - Spiceship
Spiceship on beş adet farklı baharatlığı içinde bulundurarak alanı en iyi şekilde kullanacak şekilde tasarlandı. Spiceship
30x35x14 cm büyüklüktedir. Bu boyutların seçilmesinin nedeni mutfak tezgah üstü dolaplarının minimum 30 cm derinlikle
tasarlanmalarından kaynaklanır. Spiceship’in montesi pratiktir. Vidalarla değil vantuzlarla dolap tabanına tutturulur.
Spiceship’in kullanımı da basittir. Mantığı raylı çekmece sistem mantığına dayanır. Dolaba içine vantuzla yapıştırılmış
Spiceship çekmece çeker gibi çekilir. Raylar belli bir noktaya geldikten sonra mafsal noktalardan kırılır ve dik konuma
geçer. Kanca formundaki kapaklarından asılmış baharatlıklar ise doğal bir şekilde ekstra çaba sarf etmeden ağırlık
merkezleri doğrultusunda kendiliğinden dik konuma geçer. Dik konumdaki on beş adet baharatlık hepsini görebileceğimiz
şekilde ve bize eşit uzaklıkta önümüze dizilmiş olur. Böylece, baharatlıkları kullanım sıklığımız ya da sadece zevkimize göre
düzenleriz ve hangi baharatlığın nerede olduğunu aramamıza gerek kalmaz.
Kullandığımız baharatlık özel tasarım kapağı sayesinde kolayca geri yerine yerleştirilir. Baharatlığın kapağı kanca formunda
tasarlanmıştır. Kapağı sayesinde Spiceship’in ortasından geçen mile tutunur ve dik konumdayken serbestçe hareket eder.
Spiceship’in bir diğer özelliği ise dolaplardaki atıl alanı en iyi şekilde değerlendirmeye fırsat vermesidir. Spiceship’in üstü
istenilen diğer mutfak malzeme ve eşyaları ile doldurulabilir. Bu Spiceship’in çalışmasına engel olmaz. Baharatlık gövdeleri
parlak paslanmaz çelikten imal edilmiş olup kapaklar ise renkli anadize alüminyumdan yapılmadır. Baharatlık gövdelerinin
yazılabilir kısımları ise preste şekillendirilmiş olup, yüzey işlemi olarak fırçalama (brushing) uygulanıp matlaştırılmıştır.

Spiceship



Spiceship is designed to contain 15 different cruets with an aim to utilize the space in a most effective way. Its dimension
is 30x30x10 cm. The reason to choose this size for the spiceship is that the kitchen closets are generally made in
minimum 30 cm depth. The installation of the spiceship is pretty easy as well as its usage. It is installed with sucking disks
instead of screws. To use it, it is enough to pull it as pulling a drawer. The cruets are donated with special tops. When the
spiceship is opened, all the cruets can be seen at an equal distance to us. To understand which spice is in which cruet
there is an innovative pencil. It can write onto the cruets. Spiceship utilizes the space effectively. Anything can be put on
it in the closet. You do not have to take anything out of the closet to ﬁnd something.
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Çaydanl›k
Günümüz tasarım anlayışında işlevselliğin önemi büyük. Fakat ürünleri işlevlendirirken estetik kaygıdan uzaklaşmamalıyız.
Tasarladığım çaydanlıkta da bunu uygulamaya çalıştım. Geleneksel çaydanlık formu yerine kare bir şekil kullandım. Kare
form suyun ısınmasına ya da akmamasına engel değildir. Daha sonra suyun aktığı klasik uzun borulardan kurtuldum.
Onun yerine çaydanlığımın kenarlarını 2 cm yaparak (üst kısımda bu kalınlık 1.5 cm) dıştaki boruyu 2 cm kalınlığın içine
almış oldum. Suyun akımını kolaylaştırmak için de ucuna küçük cam bir ibrik koydum. Cam koymamın sebebi şeffaf ve
minimal bir görüntü sağlamaktı. Demlik kısmını da alt çaydanlığın içine geçecek şekilde tasarladım. Çaydanlığın ortasında
bulunan kare proﬁl (ortası açık 7 mm kalınlığında) üstteki demliği tutmasını sağlıyor. Ana malzeme metal, ibrik cam,
kuplarda ise plastiktir. Kalıp yöntemiyle üretilir. En alt tabanda daire formunda metal bir parça daha vardır. Böylelikle
ocağın üstüne rahat bir şekilde oturabilir. İç borularda suyun aktığı kısımlarda süzgeçler vardır. Demliğin içerisinde çayın
konulduğu kare süzgeç vardır. Klasik daire formu da kullanılabilir.
Tasarımdaki amaç stili ve yalınlığı bir arada tutup formuyla kullanıcıları cesaretlendirmektir.

Tea Pot
In contemporary design, the importance of functionality is substantial. However, in today’s marketplace, we see that
success comes with designs that blends the design and functionality. I have taken this approach as the foundation design
goal when designing my tea pot. Contrary to common tradition, I have used a square design. Square design does not pose
any problem to heating and liquid pouring. Then, I got rid of the traditional long pipes that water ﬂows. I have taken the
pipes inside the pot. Outside I have put a small glass form to manage the water ﬂow. The reason that the glass is used, is
to offer minimalistic and clear design. The main material is metal, cups are plastic, and glass.
The main design philosophy of this design is to offer style and simplicity and with its form encourage the users.
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Flora
Pasta, kek gibi yiyecekleri düzgün ve eşit bir biçimde dilimlemeye yarayan bir referans ürünüdür. Pastaya saplanacak dâhili
bir parçası bulunmamaktadır. Ortasında bulunan küçük konik deliğe evlerde her daim bulunan kürdan geçirilir ve kürdanın
altta kalan kısmı pastaya saplanır. Düzlemsel formu sayesinde yer kazancı sağlar. Çiçeğe benzer forma sahip ürünün her
yaprağında 5 mm çapında delikler bulunur. Bu delikler doğum günü pastaları düşünülerek eklenmiştir. Normalde mumları
pastaya saplamak için kullanılan plastik tutacaklar eriyen mumun pastaya akmasını engellemez. Formu sayesinde bu
soruna çözüm getiren Flora, bu amaçlarla kullanılmadığı durumlarda alt kısmında bulunan plastik ayaklar sayesinde küçük
bir nihale ya da bardak altlığı olarak da kullanılabilir. Sac paslanmaz çelikten, presle üretilir.

Flora
Flora is a reference product that helps cutting cake into uniform and equal pieces. There is no internal part of it to stick
in cake. Toothpick is passed through the conical hole in the middle of it and the bottom part of the toothpick is stuck into
the cake. It saves space thanks to its planar form. There are 5 mm- diameter holes of each leaf of the ﬂoral form. Those
holes are added considering birthday cakes. Normally, plastic candle holders can not protect cake against melted candle.
Flora provides a solution to that problem thanks to its form. Through plastic part at the bottom of it, it can be used as a
small hot pad and a coaster. The material of the product is sheet stainless steel and manufacturing method is shaping
with press.
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Eggy
Yumurta pişirici; yumurtanın pişirilmesi ve sunumunu pratik bir şekilde yapmanıza yardımcı olur.
Ürüne ait birimlere yumurtalar yerleştirildikten sonra, birimler ters şekilde ‘’eggy’’nin üzerindeki yuvalara yerleştirilir.
Ürün içerisine yerleştirilen su ile birlikte yumurtalar ocakta kaynatılarak pişirilir. Pişirme işleminden sonra yumurtaları
tutan birimler, elinizi suya değdirmeden ve soğuk suyla durulamaya gerek kalmadan yuvalarından alınır. Sunuma hazır
yumurtalar başka bir işleme gerek kalmadan sofradaki yerini alır ve servis elemanı olarak işlemini tamamlar.
‘’Eggy’’ye ait tüm parçalar, bulaşık makinenizde rahatça yıkanabilir. Ürüne dahil edilen 180 derece dönebilen kulbu ile
‘’Eggy’’nin hacmi küçülerek, yer işgalinin önüne geçer.
‘’Eggy’’nin pişirme birimlerinde, yumurtanın renkleri olan sarı ve beyaz kullanılmıştır. Gövde ve diğer metal parçalarda pres
kalıplama teknolojisi, plastik parçalarda ise enjeksiyon kalıplama uygun görülmüştür.

Eggy
Egg cooker helps you cooking egg and making presentation in a practical way.
After placing the eggs into the units of the product, units are placed in ‘’Eggy’’. After cooking, units are taken easily
through the product and units are served.
All the parts belonging to ‘’Eggy’’ are washed easily in the dishwasher. ’’Eggy’’s 180 degrees swivels handle does not
place invasion on the shelf.
White and yellow colors are stylized on the ‘’Eggy’’ s units, which are egg’s colors. Body parts and other metal parts press
molding technology, plastic parts injection molding has been decided.
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Bir Tutam
‘Bir Tutam’ ev kullanımına yönelik yemek tariﬂerinde kolaylık sağlayacak ayarlanabilir bir ölçü aletidir. Birçok tarif yemek
yapmayı kolaylaştırmak adına evde kolay bulunabilecek mutfak eşyalarını ölçü birimi alır. Bu eşyalardan en sık kullanılanlar›
çorba kaşığı, tatlı ve çay kaşığıdır. ’Bir Tutam’, bu ölçü oranlarını bir araya getirerek yemek yapımını kolaylaştırır.
Ürün, metal ve plastik olmak üzere iki ana parçadan oluşur. Metal kısım paslanmaz çelik malzemeden presleme yöntemi
ile üretilir. Plastik kısım ise plastik enjeksiyon yöntemi ile üretilmiş iki ayrı parçadan oluşur.
‘Bir Tutam’, işlevini temel olarak plastik kısmın metal gövde üzerinde kayması ile gerçekleştirir. İstenilen ölçü birimi, metal
parçanın kaşık kısmındaki göstergelere bakılarak plastiğin kaydırılmasıyla ayarlanır.
Adını da bu ölçü birimlerinden en çok kullanılan ‘Bir Tutam’ tabirinden almış olup, ürünün metal kısmının arkasında
bulunan yüzey bu ölçü birimine denk gelir. Kullanım alanları ev ortamı ile sınırlı olmayıp, yemek yapılan her ortamda
kullanılabilir.

Bir Tutam



‘Bir Tutam’ is an adjustable measuring tool that provides convenience for application of recipes for home use. In most
recipes, to ease up the measure units most common kitchen equipment is used as measure units to ease up the process
of cooking. Table spoon, desert spoon and tea spoon are some of those most common used kitchen equipments as
measurement units. ‘Bir Tutam’, gets together these proportions and facilitates the production of food.
This product composes of two main parts; metal and plastic. Metal part is made of a stainless steel and produced by
forging method and plastic part is produced by plastic injection and the body composes of two parts.
‘Bir Tutam’, functions as the plastic part slides through the metal part. The desired measurement unit is set as guided by
the indicators on the spoon part of the metal body.
The surface on the back part of the metal body is equal to the measurement of a pinch of an ingredient which symbolizes
the name of this product. Areas of application are not limited to the home environment, this product is suitable fort the
use in any environment where food production is available.

Emrah Taçy›ld›z
Anadolu Üniversitesi
Endüstriyel Tasar›m Bölümü
Anadolu University
Department of Industrial Design
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Keep

Mehmet Behzat Birtane
Y›ld›z Teknik Üniversitesi
Metalurji Malzeme Mühendisli€i
Y›ld›z Technical University
Metallurgical and Materials Engineering

Keep saklama kabı setinde, metal kapaklı saklama kapları ve bu kapların asıldığı mıknatıslı metal plaka bulunmaktadır. Bu
sayede ürünü istenilen yere monte etmek mümkündür ve herhangi bir rafa veya dolaba koymaya gerek yoktur. Böylece
mutfaklarda hem alan ekonomisi sağlanır hem de yemek hazırlarken kullanılacak malzemeler kullanıcının daha kolay
erişebileceği yerlerde bulunur. Ürün 3’lü ve 6’lı olmak üzere iki set olarak kullanıcıya sunulur. 3’lü sette birer adet 0.75 lt,
1 lt ve 1.25 lt olmak üzere 3 farklı boyutta saklama kabı ve bu kapların asılacağı mıknatıslı metal plaka bulunmaktadır. 6’lı
sette ise ikişer adet 0.75 lt, 1 lt ve 1.25 lt olmak üzere 3 farklı boyutta saklama kabı ve bu kapların asılacağı mıknatıslı metal
plaka bulunmaktadır. Saklama kaplarının bileşenleri bir hazne ve bir metal kapaktır. Metal kapağın üzerinde bulunan ölçü
çizgileri sayesinde kullanıcı istediği ölçüde malzemeyi, ikinci bir ölçme kabına ihtiyaç duymadan kolayca alabilir.
Ürünün haznesinde silikon diyafram bulunmaktadır. Bu diyafram ürünün kapağı kapatılırken kapak ile hazne arasına sıkışıp
oturur ve kaptaki yiyeceklerin hava ile temasını keserek uzun süre taze kalmasını sağlar. Keep’in metal kapak ve plakası için
ferritik paslanmaz çelik (ferritik paslanmaz çeliklerin mıknatıslanma özellikleri ve korozyon dirençleri yüksektir) haznesi
için ise HDPE (High Density Polyetylene) öngörülmüştür. HDPE, BPA (Bisfenol A) salınımı yapmadığı için piyasadaki
mevcut birçok saklama kabından daha sağlıklıdır. Paslanmaz çelik ve HDPE den imal edilen Keep bulaşık makinesinde
yıkanabilir. İmalat yöntemi ise; metal kapaklar için kalıpta basma, hazne için plastik enjeksiyondur.

Keep
Keep storage box includes storage boxes with metal lids and the metal plate which these boxes are hung on. Thus the
product can be mounted anywhere and it does not have to be placed in a shelf or cupboard, which ensures economy
of space in the kitchen, and ensures that the ingredients to be used for cooking are always within the shortest reach
of the user. The product is offered as two sets of 3 and 6 pieces. The 3-piece set contains storage boxes at 3 different
sizes, which are 0.75 l, 1 l and 1.25 l, as well as a magnetic metal plate where these boxes will be hung. The 6-piece set
contains 6 storage boxes at 3 different sizes, which are 0.75 l, 1 l and 1.25 l, as well as a magnetic metal plate where
these boxes will be hung. The components of storage boxes are a tank and a metal lid. The measurement markers on the
metal lid allows the use to take the necessary amount of ingredient without using another scale. The tank of the product
contains a silicone diaphragm, which clicks in between the lid and the tank when the lid is closed, and blocks any air
contact with the food in the box to keep it fresh for a long time. Use of ferritic stainless steel (ferritic stainless steel has a
high magnetic property and resistance to corrosion) is prescribed for Keep’s metal lid and plate, and HDPE (High Density
Polyethylene) for the tank. As HDPE does not release any BPA (Bisphenol A), it is far more healthier than many storage
boxes available on the market. Keep, which is manufactured of stainless steel and HDPE, can be cleaned in dishwasher.
The manufacturing method is extrusion for metal lids, and plastic injection for the tanks.
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Funny Shapes
Çocuklara yemek yeme alışkanlığı kazandırmak ve öğünlerini eğlenceli hale getirmek amacıyla tasarlanan Funny Shapes,
zımbadan esinlenerek tasarlanmıştır. Ay, yıldız, çiçek, kalp ve balık şeklindeki değiştirilebilir beş metal başlığa sahip olan
bu ürün, patates, elma, kabak gibi sert ve geniﬂ yüzeye sahip meyve ve sebzeleri tek hamlede keser ve üstteki düğmesi
sayesinde iterek kolayca bırakır. Böylece içte ve dışta kalan iki parça da, hem rutin öğünlerinizi eğlenceli hale getirmede
hem de kutlama, parti gibi özel yemeklerinizi süslemede kullanılır.
Ürünün dış yüzeyi polipropilen plastik malzemeden olup, bıkçak ve kesme işleminin yapıldığı yüzey ince paslanmaz
çeliktendir. Yiyecekleri görmenizi sağlayan plastik üst şeffaf yüzey sayesinde kolayca ve dogru yerden kesmenizi sağlar.
Kesme işlemi yaparken ürünün kaymasını engellemek için tabanda ince plastik kauçuk bulunmaktadır. Oldukça haﬁf olan
Funny Shapes, mutfaklarda yer tasarrufu sağlamak için duvara asılabilir.

Funny Shapes
Funny Shapes, which is designed to acquire eating habit to children and to make the meal funny for them, is inspired bu
puncher. This product has ﬁve changeable metal keen parts, i.e. moon, star, ﬂower, heart and ﬁsh, and it cuts the hard and
wide fruits and vegetables by one movement and pushes them easily thanks to upper button. Therefore, both the inner
and outer part can be used to make the routine meals funny and to decorate the special meals like party or celebration.
The product’s surface is made of plastic. The knife and the below part are made of metal. Funny Shapes is so light thanks
to its transparent plastic surface which is providing the opportunity to see while cutting. It can also hang on the wall in
order to occupy a very small area in the kitchen.
The button which has the same shape with funny knives is made of colorful elastic plastic.
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AsistS
Tasarım dört ana parçadan oluşmaktadır. Birinci parça kıskaç ana gövde, diğer üç parça tuz şeker ve krema kutucuklarıdır.
Her kutunun üstünde braille alfabesiyle düzenlenmiş, kutunun içinde ne olduğunu yazan noktalar vardır. Bu sayede
görme engelli insanlar kutuların içeriğini kolayca tanır ve zahmetsizce kullanır. Ana gövdenin kıskaçla masanın kenarına
takılabilir olması da bir avantajdır. Kutuların boyları da birbirinden farklı uzunluklarda olacak şekilde tasarlanmıştır ki,
yerleri karışmasın. Asists hem çok duyarlı, gerekli bir ürün olup hem de restoran ve otellerde hatta evlerde bile engellilere
yardımcı bir ürün olarak tasarlanmıştır.

AsistS
The design consists of the four main sections, which are the clamp body, one box sugar, one box cream, one box
salt.There is an advantage which is ‘’Braille Alphabet’’, that the blind people use to recognize the objects and their
environment.The Asists is designed for the helping to the blind people. It works like a clamp. The main body clips to the
table so that you can use the table efﬁciently, during eating something. The Asists is a very emotional and essential design
and also it is the product which is so helpful to the blind people.
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Do€ray›c›
Bıçakla biber, salatalık, kabak, maydanoz, havuç gibi sebzeleri doğramak mutfakta en çok vaktimizi alan ve en çok
tehlike arz eden eylemlerden biridir. Özellikle silindirik şekilli sebzelerde bıçağın kayma riski oldukça fazladır. Elle hızlı
doğrayamadığımızdan sık sık elektrikli doğrayıcılara başvururuz. Elektrikli doğrayıcılar ise hem gereksiz enerji harcar hem
de sebzeleri fazla küçük parçalara ayırır, doğradığımız sebzelerin parçalarının kalınlığına müdahale edemeyiz. Aynı zamanda
bu elektrikli doğrayıcılar söğüş doğrama yapamazlar. Doğradığımız sebzeleri bu elektrikli doğrayıcıların haznesinden
dökmek, kesici bıçağını çıkarıp yıkamak da ayrı bir derttir. Küresel ısınmanın önem arz ettiği, ekolojik dengelerin öneminin
anlaşıldığı bugünlerde insan enerjisiyle çalışan, daha az su tüketerek yıkanabilen ürünlerin önemi bir kat daha artmıştır.
Bu ürün de tamamen kendi enerjinizle hızlıca sebzeleri doğramanıza yardımcı olur. Bıçağın aksine elinizin kesilme riski
yoktur. Baş tarafındaki küresel bölgesinden tutup, sadece dikey hareketle dairesel kesici ucuyla sebzelerinizi hızlıca
doğramanızı sağlar. Rende gibi kullanılıp, ekstra bir hazneye ihtiyaç duymadan, tabağınızın üstünde yada kesme tahtasında
kullanılabilir. Doğradığımız sebzeleri tencereye ya da salata kabına vs. kolaylıkla aktarabiliriz. Paslanmaz çelikten döküm
yöntemiyle üretilen bu ürün tamamen geri dönüşümlüdür. Kesici parça ve standından oluşur ve bulaşık makinesinde
kolayca yıkanabilir. Şık görünümlü bu ürün, bıçakların aksine kendi standında durur ve kullanılmadığı zaman tehlike arz
etmez.

Chopper



Slicing pepper, cucumber, and carrot is always dangerous and a hardwork in the kitchen and it always spends time.
Especially while slicing cylinder shaped vegetables, knife can slip and cut our ﬁnger. Very best cooks sometimes have
accidents like that. Slicing fast requires mastering in the kitchen. Electrical slicers look safer than knives but they slice the
vegetables into too tiny pieces and we have no control on them. On the other hand they consume electricity just to slice
a vegetable. And also they can be dangerous while pouring the cut and sliced vegetables from the container of the slicer.
The s shaped blades are very dangerous when you have to remove them before putting the slicer in the dishwasher. This
product only uses human power in a safer way, and you can use any kind of plates, containers... vs with it. It is produced
of stainless steel and totaly recyclable. It looks very elegant and it is safer than all the knives in the kitchen.

Gökhan Mura
Orta Do€u Teknik Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
Middle East Technical University
Department of Industrial Design
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Ceket Askısı
Yarışmaya katılan proje ceket askısı olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu ürün öncelikle oﬁs kullanımı için
tasarlanmış olmakla birlikte istenilirse evlerde de kullanılabilir.
Askı soğuk şekillendirme ile bükülmüş 6 adet çelik çubuk, bu çubukları tutturmak ve estetik bütünlük sağlamak için
kullanılan 2 adet plastik bilezik, çubukların üstünü kapatmak ve yine çubukları bir arada tutarken biçim dili ile ürünün
kullanıcısıyla olan iletişimini arttırmayı amaçlayan şapka biçiminde bir adet plastik kapaktan oluşmaktadır. Bütün bu
yapı metal kapak ile kapatılan dökme bir ayak tarafından tutulmaktadır. Askıya asılacak kıyafetlerin ağırlığını dengelemek
amacıyla ayağın dökümden olması önerilmektedir. Bu askı birbirine eş ve kolay elde edilebilen ve görece kolay
ﬂekilendirilebilen malzeme ve komplike olmayan yöntemler ile üretileceğinden üretimi kolay ve düşük maliyetli olacaktır.
Bunun yanında bütün eş parçalar kolayca monte ve demonte edilebileceğinden ürün demonte olarak saklanabilir, taşınabilir
ve perakende olarak bu şekilde satılabilir. Aynı malzeme ve üretim yöntemleri ile temel oﬁs ihtiyaçlarını gidermeye yönelik
ürünler de tasarlanabileceği ve bu ürün bir seriye dönüştürülebileceği için hem bir tasarım ürünü olarak hem de sürekli
yenilenebilecek bir ailenin üyesi olarak ürünün ticari hayatı sürdürülebilir olacaktır.

Coat Rack
This item is designed to be used as a coat rack. This product is designed to be used in ofﬁce environment but it can also
be used in domestic environments. The coat rack consist of 6 cold forged steel rods, 2 plastic rings that are designed to
hold the rods together and a plastic hat shaped cap which is designed to cover the steel rods but also as a catalyst for
the symbolic and semiotic communication of the object with its user. This structure is being held by a cast base, which
aims to provide the necessary weight and stability for the coat rack when it is in use with heavy coats hanging from arms.
As this coat rack will be produced with relatively easy to shape materials and well known conventional manufacturing
techniques it will be a low cost item for the manufacturer. All the parts are easily mountable; the product can be stored,
transported and sold demounted. The product can also sustain its commercial existence as a unique product and also
potentially as a part of a family of products designed with a similar perspective with similar materials and manufacturing
techniques.
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Çöpmatik
Çöp kutusunu boşaltmak için pratik bir yöntem sunan Çöpmatik kendi için özel olarak tasarlanmış çöp poşetlerini kullanır.
En üstte dolan çöp poşetinin çekme mandalı yatay olarak çekilip poşetin ağzı kapatılır, bundan sonra a€zı daralan çöp
poşeti rahatlıkla yukarı doğru çekilerek çöp kutusundan çıkartılır. Dolan çöp poşeti çöp kutusundan yukarı doğru çekilerek
bir alttaki çöp poşetini çok güçlü olmayan bir bağlantı ile yukarı doğru kendisiyle birlikte çeker. Yukarı çıkan yeni çöp poşeti
çöp kutusun en üsteki tırnaklarına geldiğinde daha fazla yukarı çıkamaz ve zayıf olan bağlantı kopar. Dolan çöp poşetinin
yerine gelen boş poşet çöp kutusunun mekanizması sayesinde tekrar aşağı düşmez. Böylelikle dolan çöp poşetinin yerine
yeni poşet otomatik olarak takılmış olur. Çöp kutusuna çöp atmak için kutuyu sarmalayan ahşap görünümlü metal pedal
kullanılmıştır. Bu pedallar yardımıyla kapaklar rahatlıkla açılır.
Kullanılan malzemeler: Krom kaplama metal, ahşap desenli metal ve çeşitli renklerde boyanmış metal.
Bu sistem ile neredeyse tek parmak kullanılarak çöp kutusu boşaltılmış olur. Ayrıca yeni poşet otomatik olarak takılmış
olur.

Çöpmatik



Çöpmatik offering a practical method to empty the recycle bin for your own uses specially designed garbage bags.
Horizontally at the top, pulled the trigger pull garbage bag ﬁlled with the mouth closed, then narrowing the mouth of
the trash garbage bag easily removed by pulling it upwards. A garbage bag ﬁlled with trash by pulling the bottom up,
not too strong a connection with garbage sachet pulls up with him. Top of the new litter box in garbage bags when the
üsteki ﬁngernails can not go up more and break it off with a weak link. Free from garbage bags ﬁlled with trash instead
of poşetinin mechanism, does not fall down again. Thus, instead of the new poşetinin ﬁlled garbage bags will be installed
automatically. Throw garbage into the trash looking for the pedal to the metal box surrounding wood was used. This is
easily opened doors with the help of pedals.
Materials used: Chrome-plated metal, wood deseneli metal and painted metal, various colors.
With this system, almost one-ﬁnger using the recycle bin is emptied and the new bags will be automatically installed.
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Katılımcı, fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını
istememiştir.
The participant did not prefer
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SMile
SMile poşet çayları kolaylıkla sıkmayı sağlayan bir üründür.
Genellikle poşet çaylar bir kaşık etrafına sarılarak sıkılır. Bu yöntem hem el yakar hem de etrafı batırır. SMile yardımıyla bu
problemler yaşanmaz. Çünkü oldukça pratik bir üründür. Uç kısımdaki aralığa konan çay poşetini ipinden tutarak yukarıya
doğru çektiğinizde poşet çay aralık kısımda sıkışacak ve kolaylıkla süzülecektir.
SMile aynı zamanda bir kaşıktır ve rahatlıkla çayınızı karıştırabilirsiniz.
Malzemesi paslanmaz çelik olan bu ürün forging veya çeliğin kum dökme yöntemiyle veya kalıpla üretilebilir.

SMile
SMile is a product that helps to squeeze tea bags without dropping their water around.
Generally tea bags are squeezed with help of a spoon. But this is diffucult. But SMile is very practical. Help of SMile,
people will be able to squeeze tea bags easily.
Meanwhile, SMile is a tea spoon. Therefore, you can mix the sugar you added.
SMile is made of stainless steel. It can be produced forging or steel’s sand dumping method or mould.



Metalden Mamul Ürünler Kategorisi / Metal Products Category

Profesyonel / Professional

2010514
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Kurutma Sepeti
Meyve ve sebzeleri kişinin kendisinin kurutması, kurutulan meyvelerden kendi ürününü üretmesi (kuru yemiş, biber, nane
pul biber vb.) çok zevkli bir uğraştır. Köylerde ya da bahçeli büyük evler için bu işlemi yapmak çok kolayken şehir hayatında
yani apartmanlarımızdaki dairelerimizde bu işi yapacak ne yerimiz ne de düzeneğimiz vardır. Tasarlanılan kurutma sepeti, bu
sorunların çözümü olarak ortaya çıkmıştır (Elektrikle çalışan kurutma makineleri vardır ama en doğal ve lezzetlisi güneşte
ve doğal rüzgârla kurutulanlardır). Ürünü paketinden çıkartıp monte ettikten sonra evimizin en uygun yerini belirliyoruz.
Güneş gören balkon ya da pencereyi seçiyoruz. Pencere kanadına monte etmek için pencere kanadını açıp güçlü vantuzları
cama tutturuyoruz daha sonra kurutulacak meyveleri sepetlere diziyoruz. Balkon duvarına ya da pencere altına asmak
için kelepçemizi kullanarak duvara sıkıştırıyoruz. Meyvelerimizi dizdikten sonra çekmece gibi bölmeleri çekerek daha çok
güneş almasını sağlıyoruz. Güneş ışığına duyarlı meyveler için güneşliğimizi çekip kurumaya bırakıyoruz. 3 çeşit bölmeyi
kullanarak her türlü meyve, sebze, yemiş kurutulabilir (1. bölme elma kurusu, ayva kurusu yani suyu az olan meyveler, 2.
bölme kükürtlenerek ya da bandırılarak kurutulan meyveler için 3. bölme ise tamamen yapraklı sebzeler için). Tel sepetin
çalışma prensibi doğal güneş ve rüzgârdır.

Drying Basket



Fruits and vegetables drying oneself and dried fruits to produce their own products (nut and almonds, pepper, mint,
red pepper, etc.) is a sphere of very enjoyable. Large houses with gardens in villages or city life to make this process
very easy, so what is our place in the setup of my equipment apartments are what you can do this job. Solution of these
problems has emerged as the drying basket. (There are electrically operated drying machines but the most natural and
tastes good in the sun and the natural wind) After installing the product package, remove and determine the location
of our house the best. (Sun exposed balcony or window) Casement window open and powerful suction cups to mount
the wing on the glass, then dried fruit baskets. Balcony to hang on the wall or the bottom of the window to the wall
compartments, such as by pulling the drawer after provide more sun to get sensitive to sunlight for the fruit to dry out
leave. (Dust and insects use to protect your hood) 3 kinds of nuts and dried fruits and vegetables of all kinds using the
pane. (1st division dried apples, quince, dried fruit that is less than water part 2 or 3 episodes are completely for leafy
vegetables and dried fruits to) wire basket, the operating principle of natural solar and wind.
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Çatal

2010527

Akdeniz mutfağının vazgeçilmez bir gıdası zeytin ve zeytinyağı kendisi için özel tasarımları çoktan hak ediyor. Aslında
iki boyutlu bir obje olan çatal (tasarımsal olarak) kesim ve büküm kalıplarıyla biçim bulmaktadır. Çatalın batan kısımları
genellikle düz bir çizgi üzerinde yer alır. Bu yüzden zeytin gibi yuvarlak ve küçük objeleri yakalamak bir hayli güçtür.
’’ZEYTİNİ BİRAZ YORMAK GEREKİR.’’ Zeytinin çatalla kolayca yakalanabilmesi için çatalın batan kısımlarının yan yana
bir çizgi oluşturarak değil de bir alan tanımlayacak şekilde yerleşmesi gerekmektedir. Ancak bu şekilde bir alan üzerinde
birden fazla noktaya aynı anda batabilmektedir. Ürünümüz zeytinin kolayca tutulabilmesi için çatal formunun ikinci
boyuttan üçüncü boyuta geçmesinin bir denemesidir. Form olarak benzer iki şeklin birbirine dönüşmesiyle oluşmuştur.
Çatalın uç kısmının form gereği bir alan oluşturması ulaşmak istediğimiz bir durumdur. Bu sayede dengeli bir şekilde
zeytin tutulabilmektedir. Üretim şekli kaçınılmaz bir şekilde sac kalıp teknolojisidir. Kesme ve form verme bu şekilde
sağlanacaktır. Malzeme olarak krom nikel alışım kullanılması da kalite açısından bir gerekliliktir. Malzemenin sertliği ısıl
işlem uygulamasına gerek bırakmayacaktır. Tabiki çapak temizleme ve parlatma işlemleri bilindik yöntemlerle yapılacaktır.
Ürünümüzde en ince kesit kullanmamız malzeme ağırlığı olarak olumlu olsa da keskin yerlerin elde bırakacağı rahatsızlığı
boşluk içine koyacağımız enjeksiyon yöntemi ile yapılan plastik malzeme giderecektir.

Katılımcılar, kişisel bilgilerinin yer
almasını istememiştir.

Fork

The participants did not prefer
their personal info to take part in
the catalogue.

Olive and olive oil, the indisputable food of the Mediteranean Cuisine deserve already a haute couture designs. Fork that
is actually two dimensional (on design bases), is forged via cutting and bending through dies. The tip part is generally on
a smooth line. Hence, it is very difﬁcult to catch objects that are small and spherical. “Olive needs to get tired” to catch
the olive easily, the tip of the fork needs to form an area instead of a line. Only by then, it is possible to dip the tip at many
points over an area. Our design is a trial of having the fork get transferred from two dimensional to three dimensional. As
a form, it is designed as the transformation of these two. Our target is to have an area formation at the tip. Then, the olive
on the plate can easily be hold. The production technique is inevitably metal molding. Cutting and forming will be achived
this way. It is a must for quality reasons, to use Cr-Ni alloy as the material. The stiffness of the material will not need any
additional heat treatment. Of course, burr removal and polishing will be by conventional methods. Related to its weight,
eventhough, it is positive to use the thin edge at our design, the uneasyness of the sharp edges at the hand will be ceased
by the plastic injected material to be placed in the cavity.
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Edge
Ev kullanımı için basit, pratik, ölçekli saklama kapları. Evde yemek için kullandığımız uzun süre saklanabilir gıdalardan olan
makarna, bulgur ve pirinç için tasarlanmıştır. Her gıda grubu için özelleşmiş ölçek ve boyutlardadır. Üzerlerinde içeriğiyle
ilgili graﬁk baskılar bulunmaktadır. Her ürün kendi özelleştiği gıdaya özel ölçeklendirme yapabilmektedir. Spagetti kutusu
kapağın altında bulunan ikinci bir levha sayesinde dökerken sadece 1 kişilik makarna ihtiyacını karşılamaktadır. İkincil
kapak kolay biçimde itilip yukarı çekilerek çıkartılabilir ve saklama kabı tekrar doldurulabilir. Ölçek tekrar takılırken de aynı
yöntemle kesitin kırık kenarları sayesinde kolayca yerine oturtulur. Diğer ölçekler kapağın hacmiyle ilgilidir. Her kapak 1
kişilik yemek miktarı kadar gıda almaktadır. İçerik kapağa boşaltılıp ölçüldükten sonra tencereye aktarılır. Her kullanıcının
farklı biçimde saklama alanlarının bulunduğu göze alınarak ürünün 3 yüzüne de içeriğini gösteren graﬁklerden basılmıştır.
Bu sayede ürün çekmecede saklandığında üstten, üst dolaplarda saklandığında yandan normal tezgah üstünde ise yandan
veya önden rahatça hangi gıdayı barındırdığı anlaşılabilir. Toplam 2 farklı boyuttadır. Bunun sebebi bulgur ve pirincin
yoğunluğunun fazla olması ve ölçek kaplarının kullanımını kolaylaştırmaktır. Üründe tek malzeme kullanılmıştır, bu sayede
geri dönüşümü kolay çevre dostudur. Tek malzeme kullanımının bir diğer avantajı da tek bir imalathanede çok düşük
maliyete üretilebilmesidir. Malzeme paslanmaz çelik levhadır. Çelik levhanın kalıp üzerinde bükülmesi ve pres yöntemi
sayesinde kapak ve tabanı oluşturularak EDGE üretilir.

Edge



EDGE is simple, practical, scaled containers for home use. The product range is designed for regular pasta, wheat and rice
which are long lasting nutrition. It has a specialized scale and dimensions for each different food group. There are graphic
prints related to the content on products. Each product can make product-speciﬁc scaling. For pasta box, by the help of a
second plate under the cover, every pour adds pasta for one person. Cover can be removed easily by pulling up and box
can be ﬁlled again. The scale can be mounted in the same way again by the help of the broken edges of the section. Other
scales are associated with the volume of the cover. Each cover is set to let the box contain food for one person. Content
is poured to the cover, measured there and then put into the pot. Because different users have different ways of storing
the products, there are graphic prints on all 3 sides of the products. In this way, stored food can easily be seen from the
top when it is inside a drawer and from the side or the front when it is on top of a shelf. There are a total of 2 different
sizes because of the fact that the density of wheat and rice is more. This also simpliﬁes the usage of the scales. Only one
kind of material is used for the product, easy to recycle and thus environmentally friendly. Material is stainless steel sheet.
Steel plate over mold cover and base can be created by bending and pressing method.

Ahmet Bekteﬂ
Orta Do€u Teknik Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
Middle East Technical University
Department of Industrial Design
www.ahmetbektes.com
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Kuru Yemiş Ambalajı

Koray Gelmez
‹stanbul Teknik Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
Istanbul Technical University
Department of Industrial Design

‘Kuru yemiş ambalajı servis ve depolama amacıyla kullanılabilir mi?’ sorusuyla başlanan proje ön çalışmayla devam
etmiştir. Buradan çıkarılan sonuca göre ambalajla verilen kuruyemiş ve bu ambalajın yeniden kullanılabilirliği temel çıkış
noktası olarak belirlenmiştir. 30 kişiyle yapılan anket sonuçları ürünün geliştirilmesi ve çıkış noktasının desteklenmesi
amacıyla kullanılmıştır.
Ürün iki hazne ve sıyrılabilen kapaktan oluşmaktadır. İki haznede de farklı kuru yemiş çeşitleri sunulmaktadır. Bu çeşitler
yine ambalaj üzerindeki etiket ve renk kodlarıyla gösterilmektedir. Alınan ürünün içindeki kuru yemişler kabuksuz ve
temizlenmiş olarak verilmektedir. Doğrudan kabuklu olarak satışa sunulması yerine daha önceden ayrıştırılması, çıkan
çöpün biriktirilmesini kolaylaştırmaktadır. Tüketildikten sonra boş kalan metal ambalajlar artık saklama, depolama veya
servis amaçları için kullanılabilmektedir. Diğer bir ifadeyle servis kaseleri içinde kuru yemişle satılmaktadır.
Boş kalan kaplar, görsellerde gösterildiği gibi istiﬂenebilmektedir. Ayrıca boş olan iki adet kap birbiriyle ters olarak ortada
yer alan lastikle birleştirilebilmektedir. Her üründe 2 hazne önerildiği için sonraki kullanımlarda kabuklu veya çekirdekli
yiyeceklerin tüketilmesi uygun olabilir. Malzemesi alüminyum sac levha olup pres ve kesim yöntemleriyle üretilmesi
düşünülmektedir.

Packaging of Nuts
Project starting with the question that ‘Can packaging of nuts be used for service and storage?’ continues with preliminary
study. According to the result of it, nuts given with packing and re-use of this packing are determined as initial point.
Process of project development is run over the survey results after necessary deﬁnitions.
Product consists of two storages and taken away lid. In both storages, different types of nuts are presented. These
types are shown by label and color codes in packing. Nuts inside products are sold as rindless and cleaned. Instead of
purchasing directly as shell, cleaning beforehand makes to collect the trash easier. Empty metal packing after eating can
be used for keeping, storing or serving. In other words, service bowls are sold with nuts. Empty packing can be stacked
as shown in visuals. Moreover, two empty products can be combined in reverse direction with rubber in middle. Since it
is suggested 2 storages for each product, it can be suitable to eat nuts or fruits in re-using.
It is suggested to consume in certain amount since storages have a certain volume.
Its material is aluminum sheet metal and press and cut methods are planned to manufacture.
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Engi
Mutfaklarımızda özellikle tencere kullanımlarında karşılaşılan, tencere saplarının ısınması, ısıdan dolayı erimeleri
(plastikseler) veya kullanıcının elini yakması gibi sorunlara çözüm olarak tasarlanmıştır ENGİ. Tasarlanan saplar içerisinde
bulunan ve elle hareket ettirilen bir mıknatıs bulunmaktadır. Bu mekanizma, mıknatıs, mıknatısın bağlı olduğu bir kol
ve kolun ucunda bulunan baş parmakla basmak için özelleşmiş bir düğmeden ibarettir. İki birim arasında bulunan kol,
sapın alt parçasının iç yüzeyinde bulunan çıkıntıyı mesnet (dayanak) noktası olarak kullanmaktadır. Kulpsuz tencereye
mıknatıs sayesinde tutturulan saplar, tencere ocağa konduktan sonra üzerlerindeki düğmelere basılarak tencerelerden
ayırılabilir. Tencerenin taşınması ihtiyacında da tencereye yaklaştırılan mıknatıslı kulplar tencereyi tutup normal bir tencere
kullanımına devam edilebilir.
Malzeme olarak, sapın kendisi için alüminyum önerilirken, mıknatıs için çeşitli demir oksitlerin yanı sıra neodyum
kullanılması önerilir. Kuvvet iletici kol ve düğme için nikel kaplanmış demir veya çelik varyasyonları öne çıkmaktadır.
Üretim: Kuvvet iletici kol dışındaki parçalar döküm, kuvvet iletici kolun ise levha sactan presleme teknikleri ile üretilmesi
düşünülmüştür.

Engi
Encountered in kitchens, especially the usage of pot: pot handles heat, heat due to melting (if they are plastic) and burn
the user’s hand is designed as a solution to problems such as Engi. Courses designed in the hand grips are moved to a
magnet. This mechanism, magnet, the magnet is connected to the tip of the arm in an arm and the thumb to press the
buttons consist of a specialist. Between the two units in the arm, the handle in the lower part of the inner surface of the
tab support (base) as a point of use.
With a magnet attached to the handle-less pot grips, cookware pots by pressing buttons on their left after putting into
oven. The need for transportation of the pot and pan handles put pot magnet holding a pot of regular use may be
continued. Material in the handle itself is recommended for aluminum, iron oxides, as well as a variety of magnet neodium
recommended. Transmitter button to arm the force and nickel-plated iron or steel, the variations stand out.
Production: Force non-conductive parts casting arm, the arm of force transmitter is thought to be produced by sheet
metal pressing techniques.
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Inside
Günümüz ankastre mutfak konseptlerinde kullanılan cihazların olabildiğince gizlendiği gözlemlenmektedir. Bıçak gibi çok
sık kullanılan ve mutfak tezgahlarında yer alan, kullanımı dikkat gerektiren ve özellikle çocukların kullanımının engellenmesi
hedeﬂenen bir üründe; güvenliği, ankastre kavramıyla birleştirerek ‘inside’ ankastre bıçak serisi konsepti oluşturuldu.
Ürün; hem bıçak saplarını, hem de bıçakların metal kısımlarını içinde bulunan haznelerde saklar.
Kullanıcı, yanlardan açılan haznelerden, bıçak saplarını çıkarır ve ihtiyacı olan büyüklükteki bıçağa ait bölüme yerleştirip
bastırarak, sapın içindeki mıknatıs ve yaylı mekanizma sayesinde iki üniteyi birbirine monte eder. Parçalar aynı mantıkla
birbirlerinden ayrılırlar.
Üründe malzeme olarak; bıçaklarda, paslanmaz çelik, saplar ve iç haznelerde, sertleştirilmiş ABS, dış gövdede ise
fırçalanmış alüminyum (0.5 mm) levha önerilmektedir. Üretim teknikleri olarak, plastik parçalar enjeksiyon kalıp yöntemi
ile, alüminyum levha için kalıpta form verme ve derin çekme yöntemi uygulanabilir.

Inside
Nowadays, products are more likely hidden in built-in kitchen concepts. Knives are used very often in kitchens and
they are always stored on kitchen counters. Their usage needs attention and children should not use these tools. As
considering these senses and combining safety and built-in concepts; ‘inside’ knife series has designed.
The product stores both the knives and the knife-handles inside.
The user, takes knife-handle from the side container and pushes the handle on the place of the needed size of the knife.
Than with the help of the magnetic and springly mechanism in the handle, knife and handle are mounted in one move.
These parts are demounted as the same process as mounting.
As materials; stainless steel, hardened ABS, 0.5mm brushed alumunium sheet are suggested.
Plastic parts would be made by injection molding and alumunium parts are shaped in punch press and deep drawing.
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Twist&Hold
Twist&Hold hem işlevsel hem de görsel açıdan iddialı çözümler sunarak farklılık yaratan bir mutfak ürünüdür. Mıknatıslı
yüzeyleri ve metal kapaklı baharatlıkları sayesinde mutfak araçlarına ve baharatlara kolay erişim sağlar. Böylece hem
mutfakta fazladan saklama alanı yaratmış olur hem de yemek pişirme sürecini pratikleştirir.
Metal kapaklı baharatlıklar kullanılmadıkları zamanlarda yatay yüzeyin mıknatıslı alt kısmına tutunarak baharatların hava
ile temasını keserler. Böylece baharatların dış etmenlerden korunarak daha uzun süre dayanmalarını sağlarlar. Ayrıca bir
kapatma işlemine ihtiyaç duyulmadığı için bu özellik aynı zamanda yemek pişirme esnasında baharatlara daha hızlı ve
pratik bir biçimde ulaşılmasına imkan verir.
Ürünün sağ ve sol kısmındaki mıknatıslı düşey yüzeyler ise metal mutfak araç ve gereçlerinin depolanması ve ihtiyaç
anında kolayca erişilebilmesi için kullanılır. Bunun yanında ürünün üst yüzeyi de raf olarak kullanılmak için elverişlidir.
Böylece ürün alan ekonomisine katkıda bulunarak küçük mutfaklarda dahi hem işlevsellik hem de görsellik açısından
başarılı sonuçlar verir.
Tasarımın üretimi içte yer alan iskeletin üretimi ile başlar. Bu iskelet PP (Polipropilen) enjeksiyon yöntemi ile kalıplanarak
üretilir. Kalıpta boş bırakılan noktalara mıknatıslar yerleştirilir ve yapıştırılarak sabitlenir (Tasarımın büküm yaptığı
noktalarda mıknatıs yoktur). Daha sonra elde edilen gövde krom kaplama yöntemi ile kaplanır. Tasarımı duvara sabitlemek
için kullanılacak olan parçalar da kromla kaplandıktan sonra ana gövde ile kaynak yapılarak birleştirilir.

Twist&Hold



Twist&Hold is a functional and visually appealing magnetic spice rack & kitchen utensil holder. Through its magnetic
surfaces and metal capped spice containers, it provides easy-access for spices and desired utensils while cooking. Thus,
not only it creates extra storage spaces in kitchens, but also helps to make cooking process convenient.
When not in use, metal capped spice containers are positioned on the magnetic part of the horizontal surface and thereby
contact between spice and air is prevented. In this manner spices are isolated from the external effects and last longer.
Since the need for an additional lid is eliminated, it is also easier to beneﬁt from spices while cooking.
The vertical surfaces on both sides of the design are also magnetic. These surfaces are used for storing metal kitchen
utensils. The top part of the horizontal surface is also suitable to be used as a shelf. Such additional features make the
design even more space efﬁcient.
The production of the design begins with producing the inner structural frame. This structural frame is produced in PP
(polypropylene) using plastic injection mould techniques. Then magnets are mounted in indents that are reserved for
them by using adhesive materials (Magnets are not present where twisting occurs). Following this process, the body this
acquired body is coated with chrome plating. Parts that will be used for ﬁxing the product to wall are also coated with
chrome plating and then welded in the body.
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Mesa
Mesa, piknikte, evinizin bahçesinde veya herhangi bir dış ortamda Türk usulü çay keyﬁnizi sağlayabilmek için tasarlandı.
Isı kaybını minimuma indiren ve tam iletim sağlayan metal yapısı sayesinde keyﬁnizi daha uzun süreli yaşayabilmeniz
planlandı.
En alt parçası sayesinde ısı kaynağına gelen rüzgâr kesildi, sadece en alt noktalardan hava alması sağlandı, metal
olmasından dolayı da ayrıca bir ısı iletimi de sağladı. Eskiden bu işi arabaların güneşlikleri yapardı.
Üç parçadan oluşan üst çaydanlık kısmı ise Türk usulü çay demleyebilmeniz için alt taraf ile bir bütün olacak şekilde
tasarlandı. Eskiden bu işi evde gözden çıkarılan çaydanlıklar yapardı.
Mesa bu ayrı ayrı çözümlere “bütünleşik tasarlanmış bir ürün” olarak cevap vermeyi hedeﬂedi.

Mesa
Mesa is designed for making tea in Turkish way outside. By the metal construction of Mesa, heat conduction is more so
your pleasure of drinking “hot” tea is more durable.
By the bottom part, wind is blocked and air circulation is done at the bottom. Because it is metal, it too conducts heat. So
heat doesn’t escape too much. In old times, it was done by car’s sun visor...
The top three part which designed as a whole with bottom part and is a kind of teapot to make your tea in Turkish way. In
old times, it was done by old teapots...
Mesa aims to be a “whole designed product” for this separate solutions.
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Sırtsırta
‘Sırtsırta’ mutfaklarda kullanılan iki farklı parçalama işlemini -kesme ve rendeleme- bir araya getirir. Ürün temel olarak;
rendeleme yüzeyi, kesme tahtası ve saklama kabı kısımlarından oluşur.
Ürünün en alt kısmında yer alan hazne saklama kabıdır. Bu hazneye kesme tahtası ayrılabilen bir menteşe ile bağlanmıştır.
Kesme tahtasının öteki ucuna ise, rendeleme yüzeyi başka bir menteşe ile bağlanır. Bu menteşe aynı zamanda tutacak
görevi görür, kullanıcı rendeleme işlemi yaparken ürünü buradan tutarak sabitleyebilir.
Kesme tahtası ve rende birbirine açılı bir şekilde durarak saklama haznesine sabitlenebilirler, bu da rendeleme işlemini en
uygun açıda yapılması prensibine göre hesaplanmıştır.
Ürün temizlenirken üç parça birbirinden ayrılabilir, ürün bu sayede elde ve bulaşık makinesinde kolayca yıkanabilir.
Üründe malzeme olarak, kesme tahtası ahşap, rendeleme yüzeyi, saklama kabı ve menteşelerde ise paslanmaz çelik
kullanılmıştır.

Sırtsırta
‘Sırtsırta’ combines two splitting operations such as cutting and grating. The product is basicaly made of; grating surface,
cutting plane and container.
The lowest part of the product is the container part and cutting plane is attached with a seperatable hich to this part. On
the other side of the cutting plane, grating surface is hinged again, that the user can also handle the product while grating
with that hinge.
Grating surface and cutting plane could stay with an exact angle and be stabilized to the container, so this position is the
optimum grating position.
Parts could be separated while cleaning, enabling the user can do both hand-wash and machine-wash.
As materials, cutting plane is wood, grating surface, container and hinges are stainless steel.
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Doğum Günü Pastasi İçin Mumluk ve Mum Set

2010669
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını
istememiştir.
The participant did not prefer
her photography and personal
info to take part in the catalogue.

Elektronik cihazlarda Latin rakamlarını görselleştirmek için kullanılan likid kristal rakam tablosu, önerilen tasarımın temel
hareket noktasını oluşturmuştur. İhtiyaç olarak doğum günü kutlamalarında pasta üzerine yerleştirilen mum sayısının,
doğum günü kutlanan kişinin bitirdiği yaş sayısında olmasındaki zorluk değerlendirilmiştir. Tasarım, alüminyumdan
enjeksiyon yöntemiyle üretilmiş bir mumluktur. Baskı sonrası ikincil işlem olarak ürün üzerine kromaj kaplama yapılması
planlanmıştır. Alevden ve erimiş mumdan etkilenmemesi ve haﬁf olması gerektiği için mumluk malzemesi olarak alüminyum
önerilmektedir. Ürüne özel şekillendirilmiş mumlar kullanılarak 0’dan 9’a kadar rakamların görselleştirilmesi mümkündür.
Ambalaj içinde 1 adet mumluk ve 7 adet mum bulunması önerilmektedir. Bu set ile tek haneli rakamların oluşturulması
mümkündür. İki set edinildiği takdirde çift haneli rakamlar da oluşturulabilecektir. İstenen rakam oluşturulduktan sonra
mumluğun altında bulunan ayaklar pastanın üzerine saplanarak sabitlenecek ve mumlar yakılarak kullanıma hazır hale
gelecektir. Her mumda bulunan iki adet ﬁtil yandığı zaman rakamların şekli daha belirgin şekilde aydınlanabilecektir.
Mumlar üﬂenip söndürüldükten sonra mumluk ve mumlar bir sonraki kullanım için kaldırılır. Mumların parlak kırmızı renkte
önerilmesi ile açık metalik renk mumluk üzerinde oluşturulan rakamın okunabilirliğinin kuvvetlendirilmesi hedeﬂenmiştir.

Candle and Candle Holder For Birthday Cakes
A liquid crystal table of numbers used to visualize Latin numbers in electronic devices constitutes the main point of
departure for the design. The need for such a design originates from the number of candles required to show the age
that birthday person completes. The design is a candle holder produced through aluminum injection. As a secondary
procedure, it is planned chromate plating application on the product. It is advisable to use aluminum to produce the
holder as this material is not affected by ﬂame and melting candle and it is light. It is possible to visualize numbers from
0 to 9 by using candles speciﬁc to this product. It is suggested to include one holder and seven candles in a package.
This kit allows having single-digit numbers. If two kits are acquired, it will be possible to show two-digit numbers. After
obtaining the numbers required, the user can ﬁx the legs below the holder on the birthday cake, and the device will be
ready for use when the candles are lighted. When the two wicks in each candle are lit, the numbers will be more visible.
After the candles are blown out, they can be put aside for next use. The candles are suggested to be bright red in order to
foster the readability of numbers on the metallic candle holder.
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Aş
1- Yemek yapımı sırasında, yemek kaşığını koyacak yer sıkıntısı yaşanmaktadır. Genellikle tencerenin kulpuna konmaya
çalışılan kaşığın düşme riski vardır. Ürünün kapağındaki kaşıklık detayı ile bu problem çözüme kavuşturulmuştur.
2- Yemek yapımı sırasında, yemeği karıştırmak için tencerenin kapağını açarız.
Kaşıkta karşılaştığımız benzer sorun kapak içinde geçerlidir. Mutfak tezgahı yağ olmasın diye kapağı uygun bir şekilde
koymaya çabalarız. Tencerenin kulpuna takılabilen kapak ile bu problem de çözüme kavuşturulmuştur.
3- Yemeğin suyunu ya da yağını süzebilmek için tencere gövdesinde delik açılmıştır. Bu deliğin ölçüleri baz alınarak
kapakta da delikler açılmıştır. Süzme durumuna göre istenilen delik tercih edilip bu işlem gerçekleştirilebilir.
Malzeme ve Teknik Anlatım:
*Ürün paslanmaz çelikten imal edilecektir. Kapak ve çekmece gövdesinde kulp malzemesi bakalittir.
*Tencerenin gövdesindeki ve kapağındaki kulplar ergonomiktir. Özellikle kapak kulbunda kullanım kolaylığı düşünülmüştür.
Parmaklar kulbun bakalit yüzeyine temas ederek kulp çalıştırılacaktır.
*Kapak kulbu mevcut mekanizmaya bağlı olarak çalışacaktır. Kulp açıldığında, mekanizma sayesinde kilitlenebilecek, yine
mekanizma sayesinde eski (kapalı) haline gelebilecektir.

Aş



1. When cooking, there is usually a problem with where to put the spoon. When placed on the pan lid, as is usually the
case, there is often a risk of dropping it. The spoon notch detail on the lid serves to solve this problem.
2. When cooking, we open the lid of the pan to stir the food. There is a similar problem with the lid as the one with the
spoon. We try to place the lid in a proper position on the bench to avoid messing the bench. The lid attachable to the pan
handle has solved this problem.
3. There is a hole in the pan body to strain the water or oil from the dish. Based on the dimensions of this hole, there are
other holes on the lid. Any hole can be chosen for straining.
Material and Technical Description: The products will be made of stainless steel. The lid and the handle material on the
drawer body is made of bakelite. The handles on the pan body and on the lid are ergonomic. Particularly the handle on the
lid offers practical use. The handle is operated when ﬁngers contact the bakelite surface of the handle. The handle on the
lid will run with the existing mechanism. When the handle is opened, it can be locked with the mechanism, and recovered
to former (closed) position with the mechanism.

Ayﬂegül Özbayis
Orta Do€u Teknik Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
Middle East Technical University
Department of Industrial Design
www.sihirkutusu.com
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For Seasons Ayakkabılık
“For Seasons”, kışlık çizme ve botların da her kata rahatlıkla koyulabileceği bir ayakkabılık tasarımıdır.
Raﬂar normal kullanım durumundayken aralarında günlük ve yazlık ayakkabıların sığacağı kadar mesafe bulunur. Uzun bir
bot veya çizme konmak istediğinde ise ana taşıyıcı boru ekseninde raﬂar 90° (hem sağa hem sola) dönerek hem kendi
üzerlerinde hem de bir alttaki rafın üzerinde fazladan alan yaratırlar.
“For Seasons”ta kullanılması öngörülen malzemeler: ana taşıyıcı parçalar çelik, bağlantı parçaları ile raf çerçeveleri plastik
ve raﬂar alüminyumdur. Raﬂarda alüminyum kullanımı sayesinde ürünün hem daha dayanıklı hem de daha ince ve haﬁf
görünümlü olması düşünülmüştür.

For Seasons Shoe Rack
“For Seasons” is a shoe rack design which allows the user to easily put his/her winter boots on whichever rack he/she
wants.
When “For Seasons” is in normal usage, the racks have enough spacing between them for the casual and summer shoes.
If the user wants to put a long boot on a rack, he/she can rotate it 90° (left or right) on the pivot of the steel tube which
is the main carrier of shoe rack. In this way, the rotating rack creates extra spaces both on itself and on the rack below.
The proposed materials for “For Seasons”: main carrier parts are made of steel, connector parts and rack casings are
made of plastic, and the racks are made of aluminum. Owing to the aluminum usage in racks, the product becomes
durable and looks slim.
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Balıklama Kızartma Kabı
Akşam işten eve dönüyorsunuz, yolda balıkçı bağırıyor “Hamsi, sardalya üç liraaaaa”. Canınız da çekmedi değil; ama şimdi
kim gidip de koca tavayı yarım kilo balık için yağla doldurup uğraşacak, sonra kim temizleyecek onu. O kadar yağ da boşa
gidecek. Amaaan boşverdiniz. Artık boşvermeyin! Balıklama, ocakta, şipşak balık pişirip şipşak temizleyebileceğiniz yeni
bir ürün. Balıklar silindirik kaba baş aşağı yerleştiriliyor ve hemen kızarıyorlar. Balıklama; marifetli çünkü balıklar tümüyle
yağın içinde kaldıkları için onları kurutmadan, bol yağda kızartıyor. Eli çabuk; çünkü içindeki az miktarda yağ hemen kızıyor,
balıklar daha çabuk kızarıyor. Pratik; çünkü ürünün formu ve özel maşası sayesinde balıkları yağa atmak da tabağa almak
da çok daha kolay. Hijyenik; çünkü yağın birikmesine imkân vermiyor, tüm parçaları bulaşık makinesinde temizlenebiliyor.
Titiz; çünkü tel kapağı sayesinde yağ sıçramalarına engel oluyor. Çevreci; çünkü daha az yağ kullanıyor daha az yağ
buharlaştırıyor. Balıklar tavaya başları aşağıda olacak şekilde yerleştiriliyor ve kızarıyorlar.

Balıklama Fish Pot
On the way back home after work, you hear ﬁshmonger shouting: “anchovies, sardines 3 lira.” You would like them
but laziness strikes your thoughts turn to the hard work of frying them in a huge pan; the worst is cleaning the pan
afterwards! You also feel that it is a waste of oil. But now there is a cleaner and faster way to fry ﬁsh-the BALIKLAMA
way! BALIKLAMA is a new product for frying ﬁsh in an easy and fast way. Fish are placed upside down in the pot and
fried. BALIKLAMA is; Skilled because the ﬁsh stay in the oil and are deep fried, leaving the ﬁsh ﬂeshy without being dry.
Fast because it uses only a small amount of oil, the ﬁsh fry faster. Practical because the form of the pan and the specially
designed tongs enable easy handling of the ﬁsh, as well as placement of the ﬁsh on the plate. Clean because it does not
allow the oil to accumulate on the pan. All pieces are dishwasher friendly. Careful because the mesh cap prevents oil
splashes. Sustainable because it uses less oil and also saves on oil through less vaporization.
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Trio
Mutfaklarda yemek hazırlığı, servisi ve özellikle de artan yemeklerin saklanması için streç ﬁlm, alüminyum folyo ve
kağıt havlu çoklukla kullanılan ürünlerdir. Bu ürünlerle ilgili en büyük sıkıntı ise onları mutfakta, kolay erişebilir bir yerde
muhafaza edememek ve bu yüzden ihtiyacımız olduğunda kolayca ulaşamamaktır. Tezgah üzerinde kullanılabilmeleri için
genellikle ambalajlarında birer kullanım çözümü de barındırmalarına rağmen, bu ambalajların da çok çabuk deforme
olması dolayısıyla rulo bitmeden ambalaj işlevini yitirmektedir. Trio sıkça kullanılan bu üç ürünü bir araya getiren kompakt
bir ambalajdır. Çoğu zaman bir yiyeceği streç ﬁlme ya da folyoya sarmak için bir yüzeye oturtup bir yandan yiyeceği bir
yandan da folyoyu sabitlememiz gerekir. Trio bu sorunu ortadan kaldırarak ruloyu sabit tutmakta böylece kullanıcıya
kolaylık sağlamaktadır.
ABS malzemeden plastik enjeksiyon yöntemi ile üretilmiş montaj parçası hem metal gövdeyi bir arada tutmakta hem
de duvara, fayansa ya da buzdolabının düz yüzeyine vidalanarak ya da yapıştırılarak sabitlenmektedir. Sac malzemeden
bükülmüş olan ana gövde ise bükülmeden önce folyo ve streç ﬁlmi kesmeye yarayan tırtıklı kısımları presle kesilmekte ve
ardından bükülüp polisaj işlemine tabi tutulmaktadır. Polisajlanan gövde bu işlemden sonra ya istenen renge boyanıyor
ya da istenilen şekilde metal kaplama yapılıyor. Farklı plastik renkleri ve metal kaplama ile kombinasyonları sayesinde
kullanıcı için sayısız alternatiﬂer yaratılabiliyor.

Trio
During food preparation, service, and food storage stretch ﬁlms, aluminum foils and paper towels are mostly used. The
biggest problem with these products in the kitchen is to maintain a easily accessible location in need. Usually they have
a packaging solution to be used on the countertop but the packaging deforms before the roll and also loses its function
very quickly. Trio combines these three products that are used frequently in a compact packaging. Most of the time while
streching a food or wrapping with foil the user has to to a surface to put the food in one hand and try to operate the foil
with the other. Becuase Trio ﬁxes the rolls the user is able to control and wrap the food easily.
Produced from ABS plastic material with plastic injection method. The plastic part holds the metal body and can be
mounted to walls, tiles and ﬂat surfaces of the refrigerator with screw or tape. Before bending the metal body the jagged
parts are cut off and after bending the sheet the body is polished and then it is painted or plated in the desired manner.
With many combinations that are created with different colors of plastic and different ﬁnishes of metal many alternatives
are served to the user.
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Yaz akşamlarında balkon sefasının vazgeçilmez parçası olan tealight mumluklar, aydınlatma elemanı olmanın yanı sıra
bahçe dekorasyonunda da kullanılmaktadır. Bu konsept içerisinde kurgulanan HeaTea, sohbetin yanında içilen çayı da
sıcak tutmayı amaçlıyor. Tealight mumu hem aydınlatma hem de ısıtma aracı olarak kullanmaya olanak tanıyan HeaTea, şık
bir aksesuar olma özelliği de taşımaktadır. Ürün, tealight ışığını parlak metal yapısı ile ambiyansa dönüştürürken, üzerine
yerleştirilebilecek demlikte çay veya kahvenin soğumasına izin vermez. Bunu görselliğinden ödün vermeden gerçekleştiren
ürün, balkon veya bahçe aksesuarı olarak kullanılmaya olanak tanıyan sade bir tasarıma sahiptir. Açık alan kullanımının
yanı sıra, kapalı alanda da kullanılabilecek ürün, kupa, ﬁncan veya bardak koyulduğunda da ısıtma görevini yerine getirir.
Mum konulması ve yakılması açısından zorluk yaratmayan ürün, yekpare metal gövdesi ve üzerinde bulunan camdan
oluşan yapısı ile, temizleme konusunda da kolaylık sağlar. Modern bir tasarıma sahip olan üründe, kulp gibi geçmiş öğelere
de yer verilmiştir. Levha metalden kesim ve büküm işlemleri sonucu kolaylıkla üretimi gerçekleştirilebilecek tasarımda,
krom paslanmaz sac ve cam kullanımı öngörülmektedir. Ürünün tutma kulbu ve yerleştirme çentikleri aynı metal parçadan
üretim esnasında bükülerek elde edildiğinden ekstra parça veya işlem gerektirmemektedir. Böylece yekpare metal
gövde ile seri üretime uygun, üretim masrafı düşük, fakat aynı zamanda görsel kaliteden ödün verilmeyen bir tasarım
hedeﬂenmiştir.

Heatea
Part of the warm summer nights at the balcony, tealight candle holders are both lighting units and garden accessories.
Using this concept, HeaTea keeps the chatter warm by warming the tea. HeaTea is an elegant product that uses tealight
candle for both lighting and warming. While turning the candle’s light into ambient lighting, it also provides heat for the
teapot that can be put on it. Therefore hot drinks does not get cold. While doing it, it does not comprimise the aesthetics.
HeaTea’s designed in a simplistic way which allows it to be used in balcony or garden. The tealight candle holder can be
used both indoor and outdoor. Also cupboards and mugs can be put on it for keeping the drink inside warm. HeaTea makes
usage and lighting easier, while the unibody parts are easy to clean. It has a modern form, while having retro elements
like its handle. The production is made using sheet metal by cutting out, blanking and bending. Chrome stainless metal is
predicted for the main body and also glass will be used. The handle and placing notches are made from the same sheet
metal by bending, therefore no extra pieces or processes will be required. With the unibody metal design, compatibility
with mass manufacturing and low manufacturing costs are achieved, while keeping the tactual quaility at most.

Gökhan Toraman
‹stanbul Teknik Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
Istanbul Technical University
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Cubelader (Küpkeser)
Piyasada var olan ve bugüne kadar kullanılmış tüm standart kesme, doğrama ve rendeleme aletleri bir küpün içine sığabilir
mi? Küpkeser ile artık “evet!” Kapağı ile birlikte sadece 20 cm uzunluğunda olan Küpkeser, haznesinin duvarlarındaki
kanallar ve oraya yerleşen bıçak sistemleri sayesinde, biraz insan gücü ve biraz da yer çekimi ile ister 1, isterseniz de birkaç
adet aynı veya farklı gıdayı bir arada kesebiliyor. Hazneyi doldurma yoğunluğuna göre ister direkt hazneden isterseniz de
kapağının içindeki çukur alana toplayarak, doğranan gıdaları tencereye, salata kâsenize ya da tabağa boşaltabilirsiniz.
Günümüzdeki, yeni yemek yeme süreçlerine doğrudan ve hızlı bir şekilde hizmet eden Küpkeser ile örneğin aynı anda
tüm kırmızı meyve ve sebzeleri doğrayarak tencerenizde pişirmeye başlayabilirsiniz. En temel kesme ve rendeleme
işlemlerine cevap verecek bıçak sistemleri, Küpkeser’in haznesi içinde “elin bıçaklarla minimum teması” ilkesiyle yer
kaplamadan muhafaza edilebilmektedir. Öyle ki, etinizi bile zahmetsizce kuşbaşı doğrayabilirsiniz. Haznenin altında yer
alan mıknatıs yüzey, çelik parçaların muhafazası sırasında olası parça temaslarını önleyecektir. Ayrıca, dip kısımda ihtiyaca
göre kullanılacak olan sabitleyici çubukların parmağınız yardımıyla hazne tabanında kontrollü hareketini ve sabitlenmesini
kolaylaştıracaktır. Bu sabitleyici çubuklar bıçak sistemlerinde bıçaklara temas etmeyecek şekilde konumlanabilmektedir.
Bıçak sistemlerini tutmak için kullanılan çelik kulplar ise daralan kesik yamuk yuvalarıyla bıçak sisteminin hazne içinde
sağa sola hareketini önleyecektir.

Cubelader
Can all the blading, chopping and planing standart tools that are selling and used till today ﬁt in a cube? With Cubelader
“yes”! With total height of 20cm, Cubelader can blade, chop or plane 1 or more same or different food by a bit human
power and a bit gravity force that are used on the knife systems which ﬁts in to canals on its container’s walls. According
to the containers ﬁiling density, you can emptying the chopped/sliced/planed goods to a saucepan, salad bowl or a plate
directly from the container or from the caps inner cavity. With Cubelader that serves directly and quickly to the new eating
process of our time, for instance you can quickly start cooking all red vegetables and fruits after chopping them. Knife
systems that answers to the very basic blading, chopping and planing process can contain in the Cubelader’s container
with the rule of “min. contact of the hand with the knifes”. You can even easily prepare a stewing meat. The magnetic
surface under the container prevents possible contacts of the steel parts during preservation. In addition, it will simplify
the controlled movement and stablizing of ﬁxing sticks on the containers base with your ﬁnger. This ﬁxing sticks can be
positioned on the base without touching to the knife systems. The steel handles covered with plastic prevents the left or
right move of the knife systems inside the container by their inner proﬁle geometry which can easily lock the system in.
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Ocak Yardımcısı
‘Ocak Yardımcısı’ olarak adlandırdığımız metalden ürün tasarımımız tencere kapakları ve karıştırıcıları tezgâhı kirletmeden
ve elimizi yakmadan kolayca yerleştirebileceğimiz toplam üç kapak ve ve üç kaşık/çatal/bıçak kapasiteli alüminyumdan
üretilmiş haﬁf bir üründür. Üst kısımda bulunan üç ayrı boru çıkarılarak altta bulunan haznenin kolayca temizlenmesini
sağlamaktadır.

Cook Aid
Our metal product called ‘cook aid’ is a light product made of aliminium where we an easily place three casserole covers
and three spoons/knives/ forks that we used while cooking without burning our hand and making dirty the stand. Whil
taking out three tubes located at the upper part it can be cleaned easily.
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Multi Meal
Multi meal; R:24x14 cm, R:22x9 cm, R:18x8 cm olan 3 boy tencere ve 3 adet kapaktan oluşmaktadır. Tencereler
paslanmaz çelik malzemeden üretilmektedir. Tencere kısmı; çelik sacların giyotin ve daire makaslarla kesilmesi, derin
çekme, pres, kesme, taban yapıştırma, cilalama, taşlama işlemlerinden geçmektedir. Tencere kapak kısmında ise kesme
ve presleme işlemlerinden geçecek olan çelik sac malzeme öngörüldü. Metal olan tencere gövdesi ve kapağı sapları
dahil tek parçadan oluşmaktadır. Kapaktaki saplar için rubber, gövdedeki saplar içinse yüksek ısı dayanımlı bakalit, takılıp
çıkabilen tutamaç öngörülmektedir. Tutamaçlar bulaşık makinesi ve elde yıkama için uygundur. Tencere ve kapakların sap
ve kulplarından çıkarılıp gerektiğinde yıkanabilmesi yönüyle benzerlerinden ayrılmaktadır. Kapakların birden fazla işlevi
bulunmaktadır. Bunlar; yemek pişirme esnasında ekleme ihtiyacı duyulan sıcak su, kapak kapalı konumdayken kapağın
üzerindeki su haznesine su doldurulmasıyla karşılanmasıdır. Yine yemek yaparken kaşık vb. gereçlerin kapağın üzerine
oturtulması da kapak tasarımı ile oldukça kolaydır. Kapaklar iç içe geçerek yer kaplama sorununa çözüm getirmektedir.
Ayrıca tek başlarına düşünüldüğünde tepsi ve servis elemanı olarak da işlev görmektedir. Yemek pişirme esnasında kapak,
düz yüzeyi sayesinde başka gıdaların da ısıtılmasına imkan tanımaktadır.

Multi Meal
Multi meal is consist of three saucepots in the size of R:24x14 cm, R:22x9 cm, R:18x8 cm and three taps. Saucepots are
produced from stainless steel material. The saucepot part goes through cutting of steel plates by guillotine and round
scissors, deep draft, pressing, cutting, bottom pasting, polishing and stoning processes. And for the tap part, steel plate
material that will go through the cutting and pressing processes was kept in mind. The steel saucepot body and its tap,
included the handles, is consist of one item. For the handles on the tap, the rubber is predicted and for the handles on
the body, the high-heat-resisted bakalite and portable handfolds are predicted. The handfolds are appropriate for dish
washer and hand washing. Because they can be separated from the handles to be washed when needed, it differs from
the similar ones. Taps have several functions. One of these is the meeting of the extra water need when the tap is closed
during the cooking by ﬁlling the water reservoir on the top of tap. Also placing the materials like spoon on the tap is quite
easy thanks to the tap design. The problem of covering too much place is solved by telescopic feature. Furthermore, it
functions as tray and service staff when isolated. During cooking, the tap makes it possible to warm up the other foods
thanks to its ﬂat surface.



Metalden Mamul Ürünler Kategorisi / Metal Products Category

Profesyonel / Professional

Ahmet Yang›n
Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
Marmara University
Faculty of Fine Arts
Department of Industrial Design

EASY Musluk Tasarımı
Oﬁs ve iş yerleri için tasarlanan Easy günde ortalama 10-15 kere kullandığımız banyo tuvalet alışkanlıklarına estetik,
kolaylık ve yenilik getirmekte. Her el yıkama alışkanlığında sabun kullanmayı zorunlu gibi göze sokarken aynı zamanda
sabun kullanma alışkanlığına eğlence gibi bir başka bakış açısı getirmekte. Easy vanasız bir musluk tasarımıdır ve yön
hareketleriyle kullanılır. Easy, sap kısmının sağa-sola ve yukarı-aşağı hareketleriyle aktif hale gelir. Ürün kullanılmadığı
durumlarda yere paralel bir konumda durmaktadır. Sap kısmını yukarı kaldırdığımızda normal dereceli, sola çevirdiğimizde
soğuk, sağa çevirdiğimizde ise sıcak su akmaktadır. Aşağı doğru basılıp bırakıldığında ise sabun pompası duvar içinde
bulunan sabun haznesinden sapın içinden geçen kanal yardımıyla, sabunu çeşmenin ucundan püskürterek kullanım
kolaylığı sağlar ve yaylı bir sistem sayesinde eski konumuna geri döner. Ürünün orta kısmında kullanılan buzlu cam da
ürüne başka bir estetik görüntü katmıştır.

EASY Tap Design
Easy is designed for ofﬁce and working area. In the daily life the bathroom and WC use for 10-15 times. Easy brings
esthetic, simpleness and innovation in your bathroom. With this system it is impossible to forget taking soap while
washing your hands. Easy is a tap without valve and its used with moves. To activate the tap you have to move it right-left
and up-down. For closing is a parallel standing to ﬂoor enough. An up move starts the water ﬂow for cold water turn left,
for warm turn right move is sufﬁcient. An into the wall installed soap box directs the soap to the head of the tap and with
a push down soap ﬂows into your hand. A local spring system make sure that the tap takes the same position. The frosted
glass among the tap spends it an esthetic glance.
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Günümüzde artan çevre bilincinin etkisiyle giderek büyüyen endişeler cam kavanozların gerek sanayide gerekse ev
ortamında kullanım alanını genişletmektedir. Cone kavanoz ağızı/huni çevreyi ve besinleri kontamine eden yabancı kimyasal
maddeler içermediği için tercih edilen cam kavanozların kullanım kolaylığını artırmaya yönelik olarak tasarlanmış, birden
fazla işlevi olan bir üründür.
Huni olmanın yanı sıra, geniş ağzının çeperinde tek bir kabartma daire ile tasarlanan “Cone,” geniş ağzındaki çepeçevre
çıkıntı ile, ağız çapları standart olarak üretilen kavanozlara bu iş için üretilmiş kavanoz kapakları gibi vidalanarak
kavanozların şişe şeklinde kullanımını da mümkün kılmaktadır. Kavanoza varolan işlevinin yanısıra yeni bir işlev daha
yüklediği için çevreye de duyarlı bir üründür. Kavanozlara kapak gibi takılan huni sayesinde dar ağızdan dökülecek olan sıvı
içerik kullanıcıya da kolaylık sağlar, damlama, akma ve sıcak kullanımda sıçrayarak tehlike yaratma gibi sorunları ortadan
kaldırır. Cone düzgün yüzeyi ve girinti çıkıntı içermemesi sayesinde kolaylıkla temizlenebilir ve bulaşık makinesinde
yıkanabilir.
Dar ağzıyla ise normal huni işlevini de yerine getirebilen “Cone” gerek metal olması gerekse kapak işleviyle çevreye duyarlı
bir üründür.

Cone
Today, due to a growing concern caused by increasing environmental awareness of both the industry and the home
environment, using glass jars is quite common. Cone jar mouth / funnel is designed as a multi purpose product. By
turning the glass jars into bottles, it increases their ease of use.
Along with serving as a funnel, “Cone”s wide side is designed as a screw-on lid with a single circle ridge that goes all
around. This ridge grips the jar mouths which are always produced in standard diameters. Attaching the “Cone” to a jar
allows it to be used as a bottle. This is a very practical solution to prevent the spilling of jar contents, such as sauces,
while pouring into saucepans. “Cone” is an environmentally friendly product, because it allows glass jars to be used for
a wider array of purposes in the kitchen.
“Cone” can be used as a regular funnel to make pouring liquids into containers with small mouths much easier, but it also
helps with a problem that is often overlooked, but creates just as much mess and danger while pouring from jars that have
larger mouths, but are not designed to pour. Spatters in the kitchen are not only messy, due to everything happening close
to the stove, it can also be dangerous. “Cone” is a product that should be in every household for safety and practicality.
“Cone” is made from brushed metal, it is dishwasher safe, it can be attached easily without the need of any small dents
or bumps, so it is very easy to clean.
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Deux
Genel olarak mutfak tezgâhlarında en çok yer kaplayan ürünlerin bulaşık sepeti, kesme tahtası ve rendeler olduğunu
farkettim. Fazla yer kaplama ve fonksiyon eksikliği problemlerine çözüm önerisi getirmek amacıyla Deux’u tasarladım.
Deux az yer kaplamasının yanı sıra kolay kullanımı sayesinde de kullanıcıya önemli ölçüde rahatlık sağlamaktadır.
Potansiyel müşteriler yemek hazırlarken ilk olarak Deux’un rende ve kesme tahtası kısımlarını kullanırlar ardından yemeği
hazırlayıp yedikten sonra bulaşık yıkama sırası geldiğinde önce Deux’u yıkayarak onu bulaşık sepeti haline getirirler. Bu
sayede kullanıcı hem rende ve kesme tahtasının kaplayacağı alanı kazanmış olur hem de bu iki ürünü bulaşık sepetine
dönüştürerek mutfaktaki alan kullanımını daha verimli bir hale dönüştürür.
Deux’un malzeme seçiminde ﬁyatı öncelik olarak belirledim. Çünkü ürünün onu kullanmak isteyen herkese ulaşmasını
amaçlamaktayım. Deux, 2 çeşit malzemeden oluşmaktadır. Kesme tahtası ve bulaşık sepetini oluşturan kısımda üretimin
az maliyetli olması için PP (polypropylene) kullandım. Üretim metodu olarak plastik ekstrüzyon kullanılabilir. Ürünün
metal kısmı yani rendeyi oluşturan kısımda ise alüminyum kullandım. Üretim şekli var olan rendelerle aynı olduğundan
presle alüminyum tabakalara şekil verilerek yapılabilir.

Deux
I realized that the most space requiring products in kitchens are plate rack, cutting board and grater. To provide extra
space in kitchens and functionality, I designed Deux. Besides its minimum space requirement, user friendly features
provide great advantages to the consmer. The ideal usage for consumers is using grater and cutting board functions of
Deux, and then washing it ﬁrst and turn it into plate rack. With this usage, consumer gains the space of grater and cutting
board. Accordingly, kitchen becomes more available for effective area usage.
I determined fair price is the priority for material choice because, Deux should be the product of consumer that whom
desires to have. Deux is formed by two kinds of material. For cutting board and plate rack, I preferred PP(polypropylene)
to enable low cost production. Production method should be plastic extrusion. The other material part for grater is
aluminium which also enables low cost production. The production method is the same with existing graters, so shaping
aluminium sheets with press is viable.
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Bu projede mutfakların önemli bir öğesi olarak mutfak tezgahında ve genelde evyenin hemen yanında duran, bulaşıklık
elemanının fonksiyonuna daha iyi cevap verecek biçimde tekrar biçimlendirmek amaçlanmıştır. Bulaşıkları yerleştirmenin
kimi zaman zor bir oyuna dönüştüğü bu elemanın gerek fonksiyon gerekse biçimsel olarak ihtiyaçlara cevap vermediğini
düşünmekteyiz. Bu bağlamda tekrar yorumladığımız bu ürünün estetik açıdan da daha iyi bir form vererek mutfağa ait bir
elemana dönüşmesi temel amaçların başında yer almaktadır. Bulaşık makinesinin içinde de kullanılabilecek bu eleman,
bulaşık yerleştirmede sağladığı rahatlık nedeniyle daha fazla bulaşığın daha homojen yerleşmesini sağlayacağından
verimliliği de arttırmamıza olanak sağlayacaktır.

Hedgehog
The main purpose is reforming the “draining board”, that is usually positioned near sink on the kitchen counter as an
important object, to make more functional. We think, this object is not responding the necessities functionally or formally.
In this context, re-interpret it in terms of its aesthetic form, giving a better conversion of an element belonging to the
kitchen is one of the main objectives. This element also can be used in the dishwasher. Dishwasher Rinse placement
provides more convenience because it will provide a more uniform placement should allow you to boost productivity in.
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Haşlama Tenceresi
Tencere sebze, et, bakliyat, makarna ve türevi besinlerin haşlanarak pişirilmesini kolaylaştırmak amacı ile tasarlanmıştır.
Temel ihtiyaç haşlama suyu ile besinin kolayca birbirinden ayrılması olarak belirlenmiş ve besinlerin sağlıklı bir biçimde
haşlanmasının sağlanması amaçlanmıştır. Bunun için tencere içerisinde süzme görevini de yapabilecek ikinci bir hacim
olarak düşünülmüştür. Süzme işleminin tencerenin kendisi ile yapılması istenmiştir. Bunun yanında tencerenin kapağındaki
ayarlanabilir hava girişi sayesinde istenirse buhar tencere içerisinde hapsedilebilir istenir ise kontrollü bir şekilde dışarıya
salınabilir.
Tencere paslanmaz çelikten yapılıp kulpları polipropilenden düşünülmüştür. Tencere gövdesi, içerisindeki ızgarası ve
kapak parçaları kesim işlemleri ve şekillendirmeleri pres makineleriyle yapılıp kulpları enjeksiyondur.

Boiling Saucepan



The saucepan was designed to make cook the food like the vegetables, pasta, meat by boiling easy. The main purpose is
deﬁned to separate the boiling water and the in an easy way. On the other and, it is used to boil the food more healthy.
The second part in the saucepan was thought to drain. In other words, it is expected from the saucepan to drain by its
own without using anything else.
If you want, you can keep the steam in the saucepan or take it out of the saucepan under your control by using adjustable
holes on the cover of the saucepan.
The saucepan is made of stainless steel and also handles are made of PP. The body of the saucepan, the drainer and the
cover parts are cut and produced by press machines. The handles are produced by injection.
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Altlık
Estetik kaygılar ile aynı anda kullanılabilirlik ve kişiselleştirilebilirlik gibi fonksiyonları gideren bu projede; yalın, sade
formların soﬁstike birlikteliğinden bahsetmeye değer. Kullanıcı, ihtiyaca göre seçtiği parçalarla kendine ait birimlerin
oluşturduğu setler yaratabilir.
Altlıklar derinliklerinden dolayı ve kalıp sabunluk/bulaşık süngerliği olarak kullanılan birimin kabuğu eliptik formda olduğu
için pres yöntemi ile üretilir. Diğer bütün parçalar sıvama yöntemi ile üretilir.
Birçok kombinasyona elverişli olmasının yanı sıra eliptik ve yuvarlak formlu olmak üzere aslında sadece 2 tip altlık vardır.
Kullanıcı sıvı sabunluk/deterjanlık olarak kullanılan birimin kabuğu ile yuvarlak formda bir altlığı birleştirerek farklı bir
ihtiyacı karşılayan yeni bir birim oluşturabilir.
Geleneksel sabunluklardakinin aksine kalıp sabunun yatay değil diyagonal olarak konumlandırılması suyun altlıkta
birikmesini kolaylaştırır. Altlık ve kabuk olmak üzere birimlerin 2 parçadan oluşmaları hijyen açısından kullanıcıya kolaylık
sağlamaktadır.

Base
It is worth to mention the sophisticated style and gathering created by the simple forms in this project which ﬁrst
eliminates the aesthetical concerns but deeply concerns about the functionality such as usability and personalisation. The
users create their very own sets by choosing the parts and pieces for their needs.
The base parts and the piece to be used as soap dish/scouring sponge cover are produced with press. The other pieces
are produced with metal spinning.
Although they serve to lots of combinations, there are only 2 kinds of bases. Eliptical one and the round one. The user can
create a different unit by combining the liquid soap/detergent unit’s outside piece with a round base.
Positioning the soap diagonally unlike the regular, traditional soap dishes makes it easier to keep the soap dry and collect
the drained water in the base. It is more hygienic to combine the units with 2 parts; from shell and base.
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In Tray
Ürün, lüks restoranlarda servisi tizilikle yapan garsonların, tepsiyi devirmeden sunumu yapmasına yardımcı olmak
amacıyla tasarlanmıştır.
Genelde bardaklar servis tepsileri üzerinde ters duracak şekilde konumlandırılır. Bu tasarımda da bu ﬁkirden yola çıkarak,
tepsi üzerindeki bardakların, kendi kalınlıklarından daha geniş bir oyuğun içine oturtulması öngörülmüştür. Bu aynı
zamanda kristal bardakların da güvenle taşınmasına yardımcı olur.

In Tray
This product is designed for luxury restaurants, helping the waiters to keep the glasses stable on the tray that they’re
carrying.
Generally, the glasses are being carried upside down on the trays, for which in this design, there’re gaps on the surface,
large enough to make the glasses penetrate them partially inside the tray. That also provides secure carrying for crystal
glasses.
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MagneTuz
Tasarlanmış olan mıknatıslı baharatlık setinin en önemli amacı mıknatısın çekim özelliğini kullanarak baharatlıkları
bir arada tutup kaybolmayı, dağılmayı önlerken; birçok bağlantı detayından kurtulup sadece çekim gücüyle bir arada
tutabilmeyi sağlamaktır. Hiçbir sabit kilit detayının bulunmaması, baharatlıkların en büyük sorunu olan temizlenememe
durumunu ortadan kaldırmaya yarayacaktır. İki manyetik kapağa sahip olan “magnetuz” da temizleneceği vakit bu kapaklar
çıkarılacak ve ürün kolayca temizlenebilecektir.
Gövdesi manyetik özellikli paslanmaz çelikten üretilecek olan magnetuz’un alt kısmındaki hazne cam olacaktır. Bu, içinde
hangi baharatın olduğunun anlaşılmasını sağlayacaktır. Bu cam hazne, gövde ile sıkı geçme detayı ile birleştirilecektir.
Hazne ve üst kapak da manyetik özellikli paslanmaz çelikten üretilecektir.

MagneTuz
The purpose of magnet spice set is designed to capture the most important feature a combination of spice to keep
disappearing, while preventing a spreading, just get rid of a lot of detail of connection to the power of attraction is to
provide a way to handle. There is no hard lock detail, Spice Jars be helpful to eliminate the biggest problem of the status
of the uncleanliness. With two magnetic lid “magnetuz” this time in the covers removed and cleaned easily the product.
The body is manufactured from stainless steel with magnetic magnetuz ‘s will be at the bottom of the glass bulb. This is
in, which will provide an understanding of that spice. This glass bowl with a tight ﬁt body merged with detail. Reservoir
and the upper lid with magnetic stainless steel will be produced.
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EVİR-ÇEVİR
Yemek pişirme esnasında yahut sonrasında sıcak tencerenin kapağını tezgâh üstünde bir yerlere koymak çoğu zaman
sorunludur. Kapak çok sıcak olabilir ya da pişirilen yemek kapağa bulaşmış olabilir. Servis için masaya getirilen tencerenin
kapağı da çoğu zaman sorun teşkil eder. Tencere kapaklarıyla ilgili bir diğer sorun da; tam kapalı olduklarında bazı
yemekler taşabildiğinden bayanlar çoğunlukla tencere kapağını haﬁf aralık şekilde ocak üstünde bırakırlar. Bu durum
tehlikeli sonuçlara da yol açabilir. Yarım kapatılan kapak dengesini kaybederek ocağa düşebilir; yangınlara, gaz kaçaklarına
yahut tencerenin de yuvarlanarak yemeğin ziyan olmasına sebep olabilir. Evir-çevir tencere bu sorunlara bir çözüm olarak
geliştirilmiştir. Tencere kapağı kulbu çevrildiğinde kapağın üstündeki plakalar iç içe geçerek açılır.
Kapak plakaları tam açıldığında; pişirilen yemek karıştırılabilir. Yemek servisi gerçekleştirilebilir. Yemeğe istenen maddeler
eklenebilir. Yemeğin tadına bakılabilir. Çok sıcak olan yemeklerin soğuması hızlandırılabilir. Yoğunlaştırılmak istenen bir
yemek ocaktayken hızla buharlaşması sağlanabilir.
Kapak plakaları aralık bırakıldığında; yemeğin taşmaması için önlem alınabilir.
Kapak plakaları tam kapatıldığında; tencere normal bir tencere olarak kullanılabilir. Tüm bunların yanı sıra tencerenin kapağı
normal bir kapak gibi tencereden çıkabileceği için, boyutlarının uyduğu herhangi bir tencere üstünde de kullanılabilir.

EVİR-ÇEVİR



During cooking or serving the meal, the cover of the cooker may lead several problems. It can be hot; it may have dirt of
the meal on it …etc. Another problem with the cooker may lead some dangerous problems also. Women generally left
the cover half-open on the furnace to prevent run-over. Half-open cover can fall over and may cause ﬁre or gas leakage.
Best case would be wasting the meal in this scenario. Evir-çevir cooker is a solution to these problems. The cover of the
cooker is opened via its handle on top. When the handle on the top is turned the plates of the cover interlocks each other
and let the cover open.
When the plates are fully opened; dinner can be mixed while cooking. Meal can be served. Ingredients can be added to the
meal. Meal can be tasted. Hot meals can be cooled. Evaporation can be fastened when desired.
When the plates are half opened; run over of the meal can be prevented.
When the plates are fully closed; Evir-çevir is a regular cooker. Also the cover of the cooker can be used on any other
regular cooker or pan since it is mounted of the cooker as a normal cover.

Dilfer Nas›r
Marmara Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
Marmara University
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Fruit Fun – Meyvelerden Bardaklar Yaratmak
Fruit fun meyvelerin içi oyulduktan sonra altlarına yerleştirilerek onları bardaklara çevirmenize imkân verir. Meyve suyu
içmeyi eğlenceli ve ilgi çekici hale getiren Fruit fun aynı zamanda kokteyl ve shot içiminde de kullanılabilir.
Alüminyum malzemeden üretilecek şekilde tasarlanmıştır.

Fruit Fun – Turning Fruits Into Juice Cups
Fruit fun is a set that allows you to carve fruits and place bases under them so that you can use them as cups. It is fun
and it makes drinking juice more attractive for everyone. It can also be used for cocktails and shots.
Fruit fun bases are made of aluminium with a powdery ﬁnish.
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BOX-UP
BOX-UP gün içinde ortaya çıkan farklı gereksinimlere kolaylıkla uyarlanabilen esnek ve fonksiyonel bir sistemdir. Kişisel
aksesuarların ve oﬁs gereçlerinin depolanması, arşiv sistemi oluşturulması, çalışma alanlarının düzenlenmesi amacıyla
geliştirilmiş olan BOX-UP, üst üste ve yan yana birleştirilerek kullanıcısına kişiselleştirilmiş alanlar oluşturma şansı tanır
ve standart, tekdüze oﬁs ortamlarına hareket katar. Çekmece düzenleme bölmeleri, masaüstü aksesuar ve bölücülere
dönüştürülebilen birimler kullanıcının herhangi bir masayı kendi masası yapmasını sağlar. Tek tek, farklı renk ve ebatlarda
satın alınabilen BOX-UP’lar; çeşitli kapaklarla eşleştirilerek kalemlik, kartvizitlik, kumbara ve aynalı makyaj kutusuna
dönüştürülebilmektedir. Geri dönüştürülebilen bir malzeme olması, haﬁf olması, dayanıklı olması ve ucuz olması nedeniyle
BOX-UP’ların alüminyum kullanılarak üretilmesi düşünülmüştür. 15x15, 15x20, 15x45, 30x45 cm boyutlarında, 15 cm
derinliğindeki alüminyum kutular, çekme ve presleme yöntemi ile üretilir, elektrostatik boyama ile son haline getirilir.
Gövde içine gizlenen mıknatıs şeritler, hem kullanıcı odaklı hem de fonksiyon odaklı farklı kombinasyonlar oluşturulmasına
imkân tanır. Birbirinin katı olan boyutlar ve taban kesitindeki geri çekilme sayesinde üst üste depolama ve taşıma kolaylığı
sağlanır.

BOX-UP



BOX-UP is a functional and ﬂexible boxing system which is aimed to ﬁt into different needs and requirements of a daily
basis. Box-Up is designed for creating storage for personal accessories and ofﬁce equipment, acquiring an archive system
and organizing the workspaces, which can be placed on top of each other or side by side, also creating a personalization
in uniform ofﬁce environments. Different units chosen by the user, which can be used as drawer partitioning components,
desktop accessories and dividers, makes the user to identify any table as a unique one. Consumer can buy BOX-UP’s one
by one in different color varieties and different sizes and convert them to a penholder, business card stack, token box
or a make-up case with a mirror by choosing different types of covers. Aluminum is chosen as the material of Box-Up’s
because it’s a re-cycling material and it is light-weight, resistible and cheap. The aluminum boxes which are in 15x15,
15x20, 15x45, 30,45 cm dimensions and 15 cm height are produced with draw and iron processes and powder-coated.
The magnet linings hidden in the body of the boxes enables userbased and function-based alternatives. The multiplying
dimensions and bottom area relations provide transportation and storage easiness.
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Fıs Fıs
Ürün, gündelik hayatta “kirli” olarak algıladığımız fakat aslında yalnızca koku (sigara, ter, is, vb.) veya toz ile kaplanmış
giysilerimizi temizleyip tazelemek üzerine geliştirilmiştir. Bu ürünle birlikte aslında “kirli” olmayan giysilerin çamaşır
makinesinde yıkanarak; su tüketimi, kurutma ve ütü nedeniyle yaşanan vakit kaybı ve kumaşların yıpranmasının önüne
geçmek hedeﬂenmiştir.
Ürün çalışma prensibi olarak, askıda asılı veya bir yüzeyde bulunan giysiye, yaklaşık 5 bar basınçlı hava püskürtülerek giysiyi
tazelemeyi amaçlar. Basınçlı hava tüpleri içersinde farklı zevklere göre koku molekülleri bulundurmaktadır. Marketlerin
temizlik veya kozmetik reyonlarında satılacak olan, temizlik veya kozmetik malzemesi üreten şirketlerin satacağı basınçlı
300 ml’lik tüplerin (deodorant tüpü görünümünde) aparata takılmasıyla ürün kullanıma hazır hale gelecektir. Kullanıcının
beğendiği veya hali hazırda kullandığı parfüm ve benzeri kimlikli kokuların üreticileri, bu tüplerden üretip giysilerin de
aynı kokuya sahip olmalarını sağlayacaklardır. Bu sebeple cilde uygulanan ve zararlı oldukları tartışılan parfümler yerine
kumaşın kokusu kullanılacaktır. Bir tüpün ömrü yaklaşık 250 kullanımlıktır.
Üründe malzeme olarak alüminyum kullanılmaktadır. Tüpün oturduğu ana gövde ve yan parçalar, metal oyma tekniğiyle
(torna) üretilmektedir.

Fıs Fıs
The product of everyday life, “dirty” but in fact we perceive as the only smell (smoke, sweat, work, etc..) Or covered
with dust on our clothes clean and freshen developed. With this product is actually “dirty” clothes washing machine is
not washing, water consumption, due to drying and ironing of fabrics in a waste of time and aimed to prevent wearing
out. The principle of operation as a product, or hanging clothes on a surface, about 5 bar compressed air spraying aims
to refresh clothing. According to different tastes, odor molecules in the compressed air cylinders maintains. Cleaning
or cosmetics sold in stores shelves, cleaning, or cosmetic material producing companies will sell 300-ml pressure
tubes (deodorant tube view) apparatus will be installing the product ready for use. User’s likes or is currently used by
manufacturers of perfumes and fragrances like identity, shall ensure that tubes produce garments with the same smell.
For this reason, applied to the skin and the smell of the fabric will be used instead of the harmful perfumes are discussed.
An approximately 250-use life of the tube.
The product is used as a material of aluminum. The main body of the tube seat and the side parts, metal engraving
technique (turning) are produced.
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Yengeç
Ürünümüzün adı YENGEÇ. Ürünümüzdeki ana amaç tencere içerisinde yer alan sulu yemeklerin dökülmeden ve en kolay
şekilde taşınmasını sağlayacak ek ürün yaratmaktır. Tasarımımız bir ana metal gövde, taşıma kulbu, iki adet makaralı kayış
ve bir büyük vidadan oluşmaktadır. Tasarımımızın en büyük özelliği iki adet kulbu olan tüm tencerelere uyumlu olmasıdır.
Tasarımımızda kullandığımız tüm parçaların hali hazırda üretilen parçalar olmasına özellikle önem verilmiştir.

Crap
Our product is called CRAP. The main purpose of our product is to make it possible to carry the casseroles easily without
spilling the slops. Our product is composed of a metal main body, a handle to carry it, two reels with belts and a big
screw. The aim speciality of our design is that it can be used for any casserole with two handles on it. We gave special
importance to use parts which are already produced in the market as part of our product.
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Tutam
Tutam, sofrada kullanılabilecek güvenli, az yer kaplayan, kullanışlı bir rendeleme aracıdır. Sökülebilen mekanizması
sayesinde kolayca yıkanabilir, rendeleme sırasında besine el değmez, herhangi bir şekilde eliniz kesilmez.
Tutam çeşitli dünya mutfaklarında bulunabilecek, bir tutam lezzet katabilecek bir üründür. Tutamın içerisindeki hazneye
istenilen besin (peynir, havuç, meyve, çikolata vb.) konulabilir. İçerisindeki kapalı rende sistemi sayesinde kullanıcı besine
el değmeden hijyenik, pratik ve güvenli bir şekilde rendeleyebilir. Haznesinde bulunan besin ile birlikte buzdolabında
saklanabilir. Şık tasarımı sayesinde sofralarımızda, kafe ve restoranlarda bulunabilir. Kullanıcının ihtiyacına göre besin
rendelendiği için gereksiz besin sarﬁyatı olmaz.
Tutam evrensel bir ürün olma potansiyeline sahiptir. Çeşitli ülkelerin ve kültürlerin mutfaklarında kullanılabilir, farklı
boyutlarda ve desenlerde üretilebilir. Rendelemek için kullandığımız besinleri veya tutamı kullandığımız yiyecekleri üreten
ﬁrmalar için örneğin peynir, makarna, çorba, çikolata gibi gıda üreticileri için promosyon amaçlı kullanılabilir. Ayrıca farklı
besinlere yönelik aksesuarları üretilebilir (çeşitli tiplerde rende bıçakları vs.).
Bu ürün tamamen metalden üretilebilir ya da projede önerildiği gibi çalışır parçalar metal olmak koşulu ile plastik parçalarla
birlikte üretilebilir. Metal parçalar derin çekme, CNC torna ve punch kesim yöntemleriyle üretilebilir. Plastik parçaların ise
enjeksiyon yöntemiyle üretilmesi öngörülmüştür.

Tutam
Tutam is a grating tool which is safe, useful and covers less space than ordinary graters. With its replaceable mechanism,
users can easily clean it. While grating with Tutam, users don’t touch the food and there is no danger to cut the hand.
Tutam can add a piece of taste to different cuisines. Different kinds of foods (cheese, carrot, fruit, chocolate…) could
be inserted to the food storage of Tutam. Because of that, users can securely and hygienically grate the food without
touching it. Tutam can be stored in refrigerator and also Tutam has attractive and compatible design for homes, cafes and
restaurants. User can grate according to his/her demand so it avoids unnecessary food consumption.
Tutam has a big potential for marketing and selling. For example Tutam might be a promotional product for food
companies like pasta, cheese, chocolate, soup brands. In addition to that, accessories (grating blades) could be produced
for different kind of foods.
Material of this product is metal. But it could also have plastic pieces and transparent parts. Manufacturing method of
the metal parts are deep drawing, CNC turning and punching. Manufacturing method of plastic parts is injection molding.
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Sağ el ve sol elini kullanan insanların cezve ihtiyacına ortak cevap verebilen cezve tasarımı.
Cevze her evin olmazsa olmazıdır. Yıllardır özellikle Türk kahvesi yapımında hâlâ makineye rağbet etmeyen alıştıkları
tadı değiştirmek istemeyen cezve kullanıcı sayısı hatırı sayılır boyutta. Her türlü sıvıyı kaynatmak için hâlâ günümüzde
kullanılmaktadır, sabahların vazgeçilmezi yumurta haşlama da buna dahil. Lakin Türk kültürünün önemli temsilcisi olan
Türk kahvesinin geleneksel yapılışını ileriki nesillere taşımak adına hem normal kullanıcılara hem de solak kullan›c›lara
estetikten vazgeçmeden ürüne bazı yenilikçi yaklaşımlarda bulunurken, yeni fonksiyonlar ve öneriler sunup her zamanki
alışılmış tadını da korumak birincil amacımızdı.
Hem iki grup kullanıcıya (hem normal kullanıcılara hem de solak kullan›c›lara) hizmet sağlayabilecek, depolanması kolay,
kulbu olmadığı için de saklamada alan kazancı sağlayan, set olarak da iç içe depolanabilen ve kolay taşınabilirlik imkânı
sağlayan Monique cezve. Ana gövdesi paslanmaz çelik olan Monique cezve için öncelikle kalıp üretilir. Kalıp üretildikten
sonra preslenerek üretilmiştir. Kulbu iptal ederek cezveye iki noktadan bağlanan bakalit malzemeden üretilen, tutmayı ve
taşımayı sağlayan parçalar, kullanıcıya daha kontrollü bir taşıma sağlar ve kahvenin ﬁncana boşaltımı anındaki dökülme
ihtimalini ortadan kaldırmış olur. Bakalit malzemenin parmaklarının tutulacağı yerde açılan kanallarla meydana gelen tırtıklı
yüzey sayesinde cezvenin elden kaymasına engel olur.

Monique



The product which satisﬁes the demand of coffee pot for people who use both handsides.
Coffee pot is a sine que non of every home. For many years, the amount is considerable for people who do not desire to
change their traditional taste for Turkish coffee and it’s coffee pot, even to the high demand to coffee makers, by others.
However, our primary aim was to present new functions and suggestions while creating new approaches without
discarding from the aestetich, for both handside using people to carry on the traditional Turkish Coffee making to the
further generations. Serving both handside users, easily agribussinessed and ergonomic with the cancel of it’s handle
while, can be agribussinessed with in set and providing an ease of carriying, Monique Cezve. Monique Cezve’s stainless
steel body produced by milling after the mould is taken for the product proﬁle. The risk of slopping is eliminated with
the bakalite piece which can be integrated to the coffee pot from both handsides to eases handling and carriying which
provides more controlled handling to the user. Also the slopping from the hand is eliminated with the notched surface of
the bakalite piece’s opening channels through the part which ﬁngers are holding.
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Taneci
Doğal yollarla üretilmiş ve sağlıklı koşullarda hazırlanmış besinlere olan ihtiyacımız her geçen gün artmaktadır. Tahıl grubu
ürünler beslenmemizde en büyük payı almaktadır. Tahıl grubu besinleri genellikle öğütülmüş olarak tüketmemize rağmen;
bu gruba ait olan mısır ise sunum çeşitliliği açısından bir istisnadır; zira pazarda aynı anda ham mısır, haşlanmış mısır,
dondurulmuş mısır, konserve mısır, bardakta satılan tanelenmiş mısır, patlatmaya hazır cin mısır ya da mısır unu formunda
bulunabilmektedir. Paketlenmiş ürünlerin kalitesinden emin olunsa da; açıkta satılan ürünler her zaman bir hijyen ve
lezzet kaygısı yaratmaktadır. TANECİ adını verdiğimiz ürünün yardımıyla, haşlanmış ya da kurutulmuş mısır koçanından
mısır tanelerini ayırarak; kendi mutfağımızda mısır hazırlamayı; bu esnada mısırın özgün lezzetinin de korunmas›n›
hedeﬂedik. Artık pazardan seçtiğimiz mısırları evimizde kurutup; kış akşamlarında patlatarak eğlenebilir ya da haşlamış
mısırı zahmetsizce taneleyerek çocuklarımıza kolaylıkla yedirebiliriz. Mısır boyu için bir sınırlama yoktur; zira haznenin altı
açık iken de kullanılması mümkündür. Kullanımı bittikten sonra ürün durulanır, kapağı tekrar üzerine takılır ve kaldırılır.
Mekanizmanın açık yapıda bulunması ürünün temizliğini kolaylaştırır, rafta da kuruyabilmesini sağlar.

Taneci
Recently, the need for organically produced and hygienically prepared food has increased. Cereals have the largest share
among our nutrition. Although we usually consume cereals in ground form; the corn stands as an exception according to
the variety of its presentation. In the market; raw corn, boiled corn, frozen corn kernels, boiled corn kernels, dried corn
kernels, and maize ﬂour are available. Although packed products are trustworthy, unpacked ones like boiled corn cause
a concern about a hygiene and taste. As the 2011121 team; we aim to separate the corn kernels from its cob by our tool
called TANECI in our own kitchen, preserving the original taste of the corn. Consequently; we can dry the corns we choose
in the bazaar and pop them at home; or we can boil and shell them easily for our children. There is no limit for the length
of the corn; since the tool can be used when bottom is open. The tool can be taken away after it is rinsed and closed by
the cap on the top. Because the main body has an open form; TANECI can be cleaned easily and gets dry even on the shelf.
The polypropylene cap and acrylic container can be made of colorful material; leading to color options for the customer.
Finally, a working model for TANECI is available; the photos of this model have been put into the 3rd drawing sheet.
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Özellikle hamsi gibi küçük balıkların temizlenmesi zordur ve çok vakit alır. Balıklar küçük olduğundan işlemin tamamı
çıplak elle yapılmak zorundadır. Elin kokmasına, iç organlarla temasına ve balığın kılçıklarının ele batmasına neden olur.
Ürünümüzün amacı; küçük balıkları temizleme işlemi sırasında; elle teması en aza indirip daha hijyenik bir ortam
sağlamak ve işlem süresini kısaltmaktır. Ürünün ana gövdesi preslenmiş paslanmaz çeliktir; özellikle kullanım sonrası
temizlenmesinin kolaylığı ve balık kokusunu muhafaza etmemesi için tercih edilmiştir. Kesme işlemi ve kaşığın hareketi
sırasında balığın kaymaması için alt gövde içerisine elastomer yastıklar eklenmiştir. Bu yastıklar aynı zamanda gövde
dışına çıkarak işlem sırasında elin tutuşunu kolaylaştırır. Alt gövdenin formu önde balık kafasını muhafaza edecek hazne
ve işlem sırasındaki ergonomik tutuş düşünülerek tasarlanmıştır. Ayrıca balıkların boylarındaki farklılığı tolere edebilmek
için ürünün arka kısmı açık bırakılmış ve en arkadaki elastomer yastığın formu da daha iyi tutuş için farklılaştırılmıştır.
Kullanım: Kapak açılır, balık alt gövdeye yerleştirilir. Elastomer yastıklar balığın dik durmasını ve işlem sırasında öne
kaymamasını sağlar, kapak kapatılırken üst gövdedeki yüzey balığın kafasını alttaki hazneye bastırır (Balığın kafasıyla
pişirilmesi de çok yaygın olduğundan kafanın gövdeden ayrılması tercih edilmemiştir). Kapak kapandığında bıçak balık
gövdesinde yarık açar, düğmeye basıldığında açılmış olan yarığa, kaşık da üçgen kesiti sayesinde rahatlıkla girer. Düğme
itildiğinde bıçak önden keser kaşık arkadan süpürerek ilerler. Düğme son noktaya geldiğinde kaşık öndeki boşaltma
koridoruna sıfır birleşerek içerde atık kalmayacak şekilde boşaltılmasını sağlar.

PAK BALIK



Cleaning especially small ﬁsh such as anchovy is difﬁcult and takes time. Whole process needs to be done with bare
hands as the ﬁsh are small. This causes bad smell in the hands, contact with inner organs and possible sting of ﬁsh
bones into the hand. The aim of our product is to shorten the cleaning process and to minimize the hand contact so that
the process is as hygienic as possible. The main body of the product is pressed stainless steel, has been preferred for
easy cleaning and not to keep smell of the ﬁsh. Elastomer pads is attached to the lower body to provide stability of the
ﬁsh during the cutting process and the movement of spoon. These pads also extend to the outer body creating cushions
to make the hand-holding easier during the process. Lower body is designed taking into account the ergonomics during
process and the the reservoir for the ﬁsh head. Moreover, to be able to tolerate the difference in lengths of ﬁsh, back of
the body has been left open and the last pillow form is differentiated for better grip.
Usage: Lid opens, ﬁsh is placed in the lower body, elastomer cushions allow the ﬁsh to stand upright and prevent slip
forward, closing lid, the upper body presses the ﬁsh’s head into the reservoir (it is not considered to separate the ﬁsh’s
head as it is very common to cook ﬁsh with head), when lid is closed, knife opens a gap in the body of ﬁsh, pressed on
the button, the spoon enters in the gap easily, due to the triangular section, pushing the button, knife cuts and spoon
sweeps, when button meets the last point, spoon meets the drain corridor so that discharge of waste is done without
any waste left inside.

Metalden Mamul Ürünler Kategorisi
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Damacana Taşıyıcısı
Evlerimizde çoğunlukla damacana suyu kullanmaktayız. Yaklaşık 19 kg olan dolu bir damacanayı taşımak sadece yaşlı,
engelli veya küçükler için değil, hepimiz için sorun olmaktadır. “Damacana Taşıyıcısı” damacanayı yerinden kaldırmadan
çok az bir kuvvet ile taşımayı sağlar.
“Damacana Taşıyıcısı” tek parça alüminyum proﬁlden bükülerek üretilmiş altında dört adet tekerlek bulunan kullanımı
kolay, haﬁf bir aparattır. Bu aparatın getirdiği yenilik damacananın yerinden kaldırılmadan dört teker üzerine oturmasını
sağlamaktır. Bunun için yapılması gereken tek şey aparatın özel tasarım boynunu damacananın üstüne yerleştirmek ve
damacanayı haﬁfçe eğmektir. Böylece taşıyıcı tekerlekli çerçeve damacananın altına kayar ve yerleşir. Damacana tekrar
düz konuma getirildiğinde artık tekerlekler üzerinde istenilen yere götürülmeye hazırdır.

Botteled Water Carrier
We generally use bottled water in our homes. It is difﬁcult to carry out a 19 kilo bottled water not only for elderly, disabled
and minors but also for ordinary people. “Bottled Water Carrier” helps us to carry the bottle by little effort without lifting
it.
“Bottled Water Carrier” is a light and easy-to-use device produced by a bended aluminum proﬁle with four wheels. The
innovation that was brought by the device is to make it possible to put the bottle over the device without lifting the bottle.
The only thing that has to be done is to settle the top of the device on the neck of the bottle and bend the bottle. Thus,
the wheeled carrier frame slides under the bottled water. When the bottle is up, it will be ready to be carried out wherever
we want.
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Coffee&Cigar
Kahve ve sigara ayrılmaz ikili olarak görülür. Kimileri sabah kahvaltısını onunla açar, kimisi onunla ilgili ﬁlm çeker
(Jim Jarmusch “Coffee and Cigarettes” 2003). Tasarımcıların kalemden sonra en çok tükettiği ürünlerin başında gelir.
“Coffee&Cigar” saygı duruşu niteliğinde bir üründür. Amacı, iki keyiﬁ kullanıcıya bir arada sunmaktır.
“Coffee&Cigar” tabak (metal), ﬁncan (seramik) ve küllük (ahşap) olmak üzere üç parçadan oluşmaktadır. 3 parça birbiriyle
mutualist ilişki halindedir. Ahşap kısım tabağın formundan dolayı kendisini sabitler ve ﬁncana zemin oluşturur. Fincan hem
ahşap kısımdan hem de metal kısımdan destek alır. Tüm parçalar birleştiğinde devamlı bir yüzey elde edilir. Tek parça gibi
algılanır.
Kahve içerken külünüzü dökmeniz için tek yapmanız gereken ﬁncanı yerinden kaldırmaktır. İzmariti, metal tabakta bulunan,
daha öncesinde ﬁncanın kulbunun bulunduğu oyuğa bırakabilirsiniz. Bu sırada tabağın yanında bulunan kurabiyenizden
bir ısırık alabilirsiniz. Ürünün temizliği ise ahşap parçayı yerinden çıkarıp çöpe dökmekten ibaret.
Ürünün metal bölümünün sıvama yöntemi ile üretilmesi tasarlanmıştır. Fincan kısmının seramikten, ahşap kısmının ise
açık renkli ve damarlı bir ağaçtan üretilmesi öngörülmüştür.

Coffee&Cigar
Coffee and cigarette is just like two peas in a pod. Some of us have breakfast with them, some of us ﬁlms about them
(Jim Jarmusch “ Coffee and Cigarettes” 2003). They are the designer’s most consumed goods after pen and paper.
“Coffee&Cigar” is aims to offer these joys together.
“Coffee&Cigar” contains 3 parts. These are, plate (metal), cup (ceramic) and wooden plate (ashtray). These 3 parts are in
a mutual relationship. The wooden plate lock itself inside of the metal part. Cup could stand on both of them. If three parts
are combined, there will be a continuous surface that leads to be percieved as a monolithic object.
By taking the cup, the user could put his/her ash to wooden plate. Also user could rest his/her cigarette onto the space on
the metal plate. Meanwhile user could take a nip from his/her cookie. The product could be cleaned by turning it upside
down.
Aluminum is proposed for the metal part, metal spinning as a method of manufacturing.
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Elde
İnsanlar tuvalet kağıdını ve kağıt havluyu her zaman yerinde kullanmazlar. Elde hem duvarda hem de bağımsız olarak
tuvalet kağıdı ve kağıt havluyu kullanabilmemizi sağlar. Oﬁste veya evde kullanıma uygundur. Sıkıştırma kolu sayesinde
kağıt azalsa da ruloyu sıkıştırır. Ve uzun bölümü sayesinde kağıdı kolayca koparabilmemizi sağlar. Tamamen metalden
üretilmiş olup, ek olarak bünyesinde ufak bir bilye ve bir yay barındırır.

Elde
People do not use toilet paper and paper towels are always in place. Elde, both independently, or being mounted on the
wall, enables us to use the toilet paper and paper towel. Suitable for use in the ofﬁce or at home. When the amount of
paper declines, it compresses the roll, thanks to the compression lever. And thanks to the long division, it allows us the
paper easily made entirely of metal, in addition to a small ball and a string within the host.
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Deep dish
Klasik derin salata tabağına yeni birkaç fonsiyon eklenerek oluşturulan DEEP DISH, yeni salata karışım ve servis tabağı
olarak karşımıza çıkıyor. DEEP DISH’in içerisine konulan salata karışımı çalkalama hareketi ile karıştırılır. Bu işlem salata
karışımının hızlı, homojen ve steril bir şekilde yapılmasını sağlar. DEEP DISH’in altındaki süzgeç sayesinde, karışım işlemi
bitince tabağın altına biriken sıvı, süzgeçten geçerek alt kısımdaki hazneye birikir. Böylece salata daha diri görünür ve
tabağın içindeki her salata tanesi aynı lezzette servis edilmiş olur. Yıkama işleminde ise alt hazne çevirilerek açılır, süzgeç
dahil her parçası rahatlıkla temizlenir. Ürün malzemesi paslanmaz çeliktir.

Deep dish
Classic deep-dish salads are created by adding a few new function deep-dish, emerges as a new plate of salad mix
and service. DEEP DISH put into the salad mix is mixed with the churning motion. This process is quick salad mixture,
homogeneous, and provides a sterile manner. DEEP DISH ﬁlter through the bottom of the mixing process of ﬂuid
accumulated in the bottom ends of the plate, strain accumulates in the chamber through the bottom. Thus, each salad
in the salad plate is one more visible and active service would have been the same ﬂavor. Daring the washing process,
the lower chamber is opened by turning, thus, each part is easily cleaned induding the ﬁlter. Product material is stainless
steel.
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Armadillo
Tasarım ismini “Armadillo” adlı hayvanın kabiliyetlerinden almıştır. Yiyecek hazırlamak, sağlık açısından titizlik ve hijyen
gerektirir. Hazırlanmış yemeklerin korunması ve saklanması da çok önemlidir. Bu tasarımda en azından yiyecekleri ﬁziksel
etkenlerden korumak hedeﬂenmiştir. Özellikle gıdayı taşıyan bireyin gıda ile ilişkisi tamamen kesilmiştir. Bu durum yemeği
daha steril hale getirip enfeksiyonel birtakım hastalıkların da önüne geçip kısmi koruyuculuk yapabilir. Sıcak yemekleri
yavaş ve sağlıklı soğutmak için de elverişlidir. Bir nevi ısı kaybını yavaşlatır. Buhar çıkış delikleri yavaş soğutmaya yöneliktir.
Ürün daha çok pasta, kek ve poğaça türevlerini korumaya yatkındır. Tasarımın dış görünümü rahatsızlık vermeyecek ve
ortama estetik değer kazandıracaktır. Ürünün materyali paslanmaz çeliktir. Kullanım yeri ve şekli alternatiﬂendirilebilir.
Ürünün mekân içindeki konumları genel hatlarıyla şöyle sıralanabilir; evde mutfakta tezgâh veya masa üzerinde, oﬁste
masa yanında veya dolap içinde, otelde açık büfede veya oda servisi esnasında, restoranda sergileme veya taşıma anında
kullanılabilir.

Armadillo
This design gets its name from the abilities of the animal called “Armadillo”. Preparing foods require troughness and
hygiene for the health care. It is very important to avaid the foods from pyshical factors at least.Especially, relation with
the food is completely interrupted from the person who carries food. This status brings to food more sterile state and
prevents some infectious sickness. In this way it can make partial protection. It is convenient for cooling hot meals slowly
and healthy too. In a way it slows down the heat loss. Steam output holes are intended for slow cooling. The product is
more inclined to protect types of cake and pastry. The form of design is not be disturbing and it will include esthetic value
to the space. The material of product is stainless steel. The usage and place of use can diversify. Product’s related use
security, gradual movement, can require some experimental works. Use of products includes actions of carrying, closing
and putting-taking foods. General task of product is intended for protecting food but practically, food can be consumed
in the product area. The positions of product in space can align like this with general lines: In the kitchen over the
countertop or table, in ofﬁce near the table or inside the cupboard, in hotel’s buffet or during room service, in restaurant
while carrying or presentation.
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Keyfegel

Fulya Certel

Keyfegel, dengesiz beslenmenin önüne geçilmesi amacıyla tasarlanmış modüler birimlerden oluşan bir kahvaltı setidir.
Yoğun iş temposuna sahip, kahvaltıyı evinde yapacak süreye sahip olmayan kullanıcıların sefer tası gibi yanlarında
taşıyabileceği bir sistemdir. Keyfegel, 3 kat oluşturacak şekilde dizilen üçgen kaplar ve termostan oluşan bir settir.
Bunun amacı, sabah kahvaltısında vücudun ihtiyaç duyduğu temel besinleri depolayabilme amacıdır. Sahip olduğu 3
kap sayesinde peynir, zeytin, ekmek vs. ürünler korumalı olarak taşınabilir. Oﬁste ihtiyaç duyulduğunda bu kap modülleri
çeşitli varyasyonlarda kullanılır. Modüller yelpaze gibi açılabileceği gibi, tek tek ayrılarak da kullanılabilir. Kaplar dışında
orta bölümde bulunan termos, kahvaltı yanında içilecek çay, kahve benzeri içeceklerin de taşınmasını sağlar. Termos
içeceği sıcak tuttuğu gibi, yiyeceklerin de korunmasında yardımcı olur. Keyfegel, kompaktlığı yanında taşıma konusunda
da kolaylık sağlar. Arka bölümde bulunan askısı taşımada rahatlık sağlar.
Ayrıca ufak boyutları sayesinde gün içinde kullanıcının çalışma alanında fazla yer kaplamaz. Keyfegel termoslu metalik
kaplar ve bunları birleştiren plastik enjeksiyon parçalardan oluşmaktadır. İçecek termosu içinde ise mikrop oluşmasını
önlemesi için cam bir bölüm yerleştirilmiştir. Keyfegel yoğun iş temposuna sahip, kahvaltı edecek zamana sahip olmayan
kullanıcılara düzenli bir beslenme sağlamak için tasarlanmıştır.

Keyfegel

Sencer Özdemir
Mimar Sinan Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
Mimar Sinan University
Faculty of Fine Arts
Department of Industrial Design

Keyfegel, designed to stop an unbalanced diet, a breakfast consisting of a set of modular units. For people that have
intensive work with the beat and do not have time to make breakfast at home, Keyfegel is a system that users can carry
with them such as bowl time. Keyfegel, 3 times lined up to form a triangle is a set of pots and thermos. Its purpose is
the purpose to store essential nutrients needed by the body at breakfast. Thanks to its 3 cup cheese, olives, bread, etc..
protected as a portable products.
Information on the various variations of this cap is used at the ofﬁce when needed. Modules as fan-like ends, also
available individually separated. Occupies the middle section out of the thermos, breakfast next drink tea, coffee-like
beverages to be moved also. Thermos, such as holding a hot drink, the food also helps to protect. Keyfegel, compactness
in addition to the transportation convenience. The rear section carrying strap for added comfort. Also in the day’s work in
the ﬁeld due to small sizes occupy too much space. Keyfegel consists of metallic thermos containers and plastic injection
parts. To prevent the formation of the germ in the beverage thermos bottles were placed in a glass partition. Keyfegel
intense pace of work, going to breakfast on a regular diet is designed to provide users who do not have time.
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Sahanda
Eski, büyükçe bir sofranın başında yapılan kahvaltıları hatırlayın, sahandan yumurtanızı ekmekle yediğiniz. Birçok insan
yumurtasını yine böyle yemeyi sever, eskiden alıştığı gibi. Ama bilenler bilir, ne ekmeğin ne parmakların suçudur, yumurta
hep dışarı düşmek ister... Sahanda, klasik tavalardan farklı olarak kenarları içe doğru kıvrımlı bir tavadır. Bu özelliğiyle
yumurtasını tavadan yemeyi sevenlerin sıkça karşılaştığı bir sorun olan dışarı dökülme sorununa basit bir çözüm sunar.
Tavanın tabanında bulunan ısıyla renk değiştiren yüzeyler hem tavanızı ne zaman kullanmaya başlayacağınız konusunda,
hem de sucukları nereye dizeceğiniz konusunda size yardımcı olur.

Sahanda
Remember old breakfast meals that you had with your family on sundays. The days that you used to eat your fried eggs
with your ﬁngers with the help of a piece of bread. Most people keep their childhood habits. But it is neither your ﬁngers’
nor the bread’s fault to pour the egg. Different than the classical pots “sahanda” has edges curved inside. “Sahanda”
provides a simple solution for pouring the egg outside of the pot. Spots changing colour with temperature lets you know
when to begin cooking and also where to put sausages.
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Waterfall
Waterfall, sadeliğiyle ön planda olup, teknolojiden de yararlanarak doğa ve çevre dostu olan bir lavabo bataryası tasarımıdır.
Waterfall, sade, şık tasarımının yanı sıra, teknolojisiyle kolay kullanım sağlar. Fotosel özelliği sayesinde su tasarrufu
sağlamaktadır. İkinci bir su tasarrufu ise üst bölümdeki dokunmatik su hızını ayarlama bantı sayesinde gerçekleşir. ‹lk
kullanışınızda ayarladığınız su hızı bundan sonraki her kullanışınızda devam etmektedir, bu sayede her açışta hızlı bir su
akışı olmamakta ve yeterli miktarda su gelmektedir. Bu da büyük bir tasarruf sağlamaktadır. Ürünün üzerindeki dokunmatik
panel ileri ve geri hareketi ile su hızını ayarlarken sağ ve sol komutlarıyla su sıcaklığını ayarlamaktadır. Ürün 9V’luk elektrik
kutusu ile birlikte montaj edilir. Ayrıca sessiz su ak›şı sağlayan, kireç tutmayan perlatör içermektedir. Ara musluk spiral
hortum bağlantıları paslanmaz çelik örgülüdür. Max su sıcaklığı 70 derecedir.

Waterfall
Waterfall is an environmentally friendly outstanding tab design with its plainness and technology.
Waterfall can help us with its technology with its plainness and smartness. It saves water with its photocell characteristic.
It also has a system which controls water ﬂow by touching on a band. The water ﬂow you set at your ﬁrst use remains.
The same from then on with the help of this enough water ﬂowa at every usage. This provides great water save. There
is a touch matic panel on the tab. While it can adjust the water ﬂow by backward and forward movements, it can also
regulate hot and cold water by leftward and rightward movements. The product is installed with a 9 volt electricity cabin.
Waterfall includes a lime repellent aerator which provides silent water ﬂow. Its side tabs and spiral pipes are stainless
steel. Maximum heat is 70 degrees.
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Şamdan
Mum yaktığımız zaman eriyen paraﬁnin şamdanın tabanında birikmesi ve bunu temizlemek için kazımak oldukça zor bir
iştir. Ayrıca artık mum doğruca çöpe gitmektedir. Şamdan tasarımı bu sorunlara bir çözüm öngörmektedir. Şamdanın iç
kısmında ayrı bir hazne bulunmaktadır ve eriyen mum burada birikir. Tabanda bulunan yaylar sayesinde içeride şıkımış
olan hazne çekildiği anda kolayca şamdanın içinden çıkar. Yayların itmesiyle duvarlar açılır böylece içindeki mum da
kolayca çekip çıkartılabilir. Haznedeki çubuğa önceden ip sarılmıştır ki mum çıktığı anda kullanıma hazırdır. Bu ip aynı
zamanda eriyen mumların çubuğa yapışmamasını da sağlar.
Mum aydınlatmanın yanında her zaman için bir dekor objesi olarak görülmüştür. Bu nedenle şamdanın dış tasarımının
hazneyi de kapsayacak şekilde oldukça şık ve sade olmasına dikkat edilmiştir. Şamdan yapımında sıkça kullanılan
gümüşün arasından ince bir şerit olarak geçen cam dinamik bir görüntü katmaktadır. Burada kullanılan cam aynı zamanda
kullanıcıya haznenin ne zaman dolduğunu anlatır. Belden ince, uçlara doğru açılan formuyla şamdan bir çiçeği andırabilir.

Candle Stick
When we light a candle, cumulating of the melting paraﬁne at the bottom and skretching it to clean is always a problem
for the users. Moreover; waste candle has to be gone to the garbage directly. This candle stick design offers a solution
for all of these problems.Inside ofthe candle stick a container is replaced and melting candle accumulate in it. Thanks to
the strings of the bottom of the container, comes out easily. By the pushing of the strings walls open and candle can be
moved out easily. Beforehand a rope is wrapped on the stick part of the container so candle comes out ready to use. This
rope also prodives to the melting candle not to adhere to the stick.
Candle always used as a decour beside the function of lighting, thus; when designing the form of the candle, chic and
purity is under consider besides the function of embracing the container. Materials used are also support that idea. Silver
used commonly making candlesticks is divided by a slice of glass. This part gives a dinamic look to it. Moreover; glass
part help to understand the user when the container is full. Middle part is thin and it is open toward the edges like a ﬂower.
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Mutfağımızdaki yer sıkıntılarının gün geçtikçe arttığı bir gerçek. Aynı zamanda stresli iş sabahlarında ailenizle birlikte
sakin bir kahvaltı yapmak için zamanın önemi büyüktür. Breadfast’la birlikte güne hızlı başlamak size ekstradan zaman
kazandırır.
7 bıçaklı ekmek bıçağıyla size normalden 7 kat hızlı ekmek kesme imkânı sağlarken aynı zamanda özel kenarları mıknatıslı
şeffaf silikon kapakları sayesinde ekmekleri saklama imkânını da tanır.
Projede 3 mm’lik biri paslanmaz çelik ekmek kasası bir diğeri de alüminyum kırıntı sepeti olmak üzere iki adet metal plakaya
pres şekillendirme işlemi yapılmaktadır. Sonrasında ise bükme işlemleri gerçekleştirilerek son form kazandırılır. Bıçakların
uç tarafında açılacak olan 5 mm kalınlığındaki kanalla birlikte bu kanallardan geçecek olan pim yardımıyla bıçaklar sabit
bir merkezde ileri geri 6 cm’lik ekmeği rahatça kesmeye yetecek hareketi sağlayabilmektedir. Pimlere yataklık edecek olan
bölüm ise paslanmaz çelik metal preslemede 90° kıvrılmış olacak yanaklar sayesinde gerçekleşecektir.

Breadfast
In our kitchens; there are difﬁculties to have something for occupying to somewhere increasing in day by day for sure.
Also in stressful mornings to prepare a breakfast in a short period of time is really important to have some time for your
family. With Breadfast you can start one step forward to enjoy the saving times.
There are 7 bread knifes to cut the bread 7 times faster with a very simple and controllable user interface. Also there is a
transparent silicon cover which has 4 magnets in 4 different corners of the silicon cover. So that you can also hide your
breads in your Breadfast.
In this project; there are 2 types of 3 mm sheet metal press forming which are stainless steel bread case and the other is
aluminum skep for the crumbs. Bending processes are applied afterwards for the ﬁnal shapes. At the front of the stainless
steel knives; there are 5 mm of width to 6 cm of lenght channel holes for carrying a pim through with a sprial gears at the
ends. In this way there is an allowance for moving knives forward-backward with a 6 cm, that is enough to cut the bread
easily. The main thing that carries the knives and the pim itself; is the main case of the bread. In sheet metal press there
are 90 ° folded cheeks with a holes on it to carry the pim.
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Kuzine
Geçmişte odun, kömür gibi katı yakıtlarla çalışan bu çok amaçlı (hem yemek pişirme hem ısınma ihtiyacını karşılayan) ürün
mevcut haliyle, kent yaşamına adaptasyonu çok zor bir hal almıştır. Öte yandan büyük kentlerdeki nüfusun hızla artması ve
kentlerini artık eskisi kadar genişleyememesi sebebiyle yeni konutların eskiye göre daha küçüldüğünü görüyoruz. Bu tarz
konutlarda yer tasarrufu ve yakıt çeşidi önem kazanıyor.
Şehir yaşamının ihtiyaçları ve koşulları göz önünde bulundurularak bu kez sadece gıda hazırlama ve pişirme amaçlarına
hizmet etmek üzere tasarlanan, unutulmaya yüz tutmuş kuzine yeni bir anlam ve işlev kazanıyor. Ana gövdesi paslanmaz
çelik olan ve tamamen elektrikle çalışan kuzine, 4 farklı pişirme yöntemine hizmet ediyor. Sağ altta fırın, hemen üzerinde
kapaklı ızgara (beyaz ve kırmızı et için iki ayrı bölmeden oluşuyor) ve kapağın üzerinde idüksiyon tipi ocak bulunuyor. Sol
tarafta ise kumanda paneli (kuzine içindeki tüm birimlerin zaman ve ısı ayarları bu panelden sağlanıyor) panelin hemen
altında şehir yaşamında yapımı oldukça zor olan közleme bölmesi ve bu bölmenin altında ise daha rahat temizlenebilmesi
için konumlandırılmış olan kül çekmecesi bulunuyor. Aynı zamanda kuzine kendi bünyesinde bulunan aspiratör ve hava
kanalları sayesinde yemek kokularının yaşam ortamına karışmasını önleyerek baca adaptörü aracılığıyla binanın baca
sistemine ulaştırıyor.

Cuisine
In the past, the product was at work only with the solid fuels, used both for cooking and for the need of heat. In
contemporary culture, however, it became harder and harder to adapt its uses to the life in metropolis. On the other hand,
as an affect of the vast accretion of population and the restricted aggrandizement of city areas, it can be observed that the
residences are getting smaller in big cities. In these smaller residences, saving from the space and the type of fuel that
is used are of greater importance.
Cuisine, which was originally designed only for cooking and now about the fade, employs new meanings and functions
with respect to the needs of the metropolitan life. It’s main body is stainless steel, completely electronic and functions
four different cooking styles. The right bottom is the stove, and the grillage (constituted of two parts, one for red meat,
and the other for white meat) is on top of it, with a lid. On the left top, there is the control panel from where all heat and
timing controls can be made. Under the control panel, there is the roaster, which is usually secluded from urban life, with
an ash-drawer under it. Furthermore, thanks to its aspirator, it prevents the food smells to diffuse, transports the smells
to the chimney of the building.
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Kırdık
Bu ürünle amaçlanan ülkemizde de üretimi ülke ekonomisinde önemli yer teşkil eden fındığın evlerimizde, kafelerde,
restoranlarda taze kabuklu halinden hızlı ve kolayca çok miktarda, teker terker uğraşmadan avuç dolusuyla kırılmasını,
ayıklanmasını sağlamaktır. Bu sayede hem zamanı daha doğru kullanmış hem de hızlı ve seri bir şekilde sonuca ulaşmayı
sağlıyoruz. Ürün temel olarak dört parçadan oluşmaktadır. İlk kısım; fındıkların kabuklu halleriyle depolandığı alandır.
Bu alanda bir avuç dolusu fındığı rahatlıkla alabilen hazne alt tarafa doğru daralarak huni şekline benzer bir yapıdadır.
Bundaki amaç fındıkların birer-ikişer olarak düzenli şekilde bir diğer kısıma düşmesini sağlamaktır. Orta kısım; mekanik
aksamın bulunduğu ve kırma işlerinin gerçekleştiği alandır. Bu kısmın içinde bulunan çarklar sayesinde fındığın kırılması
gerçekleşir. Üstteki kısımdan düşen her fındık buradaki çarklarda sıkıştırılarak kırılır. Döndürme kolu; bu kol sayesinde
üretilen hareket ile çarkların çalışması sağlanıyor ve bu sayede sıkıştırma işlemi gerçekleşiyor. Alt kısım; çarklara düşen
ve burda sıkıştırılarak kırılan her fındık daha sonra bu alana düşerek işlemin son noktası olan depolanma sağlanıyor. Bu
ürünün üretiminin pres döküm yöntemiyle uygulanması düşünülmektedir. Ürün son şeklini aldığında ise 3 yüzeyinde
bulunan kabartmalara parlak krom kaplama yapılması diğer yüzeylere ise mat kaplama uygulanması düşünülmektedir.
Ürünün ek yerlerinde gövdenin bağlantı noktalarında manyetik yüzeylerle birleşim sağlanmaktadır.

Kırdık
In our country, nut constitutes an important role in the economy using almost all areas, i.e. home, cafes, restaurants, etc.
This product is intended for being extracted fast and easy breaking from fresh-shelled state of large amount nuts without
the hassle of one hand into edible portion. With the Kırdık we claim that you use time more accurate and faster when
getting to the point. The product mainly consists of four parts. First one is the area that shelled hazelnuts’ story starts.
A handful of nuts can easily be reserved here. The similar structure to the shape of a funnel, the store is narrowed towards
the lower chamber. The aim is for nuts drop to the lower part on a regular basis as one or two. Middle part is the ﬁeld that
mechanical components are ﬁxed so that the breaking takes place with the help of wheels in which each nuts fall from the
upper part is compressed and crushed. Spinner (swivel arm); the movement is produced by this arm so as to produce
power to operate wheels for compression. Bottom part, each nut compressed and crushed into the wheels is dropped
here so that the ﬁnal storage takes place.
Diecasting is considered as the method of the implementation of this product. Shiny Chrome coating is planned to apply
on three embossing surface and opaque plating is applicable for the rest. It is provided that magnetic surfaces are joint
each other with the body portion of the product.
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Narenciye Sıkacağı
Ürünümün işlevi portakalın ve limonun suyunu en verimli şekilde sıkmaktır. Piyasadaki narenciye sıkacakları narenciyeyi
sıkarken belirli teknikler kullanmaktadırlar. Ben ürünümü “sıkıştırma yöntemiyle” sıkan bir sıkacak olarak tasarladım.
Amacı en kısa sürede en etkili şekilde portakal ve limonu sıkmak. Ürünümün çalışma şekli ise şöyledir; ürünün kenarları
mavi olan göz kısmına basılıyor. Bu sayede kapak açılıyor. İçteki sıkacaklar arasında boşluk yok ise iki kol da tutularak
dışarı çekiliyor. Böylece narenciyeyi koyabileceğimiz bölme oluşuyor. Ardından “yarım portakal” veya “yarım limon” bu
boşluğa koyuluyor. Narenciyeyi sıkarken suyunun yüzümüze sıçramaması için kapağı kapatıyoruz. Ardından iki yanda
bulunan kolları birbirine yakınlaşacak şekilde itiliyor. Kollar yakın olarak 90 derece açısına geldiği zaman sıkma işlemi
tamamlanmış demektir. Sıkılan su ﬁltreden geçtikten sonra alt kısımdaki haznede birikiyor. Gözlerin altındaki minik kapak
açılarak bardağa koyma işlemi gerçekleştiriliyor. Ardından ise kollar eski haline getiriliyor kapak aynı yöntemle açılıp kabuk
alındıktan sonra aynı işlem tekrarlanıyor.

Citrus Squeezers
The purpose of my product is squeezing the citrus efﬁciently. Citrus squeezers in the market are using obvious technics
when they squeeze the citrus. I have designed my product which uses the compression technic. Purpose of this product
is squeezing lemon and orange in the shortest time efﬁciently. Because of it’s domestic usage, it should have an organic
and sympatical design features. It’s colorful because I don’t want to design a boring squeezer. It must be joyful. This
squeezer’s addition is a new mechanisme as a design. Manuel squeezers in market are squeezing from overhead. My
squeezer is compressing from its two side surfaces. You push eyes which has blue edges and you open the cap. If
there is no gap between two compressors, you grip two arm and you pull them out. Thanks to doing this action you can
create the gap between compressors to squeeze the citrus. After that you put the “half lemon” or “half orange” between
compressors. We close the cap because we don’t want to make dirty ourselves. And, you push two arms toward each
other. When arms take their position app. 90 degree it means that the squeezing project have completed. Squeezed water
come together in the reserve after it passed from ﬁlter. After that you open the little cap which exists below eyes and you
pour the water to the glass. And you put arms in their ﬁrst position, you open the cap with same process and you take
the shell from the gap and ﬁnally you repeat the same processes.
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Jaluzi
Metafor olarak yılan derisinden yola çıkılmıştır. Yılanın üzerindeki üçgensel şekiller perdenin esas görselini oluşturmaktadır.
Bu pullar alüminyum levhadan kesilip, preslenerek şekillendirilmektedir. 15-10 cm boyutlarında olan levhalar orta aksından
arkada bulunan metal proﬁle sabitlenmektedir. Aynen jaluzide olan sistem fakat biraz daha gelişmişi öngörülmektedir.
Yanda perdenin yukarı aşağı hareketini sağlayan metal proﬁller mevcuttur. Bu proﬁlin içerisindeki metal halatlar da
kanatların 90 derece hareketini sağlamakta ve böylelikle ışık kontorlü sağlanmaktadır.
Yapraklar 0 derecede olduğunda ışık geçirimi minimum olup tamamen opaklığı sağlamaktadır. Açı değiştikçe içeri
alınan ışık şiddeti de değişir. Tam 90 derece olduğunda en saydam şekline gelir. Gün içerisinde güneşin açısı değiştikçe
yaprakların da açısı değiştirilerek optimum gün ışığı mekana alınabilir.
Tamamen açılması için de iki şekilde perde toplanabilir. Yapraklar kapalıyken perde yukarıda toplandığında görsel bir etki
oluşturmaktadır. Açıkken ise daha fazla yukarı toplanma sağlanır.

Venetian Blind
In design process; it is inspired from the metaphor ‘’snake skin’’. The triangle forms which the snake skin has on, creates
the visual property of the curtain. These pieces are cut from an aluminium plate and then pressed. The system is same
with the system that venetian blind has. But it is more developed in here. There are metal proﬁles which makes the
movement towards up and down. In these proﬁles there are some ropes which also makes the movemet with 90 degrees.
Thus, the control of light is provided.
Transmission of light is minimum by the planes at 0 degree and so it fully opaque. While the degree of planes are
changing, the light value changes. At 90 degree the curtain is fully transparent. For the optimum day light, the planes
degree can be changed by persons.
The curtain can completely opened by two different ways. Firstly when the planes are closed, it forms a visual effect that
supply the places an aesthetic value. The other way is when the planes are semi opened.
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Mill
Proje sürecinde gelinen noktada ürün kendi içinde farklı bir kimlik kazanmıştır.
Kendine özgü formu ve yapısı piyasadaki rakiplerine benzememektedir.
Tasarım sürecinde hem kullanıcı hem müşteri ihtiyaçları göz önünde bulundurulmuştur.
Dairesel dönme sistemi kullanan ve müşteri için büyük kolaylık sağlamakta, istenilen ürüne çevirme hareketiyle
ulaşabilmektedir.
Aynı şekilde müşteri çok çeşidi mümkün olduğunca bir arada görebilmektedir.
Dolapta soğuk yiyecek veya içecek taşınması öngörülmüştür, dolap çalıştırılmadığı zamanlarda da sıcak gıdalar
taşınabilmektedir.
Dönen bölgedeki yüzeylerin kullanıma ve üzerine konacak ürüne göre değiştirilebilmesi öngörülmektedir.
Ürün farklı ve iddialı yapısıyla hem ihtiyaçlara maximum noktada çözüm getirmeye çalışmakta hem de kullanıldığı ortamda
ilgi odağı olmayı hedeﬂemektedir..
Alüminyum proﬁl, dönen yüzeyler ABS (enjeksiyon), ana gövde alüminyum sac.

Mill
During the initial stages of the project, the product has gained new characteristics.
There is no similar product in market which has the unique identity and the structure of this product.
The needs of both the users and the customers has been considered.
One important aspect of the product is the circularity, which allows reaching the object of interest, therefore providing a
great convenience for the users.
In addition, the customers could have a look at many objects in the product at the same time.
The product has also a fridge compartment, turning on which allows carrying cold foods and drinks, otherwise warm
foods and drinks could be carried when the fridge is turned off.
The surface of the circular system will be able to be replaced depending on the type of the object to be carried.
This product, having a distinct and stylish form, aims to provide best solutions to the needs of users, as well as to get the
attention of the people wherever it is used.
Aluminium proﬁle, circular surface ABS (injection), main body aluminium sheet.



2011125
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını
istememiştir.
The participant did not prefer,
her photography and personal
info, to take part in the catalogue.

Metalden Mamul Ürünler Kategorisi / Metal Products Category

Ö€renci / Student

Karetta

2011125
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını
istememiştir.
The participant did not prefer,
her photography and personal
info, to take part in the catalogue.

Ocak üstü soba diyebileceğimiz Karetta ile kestane pişirme, portakal kabuğu koyarak güzel koku yayma gibi özlenen
geleneksel keyiﬂeri tekrar yaşayabilirsiniz.
Pişirme kısmı sobadaki gibi dökme demir olan Karetta’nın altında su haznesi bulunmaktadır. Ocağa koyduğunuzda önce
su ısınır daha sonra çıkan buharla pişirme yüzeyi ısınır. Buhar, ısının pişirme yüzeyine eşit şekilde dağılmasını sağlar.
Ayrıca ateşin doğrudan temas etmemesi sayesinde sobadaki gibi yavaş yavaş pişer. Ateşin direkt temasının kesilmesi
aynı zamanda sağlıklı bir ürün olmasını sağlar. Ana gövde alüminyum olup önce lazer kesimle kesilir. Sonrasında pres
yöntemi ile formu oluşturulabilir. Conta yardımı ile hazne ve üstteki alüminyum plaka arası birbirine sıkıca oturur. Bu
sayede buhar çıkışı sadece buhar deliklerinden sağlanır. Su haznesi yıkanacağı zaman sıkı geçirilmiş olan conta açılarak
buradan temizleme işlemine hazır konuma getirilir. Buhar delikleri içerideki basıncın çok artmamasını ve suyun ısısının da
tamamen dışarı çıkmamasını sağlayacak yeterlilikte büyüklüğe sahiptir ve Karetta’nın 3 köşesinde yer almaktadır.
Pişirme parçası ise döküm yöntemi ile yapılır. Üzerindeki girinti oluşturan yollar sayesinde ısıl yüzey arttırılmış olur. Bu
aynı zamanda üzerine konulan malzemelerin kaymamasını da sağlar.

Karetta
Karetta can be classiﬁed as a stove over oven and with Karetta people can roast chestnuts or put a peel of orange for its
ﬁne smell just as if it was a stove. The cooking surface of Karetta is made of cast iron like an ordinary stove and there
is a water chamber under this surface. While we are heating the device, ﬁrst the water boils and then the vapor heats
the cooking surface. The vapor enables the heat to be distributed equally over the cooking surface. Moreover, Karetta
cooks slowly like a stove because the surface is heated indirectly with this vapor. This indirect heating mechanism also
provides us with a healthier food. The main body of the product is made of aluminum. In order to produce the body part,
ﬁrst aluminum is cut with laser, then the cuts are shaped with press. The water chamber and the aluminum plate above
are sealed together. For the cleaning, these parts can be seperated. The aluminum plate contains vapor holes in order to
maintain the pressure inside it at safe levels. The vapor holes which are placed at the three corners of the aluminum plate,
have enough size to limit the pressure level inside the device and prevents unnecessary escape of heat and vapor out of it.
The cooking surface is produced using casting methods. The cavities on it increases the heating surface. This also
prevents sliding of the materials placed on top of it.



Metalden Mamul Ürünler Kategorisi / Metal Products Category

Ö€renci / Student

Nisan Tunçak
‹stanbul Teknik Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
Istanbul Technical University
Department of Industrial Design
www.coroﬂot.com/nisantuncak

Crumber
Crumber, restoranlara yönelik kırıntı toplama aletidir. Mevcut çözümler, masa örtüsündeki kırıntıların bezle ya da metal bir
çubukla bir tabağa toplanmasından öteye geçemediğinden, Crumber hem kullanıcılara hijyenik ve şık bir alternatif sunar
hem de yemek yiyen müşterilerin görsel açıdan rahatsız olmalarını önler. Metal yüzeyin kenarıyla alınan kırıntılar sürgülü
kapak açılarak sapın içine toplanır. Bu kullanıcıya üst üste temizleme imkanı verir. Gerektiğinde tıpası çıkarılarak içindekiler
boşaltılır. Basit yapısı sayesinde temizlenmesi de kolaydır.
Ana gövde, paslanmaz çelik levhanın trimlenip bükülmesi ve sap kısmında kaynakla birleştirilmesi ile üretilir. Üretim
kolaylığı ve az sayıda ek parça içermesi ürünün maliyetinin ve üretim süresinin azalmasına yardımcı olur.

Crumber
Crumber is a collector that is aimed to be used in restaurants. Instead of cleaning tables with a metal stick or a wipe,
Crumber enables users to have an hygienic and elegant alternative. Also costumers don’t be disturbed by the nasty
appearance of those stuff. Crumbs which are collected by the edge of the metal surface are sent into the handle. This
function gives user the advantage of cleaning tables repeatedly. To clean out the crumbs, the cork is removed. Thanks to
the easy structure, cleaning Crumber is quiet easy.
Stainless steel main body is manufectured by trimming, bending and weldind on the handle. Easy manufacturing and
minimum additional pieces help to decrease the cost and process.
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Kapakaç
Amaç: Sabit kapaklı içeceklerimizi açmak için ayrı bir açacağa ihtiyaç duymamak. Elimizde kalan her şişe için, yeni bir
içeceğe ihtiyaç duyulacağından, satış gelirlerini artırmaya yönelik pazarlama uygulamak.
Şişe üzerindeki “kapakaç” başka bir şişe kapağını açacak şekilde tasarlanmıştır. Kapak üzerindeki açacak diğer şişenin
kapağını kavrayarak standart açacak olarak çalışmaktadır. Bu sebeple şişe kapağı ayrı bir açacağa ihtiyaç duyulmadan
kolayca açılabilmektedir. Elde kalan her şişeyi açmak için daima bir şişe içecek daha alınmalıdır. Bu satışları arttırmak için
yapılan bir pazarlama stratejisidir.

Kapakaç
Not to look for a separate opener to open the bottle cap. For every bottle left, a new bottle of drink will be needed, so that
will generate a marketing strategy to raise the sales.
“Kapakaç” on the bottle is designed to open another bottle cap of the drink. The opener on the cap holds the other bottle
cap and works as a standart opener. As a result, the bottle cap can be easily removed without looking for an opener.
Every time for every remained bottle, another bottle of drink should be bought for opening the remained one. This is the
marketing strategy to raise the sales.
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Vu
Genel olarak her evde bulunan avuç içiyle bastırılarak açılan kapı kolları güvenlik, hijyen ve kullanım zorluklarından doğan
çeşitli sorunlar yaşatmaktadır. Bu sorunlara örnek olarak; tepsi taşırken kapalı kapının açılamaması, köpeklerin kapıyı
açamamasından dolayı huzursuzlaşması, yeni yürümeye başlayan bebeklerin mutfak gibi girmemesi gereken mekânlara
girmesi veya engellilerin kapıları açmakta zorlanması vs. verilebilir. Bu sorunları çözmek doğrultusunda farklı bir açılış
sistemi tasarladım ve bu sistem kullanıcının kendi istekleri doğrultusunda özelleştirilebilir yapıda. Kilidi açma mekanizması
kayışlara bağlı olup kayışların çekme veya itme hareketleriyle harekete geçer. Farklı açılardan baskı ile açılmayı sağlayarak
kullanım kolaylığı sağlar. Evdeki engellilerin, bebeklerin veya kedi, köpek gibi evcil hayvanların kapıyı açamamasından
doğacak sorunları çözmeye yardımcı olur. Teleskopik yapı yere olan mesafesini azaltmayı veya yükseltmeyi sağlar. Evdeki
hayvanlar kayışları kendi ağızlarıyla çekerek açabilirken aynı şekilde bebeklerde boy mesafesindeki kayışı rahatlıkla
çekebilir. Aynı yapı ters olarak kullanılıp kayışlar yukarı doğru uzatıldığında güvenlik önlemi oluşturmaktadır. Mutfaklar
evde evcil hayvan ve bebekler için tehlike arz etmektedir. Yukarı doğru uzatılmış VU yetişkinler tarafından elleri meşgul bile
olsa dirsek hareketiyle açılabilirken bebeklerin uzanamayacağı kadar yüksekte kalır.

Vu



The classic door handle that is used by applying pressure with user’s palm causes various security, hygiene and
ergonomic problems. For example: being unable to turn the door handle while carrying objects, dogs getting annoyed
with failing to enter a room, babies entering the kitchen when they shouldn’t..etc. In order to solve these such problems
I’ve designed a door handle that can adapt different needs. The mechanism is based on straps that can be pushed or
pulled in order to open the door. Being able to open the door from different angles with different movements improves
usability by widening the user group to include children, babies, people with disabilities and also pets. The height of the
telescopic structure can be adjusted. Pets can easily tug on the straps in order to open the door and so can the babies. The
same product can be ﬂipped upside down to improve home safety by maintaining a minimum height to access through
the door as kitchens can pose risk to babies and pets. An upwards extended VU can help adults open the door using their
elbows while they are carrying something –such as a tray of tea- and still maintain the necessary minimum access height
to prevent babies from entering the room.
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Blossom – Sürdürülebilir, Kurmalı Panel Radyo
Doğadan esinlenerek tasarlanan Blossom doğa dostu sürdürülebilir, kurmalı bir radyodur. Elektronik ürünlerin ve
enerjinin bilinçsizce tüketildiği çağımızda kullanıcıya enerji tasarrufu bilinci kazandırmak amaçlanmıştır. Dinamosu 30
saniye kurulduğunda yaklaşık 30 dakika dinleme süresi sağlamaktadır. Hoparlör, kurma kolu, dinamo, frekans ve ses ayarı
düğmelerinden oluşan radyonun bu bileşenlerinden herhangi biri bozulduğunda radyoyu atmak yerine bozulan parçalar
kolaylıkla değiştirilebilmektedir. Parçaların konumları bu özellik göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Bu özelliği
günümüzde herhangi bir parçası bozulduğunda hatta bir üst modeli çıktığı için bekli de bozulmadan attığımız ürünlerin
tüketim tarzına bir protestodur. Eskiden televizyonun yerinde baş köşede evin en önemli mobilyası olan radyo şimdi cep
telefonlarının ek özelliği olarak sayılmaktadır. Blossom kullanıcı ile kurduğu farklı iletişimle radyoya eski değerini geri
kazandırmayı amaçlar. Radyo, pres üretim yöntemi ile şekil verilen metal levhaların üst üste katman katman yerleştirilmesi
ile oluşmaktadır. Katmanlar ana panele vidalanırlar. Vidalar bozulan parçaların değiştirilmesini kolaylaştırır. Projede
kullanıcının radyo ile iletişimi sorgulanmış; uzun ömürlü, çevre dostu ve bilinçlendirici bir ürün tasarlanmıştır.

Blossom – Sustainable, Wind-up Panel Radio
Blossom is a sustainable, eco-friendly, wind-up radio. The inspiration points of its design are nature, spring and blossom.
Energy and products are consumed very fast in today’s world as a result this design aims to make users conscious of
energy saving. When the dynamo of the radio is winded –up 30 seconds, radio works 30 minutes. Another feature of
this radio is the possibility of changing the components. If one of the components of the radio gets broken instead of
throwing it out the broken part can be changed easily. The components of the radio are placed with respect to this feature.
Blossom composed of speakers, wind-up handle, dynamo, frequency and volume controls. Design aims to recall the
value of the radio with the help of its different interaction with the user. Radio is produced by shaping sheet metal via
pressing method. Shaped sheet metals are screwed on each other layer by layer to form blossom. Screws are helping the
user to change the broken parts. Radio’s interaction with the user is analyzed and durable, eco-friendly and informative
radio is designed.
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Duplex
Çikolata gibi yanmadan eritilmesi gereken gıdaların eritilmesi, çeşitli sos ve kremaların hazırlanması için benmari usulü
kullanır. Ocak üzerine konulan su dolu bir tencere/tava ve bunun üzerine yerleştirilen bir diğer tencere, tava ya da kase ile
uygulanan bu yöntem, özellikle ev kullanımında, kullanılan aletlerin bu iş için özelleşmiş bir ürün olmamaları nedeniyle,
birçok sorun ile birlikte uygulanmaktadır. Bu sorunlara; kullanılan kapların birbirlerine uygun olmaması, ikinci kabın su
üzerinde kayması, fazla ısınarak tutumunun zorlaşması, göz kararı doldurulan suyun üzerine ikinci kap konulduğunda
suyun taşması, kabın içine girmesi veya suyun yetersiz gelmesi örnek verilebilir. DUPLEX, bu sorunları ortadan kaldıran,
benmari usulü icin özelleﬂmiﬂ bir mutfak gereci olarak tasarlanm›ﬂt›r. Duplex ateşle temas eden metal bir tava ve
bu tava üzerine sıkı geçme olarak geçen cam bir aparattan oluşur. Kullanım sırasında iki kabın birbirinden ayrılması
gerekmemektedir. Ayrıca, gene kullanım sırasında üstteki parça hareket etmez, kaymaz. Kullanıcı iki kap arasına dolacak
olan suyu, Duplex’in sapındaki boşluk detayından, ister malzemeleri koymadan önce musluk ile, isterse malzemeleri
koyup, Duplex’i ocağa koyduktan sonra bir sürahi ile doldurabilir. Böylece iki ayrı kap kullanımı ile oluşan suyun taşması
ya da yeterli suyun konulamaması gibi sorunlar ortadan kaldırılmış olur. Kullanım sonrası, cam parça, sap kısmındaki
boşluğundan, parmak yardımıyla kaldırılarak parçalar kolayca temizlenmeye uygun hale gelir.

Duplex
The double boiler, is a method often used in kitchens to melt and cook delicate foods that should not be in direct contact
with ﬁre. It is used to melt foods such as chocolate that needs to be melted without combustion and prepare various
creams and sauces. This method, applied with a pot full of water and another pot or pan placed on it, is applied with
many problems, especially in home use because of the cookware that are not specialized for this method. For example;
the cookware used are not suitable for each other, the second pot shifts on the water, it gets hotter and it gets hard to
hold, the water is too much and gets into the pot with foods. DUPLEX is designed as a kitchen tool that is specialized for
double boiler method and it eliminates these problems. Duplex consists of a metal pan that is in contact with ﬁre, and a
glass part that ﬁts to the metal part. It is not required to separate the parts during use. In addition, the upper part does not
move during use and it does not slip. Users can ﬁll the water from the stem detail before putting the materials or they can
put the materials and place the Duplex on cooker then they can ﬁll it with water with a cup or pitcher. Thus, the overﬂow
problem is eliminated. After use, the glass piece is easily handled at the cavity it has and becomes eligible for cleaning.
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Turşucu

Türk mutfağının vazgeçilmez bir parçası olan turşu özellikle kış aylarında tüketicilerin evde yapmayı alışkanlık haline
getirdiği bir gıdadır. Türk tüketicileri ev yapımı turşunun tadını sofralarından asla uzak tutmaz ve bu tadı hazır turşulara da
değişmez. Ancak ev yapımı turşunun kıvamını ve lezzetini tutturmak hüner ve hassasiyet ister. Evdeki mevcut ürünlerle
bu lezzeti yakalamak da oldukça zordur. Günümüzde turşu kurmanın püf noktaları kullanıcılar tarafından çoğunlukla
iyi bilinmesine rağmen, turşu yapımı için piyasada özelleşmiş mutfak gereçleri olmaması ve yanlış oranlarda salamura
kullanılması nedeniyle turşular bozulmakta ya da lezzetsiz olmaktadır. Kullanıcılar bazen kimyasal olarak asiditeye uygun
olmayan plastik kaplar kullanmakta bu da plastiğin çözünerek turﬂuya karışmasına sebep olmakta ve sa€lığı tehdit
etmektedir.
TURŞUCU bu ihtiyacı gözeterek tasarlanmış pratik, şık ve kullanışlı bir üründür. Turşu kurumunda en önemli nokta
salamuranın tuz oranının doğru değerde olmasıdır. TURŞUCU kapağındaki tuz göstergesi ile ideal ölçekteki kaya tuzu
miktarının kullanılmasına yardımcı olur. Işık geçirmeyen gövdesi turşunun ortalama kurum süresi olan 4 hafta boyunca
ideal kıvamda kalmasını sağlar. Kullanıcıların turşunun gelişimini takip edebilmesi için de gövdede ayrıca bir gözlem
penceresi yer almaktadır. Gözlem penceresi etrafında yer alan turnusol şeridi salamuranın do€ru asidik değerde olup
olmadığını kullanıcının görmesini sağlar. Kapağındaki tarih göstergesi turşunun kurulduğu güne ayarlanarak doğru
zamanda açılmasını hatırlatmaya yardımcı olur.
Turşu açıldıktan sonra kullanıcının isteğine göre yay aparatı kullanılarak azalan turşu miktarının salamuranın içinde kalması
sağlanmış olur. Böylece turşular tazeliğini korur. Yay aparatı aynı zamanda yalnızca turşu suyu alınmak istendiğinde
süzgeç görevi de görür. TURŞUCU orta-büyük boy bir kavanoza eş değer ebatlarda tasarlanarak turşunun ufak porsiyonlar
halinde, her zaman taze tüketilmesini hedeflemiştir. Üst üste istiflenerek saklanabilen TURŞUCU, evinizde sağlıklı ve tam
kıvamında turşular yapmanıza yardımcı olur, sofranıza lezzet katar.

Pickler

Pickle has always been an inseparable part of Turkish cuisine and a seasonal delight for Turkish consumers. The
consumers in Turkey tend to make their own pickle at home due to its natural delightful taste and freshness. However,
it requires certain knowledge and precision to reach that crispy fresh texture and taste. Although many consumers
know very well the tips of best pickling, the lack of specialized utensils in the market and the inaccurate use of brine
usually results in failure. Sometimes, consumers use chemically inappropriate PET containers to pickle, which results in
corrosion of the plastic into the pickles and may cause serious health problems.
PICKLER meets this need and fills an opportunity gap by providing a practical and stylish alternative to heavy glass jars
or unhealthy PET bottles. PICKLER has specific features that make pickling easy and successful every time. The salt level
on the cap shows the right amount of seasalt to be used. The UV filtered body protects pickles from direct sunlight for the
entire 4 weeks of pickle time. The observation glass helps users tracking the development of pickles visually. Moreover,
the turnsole band framed around the observation glass informs the user of any acidic changes. Finally, the date ring on
the cap indicated the pickle day in order for user to open the container at the exact same date of next month.
As the pickles are consumed, user may put in the spring part to make sure that pickles are pressed under water. Spring
part also serves as a strainer when the user would like to get brine only. The stackable body of the PICKLER is designed
as the same size of a middle-big jar to encourage using smaller portions and to serve fresh and crispy pickles all the time.
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Fındık-Ceviz Kırıcısı

‘’Cracy’’ fındık ve ceviz kırıcısı, kırma işlemini kolaylaştırarak, ortaya çıkan kabuk yığınından pratik şekilde kurtulmanızı
sağlar. ‘’Cracy’’nin kapalı yapısı sayesinde, fındık veya ceviz kırarken oluşan etrafa parçacıkların savrulması sorunu ortadan
kıaldırılmıştır. Etrafa savrulan parçalar ‘’cracy’’nin kapalı yapısı içerisinde hapsolur ve dışarıya dağılması engellenir.
Ergonomik sapı ve yapısı ile ‘’cracy’’, kullanıcının elinin bilinenin aksine kırıcıya sıkışmasını engeller. Ürünün alt kısmına
kullanımı pratik ‘’kabuk haznesi’’ yerleştirilmiştir. Fındık veya cevizinizi kırdıkça ortaya çıkan kabuk yığınını bu hazneye
boşaltırsınız. Böylece başka bir kaba olan ihtiyacınız ortadan kalkar. Dolduktan sonra ‘’kabuk haznesi’’, çevrilerek yerinden
çıkartılır ve kolayca temizlenir. ‘’Cracy’’nin tasarımında, enjeksiyon kalıplama tekniğinden faydalanmıştır. Tasarımın yapısı
boss ve federlerle güçlendirilmiştir.

Nuts-Walnuts Cracker

‘’Cracy’’ nuts and walnuts cracker facilitates the breaking process.’’Cracy’’ provide to get rid of the shell stack in a practical
way. During the breaking process the particles do not dispers the around, through the ‘’Cracy’’s closed structure. In the
bottom part of the product, a shell tank which is easy to use isplaced. Shells accumulate in the lower part, during the
breaking the nuts and walnuts, so you do not need another container. After filling the lower bowl, it is removed by turning
over and easily cleaned. In manufacturing of the ‘’Cracy’’, injection molding technique is thought.
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Muipe

Muipe modüler bir vazodur. Her bir Muipe vazonun üzerinde birbirine geçmeli “X” şeklinde girinti ve çıkıntılar mevcuttur.
Ürün tek başına kullanılabileceği gibi birbirine farklı şekillerde takılarak çok çeşitli kombinasyonlar oluşturularak da
kullanılabilir. Kullanıcı yaratıcılığı doğrultusunda istediği kadar vazoyu istediği şekilde bir araya getirerek kullanacağı alana
göre özelleşmiş vazolar yaratır.
Ürünün birçok yerde kullanımı mevcuttur; farklı odalarda, yemek masasında, sehpada, banyoda, pencere önlerinde veya
köşelerde… Yalnızca ev değil cafeler, restaurantlar, oteller gibi yerlerde de kullanımı uygundur. Mevcut çiçek miktarına
göre sayısı artırılabilir ya da konulacağı yere göre birleşme şekli değiştirilebilir. Kullanıcıya dekoratif bir vazodan fazlasını
verir, eğlenceli ve esnek kullanımlıdır.
Ürün 40x40x200 mm ebatlarındadır. Injection moulding yöntemiyle ABS (acrylonitrile-butadiene-styrene)’den üretilmesi
öngörülmüştür. ABS kolayca renklendirilebilmesi, ucuz ve kolay işlenebilir olması nedeniyle ürün için avantajlı bir plastik
malzemedir. Ayrıca geri dönüşümü yaygın olduğundan çevreci bir malzemedir.
Hem üretim yönteminin hem malzemenin ucuz olması Muipe’yi kolay ulaşılabilir bir ürün yapar. Bu yüzden pazarlama
açısından kârlı bir üründür. Oluklu mukavvadan yapılmış 2’li ve 4’lü paketler haline ve beyaz, siyah, kırmızı olmak üzere
üç farklı renkte satışa sunulması öngörülmüştür. Basit tasarım, çevreci malzeme kullanımı, kolay ve eğlenceli kullanım
Muipe’yi hem iç ticaret hem de ihracat için avantajlı bir ürün yapmaktadır.

Muipe

Muipe is a modular vase. Besides each Muipe vase could be used alone, they can also be used by interlocking each other.
Pieces can be assembled and connected in many ways. User can create special vases by using different amount of pieces
and different assembling style.
The product has quite effective usage in a variety of places like different rooms of a house; on dining table, bathroom,
windowsills or corners… Not only for houses, it is also adequate for places like cafes, restaurants and hotels… The
number of pieces could grow according to flowers quantity and the style of combination can change depending on
purpose of use. It is more then a decorative vase, it is amusing and allows users create their own vases.
The dimension of the product is 40x40x200 mm. It is thought to be produced by injection moulding from ABS (acrylonitrilebutadiene-styrene). In addition to cheapness, ABS is both easy colouring and machinable material. Furthermore it is a
green material which can easily recycle.
Muipe is a fairly attainable product because of the cheaper costs of material and production process. Therefore it is
advantageous product for marketing. It is offered for sale in two different cardboard packages. One covers two of the
vases and the other involves 4 of them. The presentation will be in white, black and red colors. The combination of simple
design, easy use, entertainment and recyclability makes Muipe a favorable vase and advantageous product for both
domestic and outward trade.

130

Plastikten Mamul Ürünler Kategorisi / Plastic Products Category

M.
Orkun Kule
Orta Do€u Teknik Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
Middle East Technical University
Department of Industrial Design

Profesyonel - Mansiyon Ödülü / Professional - Mention Prize

“Kül” Tablas›

2009 yılında yürürlüğe giren kapalı mekanlarda sigara içme yasağının ardından kafe, restoran, bar gibi eğlence
mekanlarında masalarda bulunan kül tablaları ortadan kalkmış, bununla birlikte müşterilerin çay poşeti ya da kürdan
gibi küçük çöplerini atacakları hiçbir tanımlı yer kalmamıştır. Bazı mekan sahipleri kül tablalarına veda etmemiş olsa
da bu uygulama gelen müşterilere “Burada sigara içilir” izlenimi verdiği için iki taraf arasında anlaşmazlıklara sebep
olmaktadır. Hem yukarıdaki problemler çözüm olmak hem de esprili bir şekilde dumansız hava sahasına destek vermek
için tasarlanmıştır “Kül” Tablası. “Kül” Tablası, sadece dumansız mekan sahipleri değil, sigara içen misafirlerini kibarca
uyarmaya çalışan ev sahipleri için de kullanışlı bir ürün olacaktır.
Form: “Kül” Tablası’nın formu olabilecek en sade formda bir kül tablasına sigara yuvalarının aksi yönde taşırılması ile
oluşmuştur. Bu sayede hem çöplerin atılacağı alan fire vermeden korunmuş hem de sıradan kül tablalarının verdiği kötü
ve yanlış izlenim de ortadan kaldırılmıştır.
Üretim: “Kül” Tablası’nın, geleneksel rakiplerine oranla daha az ısıya maruz kalacağı göz önünde bulundurularak,
malzemesi ABS olarak belirlenmiştir. Enjeksiyon yöntemi ile üretilen gövdenin üzerine metal efektli vinil kaplanarak üretim
tamamlanır.

“Ash” Tray

Following the ban on indoor smoking went into effect in 2009, the ash trays on the tables in entertainment venues such
as cafes, restaurants and bars, had been removed. However, the only defined place to throw small garbage like toothpicks
or tea bags has been lost. Even some place owners did not say goodbye to their ash trays, it led to disputes between
the owner and the customers since this practice gives the impression that “Smoking is NOT banned”. Designed to be a
solution to both the problems above, as well as a humorous way to support smoke free air space : ”Ash” Tray. “Ash” Tray
is also going to be a perfect match for housekeepers who want to warn their guests in a kind way.
Form: “Ash” Tray is formed by the most simple ordinary ash tray and the filled holes on the opposite way. By this way, no
functionality were wasted and no bad impression that was possible by ordinary ash trays were eliminated.
Production: It is a fact that “Ash” Tray will be sentenced to less heat than the ordinary ones. So the material of the “Ash”
Tray is chosen as ABS. Injection moulded body will be covered by metal effect vinyl in order to complete the production.

132

Plastikten Mamul Ürünler Kategorisi / Plastic Products Category

Profesyonel / Professional

Elif Altay
Anadolu Üniversitesi
Endüstriyel Tasar›m Bölümü
Anadolu University
Department of Industrial Design

Up&Down

Ev hayatında bireylerin ortak kullandıkları alanlar vardır. Tuvalet de bunlardan biridir. Ancak en temel fark olan cinsiyet
farkından dolayı wc kullanımı özellikle “klozet kapağı kaldırmak ve indirmek” konusunda bir ayırıma gider. Erkekler klozet
kapağını kaldırırken, bayanların kaldırmasına gerek yoktur ve zamanla “klozet kapağını kaldırmayı/indirmeyi unutma”
gibi hatırlatıcı sözler, ünlemler ya da notlarla ikazlar gelmeye başlar. Eğer bizden önceki kişi kalkık durumda bıraktıysa
indirmek için kapağa dokunmak hem istenmeyen bir durumdur hem de hijyenik değildir, aynı şekilde biz kapağı kaldırmak
zorundaysak yine hijyenik olmayan bir durumla karşı karşıya kalarak klozet alt kapağını tutarak kaldırırız. Bazen bir parça
tuvalet kâğıdı işimizi görse de bu kesin bir çözüm getirmemektedir. Bu sorunlardan yola çıkarak tasarladığım “up&down”
klozet kullanım farkına yeni bir yorum getirerek hem hijyenik bir ortam sağlar hem de rengi ve verdiği mesaj ile kapağı
eski konumuna getirmemiz gerektiğini hatırlatmayı amaçlar. Piyasada bu soruna yönelik bir çözüm olmadığından dolayı,
kulvarında tektir ve göz ardı edilen ya da fark edilmeyen bu soruna basit bir çözüm sunar. 2 parçadan oluşan klozet
kapağının altına ve üstüne esnetilerek takılan ürün sıkı geçme ile parçalara tutunur. Kolu sayesinde elimizi klozete
değdirmeden kapakları kaldırabilir ve indirebiliriz. Böylelikle hijyenik bir ortam sağlanmış olur. Ürünün kapakları kaldırma
ve indirme evrelerinde yük taşıyacağı düşünülerek kırılmaması için yük binen yüzeyler federler ile güçlendirilmiştir.
Polipropilen olan ürün enjeksiyon kalıp tekniği ile 25 mm et kalınlığında üretilmektedir. Ölçüleri 60x40x30 mm’dir.

Up&Down
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Individuals who live on the same house have to use common areas such as toilets. Due to the difference in gender there
is a point of separation about lifting the toilet cap up or putting it down. While men lift the seat when using the toilet,
women do not need to, and as time goes by people may begin to warn each other. If the person before you left the seat up
it is not a pleasant occasion to touch the seat or the cap, and also it is hygienically unwanted. Also if you need to lift the
seat the same conditions apply. Sometimes you can use a piece of toilet paper even though it is not a permanent solution.
Having seen these issues, I have designed “up&down” which brings water closet usage a new perspective by providing
a hygienic environment and giving the user the message to take the seat to its former position. Given the fact that there
is no other solution to this issue in the market, “up&down” is a unique solution to this problem which has been ignored
or not recognized for a long period of time. The design consists of two parts which are assembled to the toilet seat by
a snap fit. By the help of its handle you can lift or put down the closet seat. This provides a more hygienic environment.
Considering the fact that these handles will carry load while lifting, the surface is formed by ribs. The product is made of
25 mm thick polypropylene and manufactured by injection molding.

Aynur Demirel Cesur
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Krp

Krep yapmanın en önemli aşamalarından biri krebi düzgün çevirmektir. Çevrilemeyen krep iyi pişmez, dağılır ve görüntüsü
bozulur. Genelde bu aşamada hepimiz zorlanırız. Özellikle de mutfakta pek başarılı olamayanlarımız. Kararsız bir şekilde
krebi çevirmeye çalışır (krebe hakim olamayıp dağıtır) ve bu şekilde zaman kaybederiz.
Bu eylemi daha eğlenceli ve kolay gerçekleştirebilmemiz için, krebi elimizle tutup çeviriyormuşuz gibi rahatlıkla
kullanabileceğimiz kolay, pratik, maliyeti az, üretimi kolay plastikten bir ürün tasarlanmıştır.
Basit bir hareketle krebi zorlanmadan, düşürmeden çevirmesi amaçlanmıştır.
Her evde kullanılabilecek, depolama sorunu olmayan ucuz, kullanımı farklı ve pratiktir.
Bu ürünle yeni bir yaklaşım oluşturulmuştur.
ÜRETİM: Ürünümüzün malzemesi plastiktir. Plastik olduğu için esnek bir yapıya sahiptir. Polipropilen (pp) olduğu için
ısıya dayanıklıdır.
KULLANIM: Krebi çevireceğimiz zaman altına doğru iteriz. Yeteri kadar ilerlettikten sonra üst tarafına bastırarak birden
çeviririz. Krebi elimizle tutuyormuşuz gibi hissettiğimiz için bu harekete ve krebe daha rahat hakim oluruz.
Bu hareketi seri bir şekilde tekrar etmemiz ve alışmamız için uygun bir üründür. Ürünün uç kısmı (kıskaç kısmı) daha uzun
olduğu için tavayla elimiz arasındaki mesafeyi ayarlayabiliriz.

Krp

One of the most important step is to sear the pancake properly. If it is not seared properly it is not cooked and its
appearance deformed apparently. However some of us to try to sear teh pancake insistenly (especailly the people are not
good at cooking) we can loose the time. That is the reason which we design this product from plastic, it is practical and
easy to use. The aim of this product is to sear easly without falling down. Each can be used at home, no problem for the
storage, different and practical use.
PRODUCTION: The product is plastic and flexible. It is also heatproof beacuse made by PP.
USAGE: As the pancake sears turnover, the product will be placed underneath the pancake properly. After the product
placed, we push on top of the product to sear it. This step gives us to use it easily and to feel it as if we sear the pancake
by hand. Also you can sear it quickly and use to do it. You can manage the distance between the hand and the pan because
of the long end.
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Turn

Turn depolama birimi çocukların kıyafetlerini, kirli eşyalarını, oyuncaklarını saklayabilecekleri eğlenceli bir üründür.
Turn depolama birimi iki kısımdan oluşur. İlk kısım geri dönüştürülebilen plastikten üretilmiş ana gövde depolama olarak
kullanılmaktadır. İkinci kısım ana gövdeye merkezi iki noktadan asılan ve 360 derece dönebilen yarım küre formundaki
üst haznedir.
Ürünler ilk olarak üst hazneye konulur. Üstü açık olan bu bölüm attıklarımızı görmemizi sağlar. Ürünün iki yanındaki
kollar sayesinde 360 derece dönen haznenin içindekiler alt bölüme aktarılmış olur ve üst hazne tekrar boş olarak eski
pozisyonunu alır. Bu haraketi yaparken stilize edilmiş bir karakteri andıran formu sayesinde üst hazneye konulan eşyaları
yutuyor izlenimi verir.
Çocuklar geri dönüştürülebilir plastikten üretilen Turn’ün üzerine silinebilir kalemlerle boş olarak verilen ürününü istedikleri
gibi dizayn edebilir ve yaratıcılıklarını geliştirebilirler.

Turn

Turn is a fun product designed for children to store their clothes, laundry and toys. There are two parts to the design:
First is the main body made of recyclable plastic and used for storage. Second is the top spherical part attached to the
body from two central points and can make a 360 degree turn. Products are first placed in the top chamber. This part is
open so we can see what we put in it. The top turns 360 degrees with the help of the arms located on each side, causing
what’s inside to drop in the bottom part and return to its initial position empty. Because of its stylistic figure, it gives the
impression of swallowing what’s put inside. Children can use erasable markers to draw on the recyclable plastic material
of Turn, design it however they imagine and improve their creativity.
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Kes At Rendele

“Kes At Rendele” mutfakta inanılmaz şekilde çok yönlü bir kesme tahtası ve rendedir. Yüksek kaliteli FDA onaylı, gıda
kalitesine uygun silikondan üretilen ürün, standart ahşap kesme tahtalarına göre daha hijyenik olarak düşünülmüştür.
Kesme tahtamızda bir adet kavisli formda delik vardır. Kavisli olmasının nedeni dilimlenen parçaların tabaktan dışarıya
düşmemesi içindir. Bu delik ile dilimlenen malzemeler alt kısımda bulunan tabağa dökülmektedir. Aynı zamanda bu bölüm
için tasarlanan rende bıçağı istendiğinde yerleştirilerek rendeleme işlemleri için de kullanılabilir. Rendeleme iﬂlemi sırasında
bıçağın yerinden çıkmaması ve kaymaması için yivler ve çıkıntılar yapılmıştır. Alttan bastırılarak yerinden çıkartılan rende
bıçağının etrafı herhangi bir yaralanmaya neden olmamak için plastikle çevrelenmiştir. Ürünün zeminle temasını kesmek
için her iki ucundan yükseltilmiştir. İlave tabak kullanmadan ocakta bulunan tencerenin üstünde de kullanılabilir oluşu
fonksiyonelliğini artırmaktadır. Kesme tahtasının üzerinde kesilen malzemenin suyunun etrafa akmaması için özel çukurlar
tasarlanmıştır. Toplam iki adet parçadan oluşan “Kes At Rendele”, tüm parçaları ile bulaşık makinesinde rahatlıkla
yıkanabilmektedir. Ürün kullanılmadığı durumlarda asılarak bekletilebileceği gibi mutfak rafında da saklanabilmektedir.

Cut and Grate

“Cut and Grate” is a very versatile cutting board and a grater. It is made of special silicon suitable for food and which is
approved by FDA. It is a lot more hygienic than wooden cutting boards. There is a curved hole on this cutting board which
is designed to prevent the sliced pieces fallen off the plate. With this hole the sliced food pieces are going to drop in to
the plate which is just underneath. Also, with the special grater part which is designed to fit in this hole, it can be used for
grating purposes. There are grooves and bulges on this part in order to prevent movement of the blade during grating.
This grater part can be removed by pushing up from the bottom of the board, it is also surrounded by plastic part for
holding to prevent any cutting injuries. This board has legs on both sides so that it will be slightly higher when it is placed
on the counter. It can be used directly on a cooking pan, it does not have to be used on a level surface which increases
the functionality of this product. There are special dents on the board which is designed if a juicy food is cut, all the juice
can be collected in these dented parts. This very useful kitchen gadget is made of two parts and both parts are dishwasher
safe. It can be stored by hanging it on the wall or easily in a kitchen drawer.
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Circle çöp kutusu mutfaklarda kullanılan çöp kutularının kullanımını kolaylaştırmak amacıyla tasarlanmıştır. Circle’ın
yüksekliğinin ayarlanabilmesi çöpü kullanmak için eğilmenizi önler. Ayrıca birbirinden ayrılabilen parçaları kolay
temizlenebilmesine imkan tanır. Circle’ın üst kısmındaki çift halka sistemi torbayı kilitler. Kapak kısmının yapısı kapağı
elinizle mümkün olduğunca az temas ederek açmanızı sağlar. Sadece gövde ve taban kısmında kullanılan metal yapılar
sayesinde Circle çöpün ağırlığından etkilenmez. Çöp torbası haznesiyle Circle çöp torbası değiştirirken büyük kolaylık
sağlar. Çöp torbasının kolayca hazneden çekip kopararak halkalara takılmasını sağlar. Mutfakta şık , kolay ve hijyenik bir
kullanım sağladığı gibi Circle’ın demonte edilebilen yapısı sayesinde parçaları az alan kaplayacak şekilde paketlenebilir.
Üretimi için plastik enjeksiyon ve kalıpla üretim teknikleri kullanılacaktır.

Circle

Circle, The Waste Basket is designed for the easy use of the waste baskets in kitchens. To use the height adjustment
of Circle prevents you from leaning. In addition, parts which can be separated from each other allow you to be easily
cleaned. Circle, double-ring system at the top locks the bag as easily as possible by contacting to lock. The cap part of the
product allows you to open it without touching your hand to the bag. Only in part of the body and base metal structures
are used. The Circle is not affected by the weight of garbage. Circle ‘s garbage bag tank provides a great convenience for
replacing the garbage bag. It will look stylish, easy and hygienic in your kitchen, also the parts that can be disassembled
makes Circle when packaged to cover less area. For the production plastic injection, molding and mold manufacturing
techniques will be used.
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MagNETwork mutfakta kullanıcılar arasındaki iletişimi sağlayan bir araçtır. Mıknatıs, plastik ve grafikten oluşan üç
katmanlı yapısıyla buzdolabı üzerine yapıştırılarak kullanılır. Üzerindeki meyve, sebze ve diğer mutfak ihtiyaçlarını ifade
eden grafikler sayesinde kullanıcıyı her mutfak alışverişinde liste yapmak mecburiyetinden kurtarır. Ürün bir “artı” ve bir
“eksi” magnetiyle tamamlanmıştır. Artı magnetinin altına yapıştırılan grafikli magnetler mutfakta bulunan ürünleri, eksi
magnetinin altına yapıştırılan grafikli magnetlerse mutfakta eksik olan yani alınması gerekenleri ifade eder. Dolayısıyla
mutfakta bir ürün bittiğinde veya azaldığında artı tarafındaki magneti eksi tarafına yapıştırarak hızlı bir şekilde bir alışveriş
listesi oluşturulmasını sağlar ve alışverişe çıkarken tek yapılması gereken eksi listesini çantaya atmaktır. Hızlı ve pratik
kullanımı sayesinde ihtiyaç listesinin eksiksiz ve anında yapılmasına yardımcı olur. Ürün setinin içerisinde üzerinde grafik
bulunmayan ve kullanıcının kendi ihtiyacına göre üzerine yazıp-çizebileceği boş magnetler de yer almaktadır. Böylece
kullanıcılar tasarımı kendi ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirebilirler. MagNETwork her alışverişte yapılıp sonra çöpe
atılan alışveriş listeleri yüzünden gereksiz kâğıt kullanımını önleyen çevreci bir tasarımdır. Her bir ürün için ayrı ayrı
tasarlanmış olan grafikli magnetler buzdolaplarının görünümünü renklendirmek ve kişiselleştirmek isteyen kullanıcılar için
de estetik birer üründür. Ürün, polietilen malzeme plastik enjeksiyon yöntemiyle şekillendirilmesiyle oluşur. Daha sonra
üzerine serigrafi yöntemiyle grafik işlenir ve silikonla mıknatıs tabana yapıştırılır. Grafikli ve boş magnetler 3x3 cm, artı
magneti 10x10 cm ve alışveriş listesi olan eksi magneti ise 20x30 cm’dir.

MagNETwork

MagNETwork is a communication tool between the kitchen users. The design consists of three layers which are a magnet,
a plastic layer and a graphic layer and used as a sticked product on the refrigerator. The product saves the users to
make a shopping list for every kitchen shopping by the fruit, vegetable and another graphics magnets. The product is
completed with a “minus” and a “plus” signs. The graphic magnets which are sticked under the plus magnet shows the
existing products list and the other graphic magnets are sticked on the minus magnet shows the shopping list. So when
something is needed, the magnet which shows the needed product graphic is taken from the plus side and sticked to the
shopping list. It makes a quick shopping list and the users takes the ready list before going to shopping. The practical
use of the product helps to make the lists quickly. There are some empty magnets in the product set which are rewritable
and the users may be personalize the needs by writing or drawing on them. MagNETwork prevents the unnecessary use
of papers for making the shopping lists for every single shopping time. By the way the design provides an aesthetic and
personalized view on the refrigerators. The product is made from shaped polyethylene material by plastic injection. The
graphics are drawn on the polyethylene by serigraphy method and then the material sticks on the magnet plate by using
silicone. The dimensions of the graphic and the empty magnets are 3x3 cm, the dimensions of the plus magnet are 10x10
cm ann the dimensions of the minus shopping magnet are 20x30 cm.
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SLINK

“Eğer çok fazla alana ihtiyacım yoksa neden kocaman bir raf kullanmak zorunda kalayım?” sorusu, bu ürünün çıkış
noktasıdır. Projenin ana fikri ise yalnızca ihtiyaç duyulan alanı kullanacağınız bir sistem geliştirmektir: Taşıdığı kitaplara
göre şekillenen bir raf sistemi. Slink, yalnızca iki uç arasına yerleştirilmiş bir elastik banttan oluşuyor. Rafa bir kitap
koyduğunuzda, elastik kısmın değişimine neden olarak elastik bandı esnetecektir. Ne kadar kitap koyarsanız, elastik bant o
kadar esneyecektir. Rafın bu değişimi, taşıdığı ağırlığa verdiği tepkidir. Bu değişim aynı zamanda bize kitapların gerçekliğini
hatırlatır: Bir dolu bilgi, duygu ve ifade…
Slink’in bir başka özelliği ise belirli bir şeklinin olmamasıdır. Bir kitabı farklı şekilde yerleştirdiğinizde, rafın tüm dengesi
değişecektir. Dahası, üç ya da daha fazla rafı kombine edip kullanarak değişik şekiller de elde etmek mümkün. Bu özellik
de kullanıcıya ürün ile bir çeşit keşif yapma şansı sunuyor.
Slink, üç ana bölümden oluşur. Birincisi, duvara monte edilen ve ağırlığı taşıyan metal parçadır. Bu parça farklı renk
seçenekleri olan plastik bir kılıf ile kamufle edilir. Sonuncu bölüm ise elastik raftır.

SLINK

“Why do I have to use such a huge shelf if i don’t need so much space?” is the question behind this product. The
main idea of this project is to create a system which would only take up as much space as needed. It is a shelf system
responding to the books it is carrying. Slink is basically an elastic sheet between two poles. By putting a book on the shelf,
the elastic part will sink, causing a transformation of the elastic part. The more books you put on the shelf, the more they
are going to sink. The shelf’s transformation is a response to the weight it is carrying. It is also a reminder of what books
really are: a heavy load of information, feelings and expressions.
Another side of Slink is that its shape is undefined. Every time the user puts a book differently on it, the whole balance
of the shelf is going to change. Furthermore, combining three or four b.shelves together will create unexpected shapes.
This is giving the user the opportunity to experiment with the product.
Slink made up of 3 main parts. The first one is the load carrying metal part which is attached to the wall. This part is
hidden with a plastic cap which comes in different colors. The final part is the elastic shelf.
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“EPPEK!” EKMEK DİLİMLEYİCİ

“Eppek!”, ekmeklerinizi daha pratik, daha düzgün biçimli ve eşit aral›kl› olarak kesebilmeniz için tasarlanm›şt›r. Üst kapağa
entegre b›çaklar sayesinde (kapak ileri-geri itilerek) içerideki ekmeği h›zl› ve eşit biçimde kesebilirsiniz.
Alt bölüm ve kapak bölümünün üretim yöntemi, plastik enjeksiyon olarak öngörülmüştür.
En alt bölümde kaymay› önleyici kauçuk taban bulunur.

“EPPEK!” BREAD SLICER

“Eppek!” has been designed to let you cut bread slices in more practical, more proper shape and equal sizes in the
kitchen. Thanks to integrated knives on the cap (pushed back and forth), you can slice your breads equally and quickly.
The method of manufacture is plastic injection (sub section and cap).
The base part of binding rubber material.
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Dönen Tabaklar

Özellikle belirli zaman aralıklarında tanımlanmış yemek tatillerinde, çalışanların beslenme gereksinimlerini kısa bir sürede
karşılamaları gerekebilmektedir. Bu ihtiyaca yönelik tasarlanan “dönen tabak” pratik hızlı ve zevkli yemek yeme işlevi için
önerilmektedir. Tasarım, taşıyıcı tepsinin sağ ve sol kenarında bulunan kaşık, bıçak ve çatal bölgesi, tepsi üzerine dairesel
dönüşe uygun konumlandırılmış üç adet tabak ve daire merkezinde bir adet bardaktan oluşmaktadır. Önerilen tasarım
simetrik olup çift yönlü kullanımı mümkün kılar. Bu durum kullanıcıya esneklik ve kolaylık sağlamaktadır. 2 adet geniş
tabak ana yemekler, diğer bölmeli tabak da ekmek, tatlı veya salata içindir. Önerilen kullanım için tabaklar 120’şer derecelik
3 parçaya bölünerek şekillendirilmiştir. Buna ek olarak 180, 90, 60 derecelik açılara bölünerek tasarlanabilecek tabak
varyasyonlarıyla proje yeni ve farklı ihtiyaçları da karşılayabilecek şekilde adapte edilebilir ve yeni uygulamalara açıktır. Her
bir tabak taşıma kolaylığı sağlayan kulaklara sahiptir. Tüm tabaklar tepsiye yerleştirildikten sonra kullanıcı sırayla yiyeceği
yemeğin olduğu tabağı, önüne gelecek şekilde çevirir. Bu şekilde tabak değiştirme işlemi pratik bir hale gelecektir. Sistem
düzenli bir yapı içinde, yüksek görsel kaliteye sahip ve pratik bir şekilde yemek yeme işlevini gerçekleştirme imkânını
sunmaktadır. İş yeri yemekhaneleri gibi toplu halde ve belirli zaman aralıklarında yemek yenen işletmelerde maksimum
pratiklik sağlar.

Turning Plates
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Particularly in predefined periods of breaks dedicated to eating, employees may need to meet their eating requirements
in a short time. The “turning plates” are designed to fulfill this purpose while providing a practical, quick and enjoyable
eating experience. This product consists of a part for placing the fork, knife and spoon in both right and left parts of the
tray; three plates located on the tray in a way that allows turning; and a glass located in the center of the circle. The design
is symmetrical so that it is suitable for two-way use. This provides flexibility and ease for the user. Further, in line with
dining etiquettes, the tray allows to place the fork on the right and the knife and spoon on the left. The two large plates are
for the main courses and the other divided plate is for bread, dessert or salad. For this suggested way of use, the plates
are divided into three with an angle of 120 degree. However, the project can be adapted to meet new and different needs
by designing versions of plates divided by angles of 180, 90 and 60 degrees. Each plate has handles that assure ease of
carrying. After all plates are placed on the tray, the user turns the tray in a way that allows each full plate comes in front of
the user in turn. Thus, the plate replacement process works practically. The system provides, in a well-designed structure,
the opportunity to complete the process of eating practically with a high visual quality. It provides maximum practicality
in, for instance, workplace cafeterias where people dine together in certain intervals of time.
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LAL

İSTANBUL tarihinin ve kültürünün bir parçası olan lale günümüzde de İSTANBUL ile anılmaktadır. Gelişen Türkiye
tasarımında lale formundaki bu askı elemanı da geçmişte olduğu gibi günümüzde yerini alacaktır. Renk alternatifleri
sayesinde eğlenceli ve sıcak bir görünüme sahiptir.
Askı elemanı olarak tasarlanan bu ürün formundan da anlaşılacağı gibi laleden esinlenerek biçimlendirilmiştir. Plastik
malzemeden kalıp tekniği ile kolayca üretilebilecek şekildedir. Ayr›ca dönüşümlü malzeme kullanılarak çevreye de
duyarlı bir ürün ortaya çıkarılmıştır. Teknik özellikler olarak, hafiftir ve ürünün katlanabilir olması sayesinde taﬂ›nabilirlik,
ambalajlama ve depolama açısından da önemli özelliklere sahiptir. Görsel olarak aşina olduğumuz bir semboldür.
İstanbul’un tanıtımında ilk gözümüze çarpan akılda kalıcı formu ile tanıtıcı bir ürün olmayı da hedefler.
Teknik olarak dört parçadır; Askı (kanca) kısmı ve üç adet yapraktan oluşur. Bir önde bir arkada bulunan iki yaprak
hareketlidir ve yukarı kaldırıldığında askı görevini görür. Ortasında bulunan yuvarlak boşluk kravat ve kemer asmak için
kullanılır. Kullanım alanı olarak çoğunlukla evlerde, tanıtıcı olarak ise otel ve mağazalarda kullanılabilecek bir üründür.

LAL

Tulip which is a part of the history and culture of Istanbul is still associated with Istanbul. This hanger component in the
form of a tulip shall take its place today in the developing design of Turkey as it did in the past. It has an entertaining
and sincere appearance thanks to the color alternatives. Designed as a hanger component, this product is shaped from
the inspiration of a tulip as it is understood from its form. It has a shape that can be easily manufactured through mould
technique from plastic material and it is an environmentally friendly product due to its recyclable materials. In terms of its
technical characteristics, it is light and it has important features in terms of carrying, packing and storing as it is foldable.
It is a symbol we are visually acquainted with. It aims to be a promotional product with its catchy form in the promotion
of Istanbul. It is technically composed of four parts; it has a hanger (hook) part and three leaves. The two leaves, one of
which is on the front part and the other of which is on the back part, are movable and when they are lifted upwards, they
are used as a hanger. The round space in the middle of this part is used for hanging ties and belts. It is a product that can
be used generally at homes and in hotels and shops on promotional purposes.
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Küçük Kirli Yardımcılar

Bu sevimli mutfak yardımcıları siz yemeğinizi pişirirken tüm kirli işleri sizin yerinize yapar. Dirty Little Helpers ısıya
dayanıklı silikondan imal edilmiştir. DLH ile fırınınızın ocak kısmı ya da önü etrafa sıçrayan yağ ya da kaşıktan, pişmekte
olan buharlı tencere kabından etkilenmiyor. Böylece her kullanımdan sonra ocağınızı silmenize gerek kalmıyor. Tencerenin
kapağını ocak üzerine sabitlediğiniz DLH’lerden birine sıkıştırarak kapaktan damlayacak yağlı su buharının yere, tezgâha ya
da ocağın üzerine damlamasına engel olursunuz. Yardımcınız sizin için sadece tencere kapaklarını değil yemek pişirirken
kullandığınız kaşık, bıçak, bez veya fırın eldivenini koyabileceğiniz bir yer yaratır. DLH’ler sayesinde hem daha temiz
kalırsınız hem de mutfaktaki alanı daha verimli kullanabilirsiniz. Yemek pişirirken sık sık kullandığınız kaşık, tencere
kapağı ve bezi daha organize bir alanda kullanmış olursunuz. Dahası kirlenen DLH’yi üzerindeki yemek lekesi kurumuş
olsa bile alıp suyun altında temizlemeniz yeterlidir çünkü silikon esnek ve kaygan kolay temizlenebilir bir malzemedir.
Yardımcınızı tekrar kullanabilirsiniz. Fırın üstü için kullanılacak DLH’lerin orta delikleri büyük, orta ve küçük olmak üzere
üç farklı boyutta tasarlanmışlardır. Tasarlanırken beyaz eşyalardaki ocak boyutlarında çoğunlukla oturmuş endüstriyel
bir standardın olması göz önünde bulundurulmuştur. Ocak demirlerine sıkıştırılacak olan yardımcı et kalınlığı yüksek
silikondan yapılmıştır. Ocak demirine sıkıştırıldığında sağlam bir şekilde ocağın istenilen yerinde konumlandırılabilir.

Dirty Little Helpers
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These lovely kitchen assistances do all the dirty things for you while you cook. They are made of burn-proof silicone. With
DLH, your oven is not affected from any splash caused by the cooking spoon, or steamy pan lid. Hence, no need to clean
your oven after each and every use. You can prevent oily steam to drop down onto the oven, the floor or to the stall by
clenching the pan lid into one of the DLHs, which is fixed on the oven. Your helper does not only hold the pan lids for you
but they also create a space that you can accommodate your spoons, knives, linens or oven gloves that you use during
cooking. By means of DLHs, you both stay cleaner and utilize the kitchen space more effectively. You can use spoon,
pan lid and linen in a more organized environment. Moreover, it is enough to put the DLHs through water for a couple of
minutes to rinse it off. Your helper is ready to use again. The production of these purposive helpers is two dimensional.
However, they become three dimensional when they are bended for usage. As they are produced two dimensional, the
cost of packaging will be relatively less. It will occupy less space during storing and transferring. The DLHs that are used
on the oven are designed in three different sizes; big, small and medium. There is an industrial standard for the oven
dimensions. The DLH to be fixed into dogs are made of hard silicone. When they are fixed onto dogs, they can strongly
be located any spot on the oven.
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TERMOS

Türk toplumu yüzyıllarca farklı kültürlerden insanlarla iç içe yaşamıştır. Buda bize geniş bir kültür yelpazesi sunuyor. Ben
de tasarımımda iç içe geçebilen bir termos düşündüm. Kültürlerden bahsetmişken termosta da Osmanlı kültüründen
esinlendiğimi söyleyebilirim. Yurt dışından gelen kullanımı çok yaygın bir ürünü Osmanlı’ya uyarlamak zevkli oldu. İlk
olarak termosun ana gövdesini klasik çay bardağı formunda tuttum. Bu tutumu da kolaylaştırdı. Üstüne suyun içildiği
plastiği yerleştirdim. Onunda üstüne kubbe görünümlü şekerlik (toz şeker) kutusunu yerleştirdim. Böylelikle şekerinizide
yanınızda taşımıﬂ oldunuz. Şekerin dökülmesi klasik tuzluklardaki gibi küçük deliklerden dökülüyor. Üstteki küçük bir
kapakçıkla kapatılabilecek. Şeker bittiğinde ana kubbe şeklindeki plastiğin içindeki diş sistemiyle kapak döndürülerek
açılacak. En son koyduğum parça ise cam görünümlü plastik cam bardak. Bu bardağı, yanınıza aldığınız termostan içmek
istemediğinizde kullanabilirsiniz ya da bir arkadaşınıza buradan ikram edebilirsiniz. Bu bardak aynı zamanda termosun
sanki havada duruyormuş izlenimini vermektedir. Malzeme plastik üretim enjeksiyon yöntemidir. Bu iç içe geçmiş sistemde
şeffaf bardağı ya da şekerliği kullanmayabilirsiniz. Benim tavsiyem formun bütününde işlevsel, şık ve güzel durduğu tıpkı
Türk toplumunda yıllardır başarmaya çalıştığımız iç içe geçmiş bir sistem gibi.

THERMOS

Turkish community has lived with other cultures over hundreds of years, which resulted in multicultural heritage that
integrates with other cultures seamlessly. With this foundation I have designed a thermos that integrates within itself.
Mentioned from cultures, I can without doubt say that I got influenced Ottoman cultures when creating this design. It
has been great pleasure redesigning a product with an abroad origin to Ottoman design patterns. First and most, I have
designed the main body of the design as a traditional tea glass. This form helps grasping and holding the thermos. On
top of this part, I have located the plastic drinking pattern. On top of this, I put a space for sugar, in the form of traditional
design pattern. The last part is a glass that comes attached with the thermos. The glass help the thermos to seem as it
floats over the air. The production method is injection. The use of sugar pot and glass is optional.

145

Plastikten Mamul Ürünler Kategorisi / Plastic Products Category

Profesyonel / Professional

Selin Sa€dinç
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
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Department of Industrial Design

Günümüzde yemek yaparken bazı ihtiyaç duyduğumuz hayatımızı kolaylaştıracak objeleri bir arada bulundurmak için
çeşitli çabalarımız olmaktadır.
Bu düşünce ile yapmış olduğum tasarımda, ağırlıklı çalışan kesime hitap edecek elimin altında bütün aradıklarım dursun
düşüncesi ile tezgâh üstü ventuslar yardımı ile monte edilebilen her yere taşınabilen çok fonksiyonlu bir aparat geliştirdim.
Ürünümde ana unsur tezgaha tutunan kızaklı ayaklardır. Bu ayaklara düz, kaymayan yüzeyli, rendeli, saklama kaplı olmak
üzere çeşitli ihtiyaç gideren ürünleri takarak, yemek yapma işlemini en kısa sürede bitirmeyi hedefledim.
Ana malzemesi kalıp yöntemiyle üretilmiş termo plastik doğrama kesme tahtalarıdır. Tutma profillerinde krom kaplı
paslanmaz çelik kullanılmıştır.
While today some of the food we need to keep our lives together, to facilitate the objects are various efforts.
I’m done with this in mind in design, working mainly to address the audience at my disposal all the thought I wanted to
let vantus over the counter can be mounted anywhere with the help of an apparatus developed portable multi-functional.
The wain element of the product is, sliding legs sticked to the counter. Bu feet flat on the counter, non-slip surface, planed,
covered storage, including the need to address a variety of products targeted to end it as soon as possible by testing the
process of making food.
Main material is made of the method of thermo-molded plastic chopping cutting tahtalarıdır.The holds chrome-plated
stainless steel profiles are used.
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ﬁAPKA

Mine Bilgütay
Anadolu Üniversitesi
Endüstriyel Tasar›m Bölümü
Anadolu University
Department of Industrial Design

Kokteyl ve partilerde yaşadığımız en büyük sorun yiyeceklerimizi ve içeceğimizi aynı anda elimizde tutma gerekliliğidir. Bir
elimizde yemek tabağı, diğerinde içeceğimiz varken ; tabağımıza yemek alamayız, tanıştığımız insanlarla tokalaşamayız,
yiyeceğimizi bir masaya koymadan yemek yiyemeyiz, her zaman bir masaya bağlı kalırız ve iki elimizin de dolu olması
rahat hareket etmemize engel olur. Cep telefonumuz çaldığında rahatça cevaplayamaz, yanımızdakilerden yardım ister ya
da yiyecek ve içeceğimizi koymak için hemen bir masa ararız. Bu sorunlara çözüm olarak, “ŞAPKA” ürünü tasarlanmıştır.
“ŞAPKA” sayesinde içecek ve yiyeceklerimizi tek elimizde taşıyabiliriz. Bir elimiz boş olduğu için yeme-içme eylemlerinde
rahat hareket edebilir, bir masaya bağlı kalmayız, aynı zamanda soğuk içecekleri uzun süre elimiz üşümeden tutabiliriz.
Hem kutu içecekleri, hem küçük şişeleri, hem bardakları hem de cips, kuru yemiş, kanepe, meze gibi yiyecekleri tek bir
ürünle taşıyabiliriz. ”ŞAPKA” rengarenk çeşitleriyle hem partilere renk katar hem de özellikle büyük organizasyonlarda
sponsorların kendilerini tanıtmalarında kullanılacak bir ürün haline gelebilir. İçecek, cips vb. firmalar bu ürünle tanıtımlarını
yapabilirler ya da organizasyonu düzenleyen firmalar veya kişiler davetlilerine sunumlarını “ŞAPKA” ile yapabilirler.”ŞAPKA”
hem kullanımı hem de saklanması açısından da kullanışlıdır; iç içe girebilen şekli sayesinde rahatça depolanabilir. Bu ürün
özellikle kokteyllerdeki depolama anlamındaki sıkıntıya da çözüm olabilir. Tek parçadan oluşan “ŞAPKA” vakum forming
yöntemiyle PP’den üretilir. PP’nin ısıya dayanımı sayesinde soğuk ve sıcaktan etkilenmez, besin kaplarında sıkça kullanılan
PP “ŞAPKA”yı hijyenik bir ürün yapar.

ﬁAPKA

The worst thing that we face at the parties and cocktails is that we have to hold both our drink and food at the same time.
We can’t put more food to our plate, we can’t shake hands with people we meet, we can’t eat unless we put our plate
on a table, because our both hands are occupied. We even can not answer our cell-phone. ”ŞAPKA” is designed to solve
these problems. By the help of “ŞAPKA” we can carry our food and drink just by one hand. We can move more freely
at the parties and we wouldn’t need a table. Our hands wouldn’t get cold while carrying a cold drink. Companies that
sponsor organizations can use “ŞAPKA” for their advertisings. And people or organizations, can serve food and drinks
in a stylish way by the help of “ŞAPKA”. Thanks to its well designed shape it is a stackable product. It is produced of PP
by vacuum forming.
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Yukab

Yukab, bilinen plastik bardakların aksine sahip olduğu değişik fonksiyonlarla karşımıza çıkmaktadır. Hem çayınızın ya
da kahvenizin şekerini karıştıran, hem kapuçinonuzu çırparak hazırlayan hem de sizin için poşet çayınızı sallayan bu
mucize ürün; ev, kafe, restoran ve fast-food gibi birçok alanda kullanılabilmektedir. Plastik bardağın orta kısmında yer
alan ve silikonize özelliğe sahip yumuşak bölgeye parmaklarla her iki taraftan da basınç uygulayarak içteki mekanizmanın
dönmesi sağlanır. Döner mekanizmanın basınçla bir tur dönmesinin ardından hareket, geri çekilmeyle bir tur daha dönerek
devam eder. Bu esnetme hareketleri mekanizmada hızlı dönen bir makine etkisi yaratır. Döner mekanizma amaca uygun
olarak değiştirilebilmekte (karıştırıcı, çırpıcı ya da sallayıcı) ve çıkartılarak kolaylıkla temizlenebilmektedir. Mekanizma,
bardağın aksine daha sert plastikten imal edilmiştir, ancak eklem bölgeleri kalıpta inceltilerek üretilir ve hareket edebilmeyi
sağlar. Gerek bardağın kendisi, gerekse iç mekanizmalar sıcağa ve soğuğa dayanıklı plastiklerden imal edilirler; kaynar
suda erime, buzlukta gevreme gibi negatif özellikler sergilemezler. Seri imalatla üretilebilen Yukab birbiri içine geçerek
kolay depolanabilme özelliği de gösterebilen bir bardaktır. Bulaşık makinesinde ve elde kolaylıkla yıkanır, mikrop tutmaz.
Yukab’ın kullanımı dışında eğlenceli özellikleri de vardır. İç mekanizması kullanıldığı anlar dışında çocuklar için birer oyun
öğesidir. Çocuklar uçağa benzeyen bu mekanizmaların değişik renk ve desenlerini toplayabilir, koleksiyon yapabilir ve
zamanlarını eğlenceli bir şekilde geçirebilirler.

Yukab
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Yukab existed with it’s different functions from other types of plastic cups. That product can be used in so much places
such as houses, cafes, restaurants and in fast-foods which both mixes your tea or coffee, shakes your cappuccino and
swings your teabag for you. The mechanism which is in the middle of the plastic cup, can be revolved with pressing
fingers to the soft siliconised region of the plastic cup. With the pressure, first mechanism turns one round, then it again
turns with the automatical pull. These stretching movements makes the mechanism as a fast turning machine. Turning
mechanism can be changed by the usage purpose (mixer, shaker or swinger) and can be easily cleaned. Instead of plastic
cup, the mechanism has been produced from hard plastic, but it’s joint parts has been slimmed in mould to have easy
movement. Both plastic cup and mechanisms are durable to hot and cold, so they don’t melt in boiling water or don’t
crisp with cold. Yukab is produced by mass-production and it’s storage is so easy because of putting them one within
the other. It is easily cleaned in dish machine or with hands, it never gets microbes. Yucab has funny specialities out of
it’s usage functions. It’s inner mechanism is a kind of game for children. Children can collect this plane like toy’s different
kind of colors and textures. They can have their own plane collections and so they can have fun.

‹layda Karabatak
Orta Do€u Teknik Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
Middle East Technical University
Department of Industrial Design
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hap- SUrup

Bir gün içerisinde yapmamız gereken çok iş, yetişmemiz gereken çok yer olabilir. Bazen yanımızda koca bir çanta bazen
elimiz cebimizde yaparız bu işleri. Günümüzün bu değişkenleri yanında bazen değişmezlerimizi de yanımızda taşımak
zorunda kalırız. Bazı ilaçlar, şuruplar vücudumuzun taşınmazları olur.
“hap-SUrup” günlük koşuşturmalarıyla uğraşırken, ilaçlarını da yanında taşımak zorunda olan bu insanlara yönelik
bir ürün. Kullanıcılar bu ürünle hem günlük kullanmaları gereken ilaçları yanlarında taşıyabilecek, hem de ilaçlarını
içerken ihtiyaç duydukları suyu da ürünün şişe kısmında depolayabilecekler. Ayrıca şişe kısmında, ihtiyaç duyduklarında
şuruplarını depolayabilecek ve kullanmaları gereken şurup miktarını rahatça takip edebilecekler.
Ürün, formu sayesinde hem ilaç kutusu hem de küçük bir şişe görevi görmekte. Şişenin gövdesi pet. Transparan yüzey
sayesinde kalan sıvı ve ilaç durumu rahatça takip edilmekte. Ürünün üst kısmındaki polipropilen kapak çıkartılıp, şişeden
sıvı tüketiliyor. Sıvı dolumu ise ağızlık çıkartıldığında rahatça gerçekleşebiliyor. Ürünün alt kısmındaki silikon kapak
çıkarıldığında, ortadaki boş alana ilaçlar depolanıyor. Her zaman kullanıcılar ilaçlarını bütün olarak yutmuyor, bazen ilaçlar
yarım olarak kullanılıyor bazen insanlar kolay yutamadığı için ilaçlarını bölmek istiyor. Şişe kapağının üstünde rengiyle
de farklılaşmış bölme ise ilaçların parçalara bölünmesi için kullanılıyor. Küçük boyutlarıyla çantada ya da cepte kolayca
taşınabilecek bu ürün, renkleriyle kalabalık çantaların içinde kolayca bulunmayı garanti ediyor.

hap-SUrup

In one day we could have lots of work to do, we could have lots of place to be. Sometimes we carry a huge bag while
doing these daily works, sometimes we go just putting our hands into pockets. Sometimes we had to carry stable things
in our dynamic days.
“hap-SUrup” is a product for the people who had to carry their pills in their daily rush. With the help of this product users
could carry their pills and the needed water while taking pills near with them. And also they could store their syrop when
it is needed, and they could check the amount of the syrop easily. With the help of the form of the product, product serves
as both a pill container and a little bottle. Body of the bottle is made of PETE. With the help of the transparent surface
liquid and pill amounts are easily seen. The liquid is taken by taking off the upper polyprophylene cap of the bottle. When
the below silicon cap is taken off, pills could stored in the middle hole. Users don’t always take their pills in one piece.
Sometimes pills could be taken in reduced amount or user could find it hard to swallow it in one piece. So cutting the
pill is needed. Different colored part of the upper cap is used to cut the pills in to the pieces. This little product could be
carried in the pocket and little bags easily and guarentees you to be found easily in the bag.
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Cavity

Yağmurda ıslanan şemsiyenin iç mekânda nerede nasıl kuruyacağı bir problem tanımıdır. Bünyesinde şemsiye desteği,
saksı altlığı ve saksıyı barındıran Cavity, bir yandan bu probleme çözüm sunarken diğer yandan ıslanmış şemsiyeden
süzülen su damlalarının bile değerlendirilebileceğine yönelik sembolik bir anlam içermektedir. Üst kısımda bulunan
yuvarlak deliklere geçirilen şemsiyeden süzülen su damlacıkları saksı altlığında birikir ve sulama işlemine katkı sağlar.
Şemsiyesiz kullanımı da göz önünde bulundurulduğundan görsel anlamda bir bütünlük amaçlanmıştır. Sulama işlemi için
yan kısımlarında bulunan boşluklardan saksı altlığına kolayca erişilebilir. Üç parça şeklinde üretilen Cavity’nin malzemesi
PP ya da HDPE olarak düşünülmüştür. Üretim yöntemi plastik enjeksiyondur. Üç parça ayrı ayrı iç içe geçebilen bir yapıya
sahip olduğundan stoklama ve taşıma konusunda kolaylık sağlar.

Cavity

There is a problem about wet umbrellas after the rain. Cavity, including an umbrella holder, a flowerpot and a plate of
flowerpot is the solution of the problem and also it has a symbolic meaning about water shortage. There are four circular
holes at the top face of the product for umbrella support. Water drops coming from wet umbrella are collecting by the
plate. It provides a contribution to water the flowers. There is an aim about visual unity. Cavity is produced in three parts.
Each of them has a stackable structure that provides convenience about transportation. The material of it can be PP or
HDPE and the manufacturing process is plastic injection.
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Tutt’onu

‘Tutt’onu’ çalışma masası üzerindeki usb kablolarını sabitler ve aynı zamanda düzenler; ev/ofis kullanımına yönelik bir
üründür. Günümüzde bilgisayarımıza yazıcı, tarayıcı, fotoğraf makinesi gibi çeşitli ihtiyaçlara hitap eden birçok ürün
bağlamaktayız ve bu bağlantıları usb kablosu ile gerçekleştirmekteyiz. ‘Tutt’onu’, bu kabloları karışıklığa karşı organize
ederek, kullanıma ihtiyaç anında kabloları sabit bir yerde bulmamızı sağlar.
Ürün, birbirine menteşelenmiş iki adet plastik parçadan oluşmaktadır. Parçalar plastik enjeksiyon yöntemi ile üretilir.
Kablonun kaymasını engellemek ve masa temasında masaya zarar vermemek için temas eden yüzeylerin malzemesi
parçaların ana malzemesinden farklı olarak kauçuk malzemeden üretilmiştir.
‘Tutt’onu’ tek veya çoklu sayılarda kullanılabilir. Çoklu kullanımda bütünlük sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Ürün,
kablonun bulunması istenilen masa kenarına ters yaylı menteşesi ayarlanarak tutturulur. 30 mm ve daha ince masa
kenarları için ölçülendirilmiştir.

Tutt’onu

‘Tutt’onu’ is a product that fastens and organizes usb cords that are scatter on and around the desk for office/home
environments. In contemporary daily lives, the computers are linked up to all kinds of devices such as printer, scanner,
cameras, etc. and these connections are established by usb cords. ‘Tutt’onu’ prevents cord chaos on the desks by
organizing them in a certain area and allows us to find the needed connection in a fixed place.
The product is composed of two plastic parts that are hinged together. These parts are produced by plastic injection
method. In order to prevent the cord to slide down on the floor and to protect the surface of the desk in areas of contact
by the product; the material has been differed to rubber material.
‘Tutt’onu’ is not only design for a single use but also multi use. In case of multi-use the product has been designed to
ensure integrity aesthetically. The product is attached to the side of the desk that the cords are desired to be reached at
and adjusted by the latch mechanism of the hinge. This design is scaled for 30mm or less thin desk sides.
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Pupa

Pupa plastik enjeksiyon yöntemi ile üretilen ve istiflenebilir bir yumurtalıktır. Yumurta yemeye farklı ve eğlenceli bir bakış
açısı getirir.
Yumurta bir yüzeye konulduğunda yatay durma eğilimindedir yani doğasında vardır. Dahası yumurtayı yatay tutmak
özellikle de içi tam pişmemiş bir yumurtayı yemek için daha geniş bir alan yaratır. Kabuğunu kırmak, tuz ve karabiber ekip
karıştırmak ve yemek kolaylaşır. Yumurtayı farklı şekillerde tüketmeye olanak verir. İsteyen yatay yiyip daha kolay tüketir,
isteyen gelenekselden vazgeçemeyenler dik yemeye devam eder fakat her iki durumda da yanda kabuklar için büyük bir
alan bulunur.
Pupa ufak boyutuna rağmen sağladığı faydalar ve kolay üretimi sayesinde renkli görünümüyle kahvaltılara eğlence
getirecek bir üründür.

Pupa

Pupa is a stackable egg cup produced by plastic injection technique. It brings a new and fun perspective to egg
consumption. Eggs tend to stay horizontal when put on the surface. It is in their nature. Moreover, putting the egg in
horizontal position especially for medium boiled eggs creates wider space for eating it. Breaking the shell, adding salt
and pepper and mixing and then eating becomes easier. Pupa helps people to consume eggs in different positions. Some
may want to eat horizontal and easier some traditionalists may keep on eating vertical. Yet, in either condition there is a
space for broken shells aside. Pupa though it is small in size, will bring value, easiness to production and fun to kitchens.
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Su Kumbarası

Su kumbarası, damacanadan su doldururken bardaktan ya da sürahiden taşan suları biriktirmek amacıyla tasarlanmış bir
üründür.
Polipropilen plastikten üretilir ve iki parçadan oluşur. En az yer kaplayacak şekilde tasarlanmış dıştaki parça, esnek yapısı
sayesinde damacanaya kenarlardan tutturulur. Su pompaladıktan sonra taşan suların toplandığı renkli olan içteki hazne
ise yaprak şeklindedir ve biriken suları boşaltmak için kolayca yuvasından çıkarılabilmektedir.

Su Kumbarası

Su kumbarası is designed to collect water which overflow from glass or jug while pomping demijohn. It is made of plastic
and it is made up of two parts.The outer part,which is designed as small as it is possible, surrounds the demijohn owing
to its elasticity. The colorful inner part, which collects overdlowing water, is the form of leaf and it can be removed easily
to pour the water.
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The Wave

The Wave, ofiste evde, tepsiyi taşırken devrilme olasılığını aza indirgemek için tasarlanmıştır. Ana parçanın kolları açılır ve
ara plak içine yerleştirilir. Ara plak ana parçaya tutturuldukça plağın şekli esneyerek dalga şeklini alır. Böylelikle ara plağın
yaptığı dalganın içinde kalan tabak ve bardaklar devrilmeye karşı dayanıklı hale getirilmiş olunur. Tepsinin ara plakasının
birden fazla varyasyonları da tasarlanabilir.

The Wave

The wave is a service tray and designed for avoiding the situation, that the tray overturns.The tray consists of the two
main parts. One is the exterior and flexible part , the other is the interior and holder part. The usage is simple; The arms
of the exterior part is opened to stock the flaty interior part, then you will get a rigid wave at the form. This wave works as
a protection for you glass and plate. In the mean time there is already two created interior sections.
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Dali

Dali; farklı mekânlarda tüketicinin ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır. Ürün kullanıcıya birçok mekânda kolaylık
sağlayacaktır. En önemli özelliği dikkat çekici ve farklı olmasıdır. Renk alternatifleri ya da desenler ile çeşitlilik yaratmak
mümkündür. Üretim ve maliyetin ulaşılabilir olması satılabilirlik açısından önem taşımaktadır.
Ürün özellikleri:
• Dikkat çekicilik
• İşlevsellik ve kullanılabilirlik
• Değişkenlik
• Farklı alanlarda kullanılabilirlik
• Uygulanabilirlik ve düşük maliyet
• İhracat potensiyeli

Dali

Dali, has been created to provide consumer needs on a different environments. It will be enable to use on many places.
First and foremost; it is attractive and different. Also it is possible to make variety with colors and patterns. Having low
cost and easy production terms offer an advantage for sales.
Product features:
- remarkable appearance
- functionality, disponibility
- variability
- disponibility on different environments
- feasibility and low cost
- export potential
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Mix’n Joy
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Mix’n Joy mayonez-yapar ile ev yapımı, “ayşe teyze” tarifi mayonez yapmak artık kolay ve çok pratik. Hem de tarifi
unutmadan! Limon sıkma başlığını takıp limonu sıkın, başlığı çıkarıp ters çevirip yumurtanızın sarısını ayırın ve karışıma
ekleyin, zetinyağını karışıtıcının üzerindeki hazneye ekleyin ve mikser başlığını takın. Siz üzerindeki mandala basıp
bıraktıkça, yağ karışıma damla damla akacak ve çeyrek daire formundaki çırpıcı sizin bir basışınıza karşılık birçok defa
dönerek yorulmadan mükemmel bir karışım elde etmenizi sağlayacaktır. Buzlukta dondurup haznenin altına taktığınız
soğutucu ise mayonezinizin daha kolay tutması için püf nokta olan serinliği sağlayacaktır. Son olarak size sadece servis
başlığını takıp yemeğinizin tadını çıkarmak kalacak!
Mix’n Joy’un başlıkları şeffaf gövdeye silikonlar sayesinde sıkışıyor. Çırpıcı kısım etkili bir şekilde karıştırması için polietilen
malzemeden üretilirken mikser, sıkacak-ayırıcı ve servis başlığı kauçuktan üretilmiştir.

Mix’n Joy

Mix’n Joy mayonnaise maker is an innovative way to quickly and completely blend ingredients to make fresh home –made
mayonnaise for daily consumption. With its easy trigger-pull operation, you can create delicious dressings for salads and
chips in seconds. Its quadrant-whisk mixes evenly. The ice bar under the container provides the optimum temperature
for mayonnaise to condense.
Mix’n Joy is easy to use; simply remove the mixer top, fit up the juicer top, squeeze half of a lemon, then remove and turn
it upside down to seperate an egg and add the folk of it to the mixture. Later put olive oil to the tube above the whisk and
place them, finally fix the mixer top and squeeze the handle to blend all the ingredients until the oil finishes in the tube.
When the serving top is mounted, it become great for storage also.
Fitting part of all the tops are made of silicone to fix on the clear container. Tough nylon whisk makes efficient work of
condensed mixture. Juicer-seperator top, the serving top and the mixer top are from soft rubber.
Thanks to Mix’n Joy, just pour in the ingredients, squeeze the trigger and enjoy your meal!
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Wash N’ Go

Wash N’Go deterjan haznesini üzerinde barındırarak tezgâh kullanım alanını rahatlatan, esnek haznesiyle doğru dozajlama
imkânı sunan, mutfakta kullanılan kaplara uygun formda, çift taraflı kullanılabilen süngeri ile kullanım kolaylığı sağlayan
fonksiyonel bir bulaşık yıkama aparatıdır.
Ürün 3 parçadan oluşur. Üstte esnek yarı şeffaf depolama haznesi ve ana gövde yer alır. Depolama haznesine üstten hafifçe
bastırılarak deterjan süngere doğru itilir. Ana gövde ile sünger arasında dozajlama ve sızdırmazlık sağlayan sprey ucu
bulunur. Bu parça üzerindeki vida yapısı ile ana gövdedeki deterjan doldurma deliğini kapatır. Alttaki sünger, iki tarafında
bulunan boşluklar esnetilerek bu sprey uca takılır.
Ürün tek bir sünger ve hazneden oluşan gruplar olarak satılabileceği gibi, marketlerde 2 sünger + 1 hazne ya da 3 sünger
+ 1 hazne gibi versiyonlarla bir temizlik kiti olarak da kullanıcıların beğenisine sunulabilir.
Depolama haznesi HDPE’den, ana gövde ABS’den çift malzemeli enjeksiyon kalıplama yöntemi ile üretilecektir. Sprey ucu
içinde üretim yöntemi ABS malzemeden enjeksiyon kalıplamadır. Sentetik sünger kalıplanarak gerekli form verilecek daha
sonra fiberli sünger laminasyon işlemiyle üzerine yapıştırılacaktır.

Wash N’ Go

Wash’n Go is a functional washing tool that brings to consumer more usage space on the counter with its own reservoir.
This flexible reservoir give chance to the consumer to make exact dosage. Also it provides ease of use with its doublesided
sponge form which is suitable for utensils.
The pruduct contains three main parts. Flexible, semitransparent reservoir and main body is on the top. Detergant is
pushed out to the sponge by pressing slightly the flexible reservoir from top side. There is a sprey unit-which provides
exact dosage and leakproofing-between main body and sponge. This unit closes the reservoir refilling hole with its screw
body. Double-sided sponge is fixed to the sprey unit by streching its holes.
The pruduct can be sold at the markets not only as a group that contains one sponge and reservoir but also can come out
to the consumer as a cleaning kit versions like 2 sponge + 1 reservoir or 3sponge + 1 reservoir.
Production method for main body is double-component injection molding with HDPE material for reservoir and ABS
material for main body. Sprey unit will produced with ABS injection molding as well. Synthetic sponge and fiber sponge
will be shaped in mold and then fixed to each other by lamination method.
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“YIKA AS”

Saklamaya gerek duyulmayan, çamaşır yıkama işleminde gerekli elemanları bünyesinde toplayan tek bir ürün “yıka as”.
Çamaşır yıkanması ve kurutulması sürecinde pek çok birim kullanılır. Kirli çamaşırların depolanması için kirli sepeti,
yıkanmış çamaşırın makineden alınması için (özelleşmiş bir ürün olmamakla beraber) plastik sele ve kovalar, yıkanmış
çamaşırın kurutulması sürecinde de çamaşırlıklar kullanılmaktadır. “yıka as” bu süreçte kullanılan ürünlerin bir araya
geldiği bir üründür. Kirli çamaşırın depolanması sürecinde metal konstrüksiyon üzerinde asılmış olan silikon ana gövde,
konstrüksiyonun tek kolunun açılmasıyla açılır, kirli çamaşır yerleştirildikten sonra da kapanır. Böylece kirli çamaşırlar
kapalı bir alan içerisinde depolanır. Yıkama sürecinde “yıka as”ın silikon ana gövdesi askıdan alınıp çamaşır makinesinin
içine yerleştirilir böylece kirli çamaşırlarla temasa gerek duyulmadan çamaşırlar makinenin içerisine konulmuş olur. “yıka
as”ın ölçüleri çamaşır makinelerinin tambur ölçüleri göz önünde bulundurularak düzenlenmiştir, silikon malzemenin
esnekliği de ürünün tambur içerisindeki çıkıntılara uymasını sağlar. “yıka as” ısıya dayanıklı malzemeden üretildiği için
yıkama işlemi istenilen ısıda gerçekleştirilir. Yıkama işlemi bittikten sonra “yıka as” makinenin içerisinden çıkarılır ve
metal konstrüksiyonu takılır. “yıka as”ın taban ve tavan bağlantıları olan çıtçılar çıkarılarak ana gövde açık konuma getirilir,
bu esnada metal kollar da, ayaklarda bulunan ufak çıkıntılardan kurtularak açık konuma getirilir. Bu durumda ana gövde
çamaşırların asılabileceği çamaşırlık halini alır ve çamaşırlar asılarak kurutulur.

“YIKA AS”
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“yıka as” ( wash&hang), a single product incorporating all requiring elements in the washing process and even not need
a storing place is at your disposal. Many units are used during the process of washing and drying laundries. Laundry
basket for storing the laundries, a plastic basket (not a special product) to get the washed laundries from the washing
machine, laundry hanger for drying the washed laundries are used during the washing process. “Yıka as” is a product
incorporating all units used on the course of this process. The silicon main body hanged on the metalwork is activated by
opening a single arm of the metalwork and closes upon placing of the laundries in the process of storing the laundries.
Thus, laundries are stored in a closed area. The silicon main body of the “yıka as” is taken from the hanger and placed
into the washing machine in the course of the washing and by this way the laundries is placed in the washing machine
without having a contact with the laundries. “Yıka as” is designed considering the size of the washing machine drums and
the flexibility of the product enables it to fit with the ridges within the drum. Since “yıka as” is manufactured with a heat
resistant product, washing process is maintained at a desired temperature. After the washing process, “yıka as“ is taken
out of the machine and hooked to metalwork. The main body is opened by taking out the fastener which is the connection
of the base and ceiling and at that moment tiny ridges in the metal arms and legs are released and opened. By this way,
the main body turns into a laundry hanger and you can dry your laundries over there.
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Kare Damacana

Önerilen tasarımda özellikle su dağıtımı, su dolumu ve damacana üretimi yapan firmalara ve su dağıtımı yapan bayilere
stoklama ve lojistik konusunda avantaj sağlamaya yönelik tasarım çalışılmıştır.
Önerilen tasarım, ürüne temel olarak iki farklı iyileştirme getirmiştir. İlk olarak mevcut daire kesitin alanı aynı kalmak
koşuluyla kenarları yuvarlatılmış bir kare formuna çevrilmiştir. Bunun sonucu olarak damacananın kapladığı en fazla taban
alanında yaklaşık %10’luk bir küçülme sağlanmıştır. Tek bir damacana için taban alanında sağlanan bu küçülme çok sayıda
şişenin bir arada bulunduğu mekanlar için büyük avantajlar sağlayabilecektir.
İkinci olarak damacanaların stoklama sırasında üst üste konmasını sağlamak için ürünün alt kısmına bir girinti eklenmiştir.
Bu sayede özellikle bayilerde biriken boş damacanaların kapladığı alanın en aza indirilmesi amaçlanmıştır. Damacananın
hacminden yapılan bu eksiltme, boyunun uzatılmasıyla telafi edilmiştir. Damacananın altında oluşmuş bu girinti manuel
su pompasının esnek borusu sayesinde dipte kalan suyun kullanılmasını engellemez. Önerilen yeni tip kare kesitli
damacananın ağız kısmı, piyasadaki standart ağız yapısının aynısıdır. Bu şekilde mevcut su pompaları ve su sebilleri ile
uyumludur.

Square Water Bottles

This design intends to provide storage and logistics advantage to firms distributing and filling up water, and to dealers
distributing water. The design proposed here provides two improvements on large water bottles. First, the current base
is transformed into a square form with circular corners without any change on the size of surface area. This provides a
reduction of 10% in the maximum base area covered by containers. This reduction in the base area of a single container
will lead to greater advantages for spaces where many numbers of bottles are kept.
Secondly, there is a hollow under the product in order to ensure that the containers can be placed one on the top of the
other during storage. This will allow that particularly empty containers cover minimum area in dealers. The reduction
in the volume because of this hollow is compensated by making the containers higher. This hollow under the container
does not hinder the use of water on the bottom owing to the flexible pipe of the manual water pump. The mouth of this
new square bottle is the same as the mouth of currently available containers. Thus, it is appropriate for use with available
water pumps and water dispensers.
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MERDANE

Mevcut buluş, hamur açma esnasında ayarlanabilir bir mekanizma sayesinde isteğe bağlı olarak unlama yapabilen bir
merdane ile ilgilidir.
Uzunlamasına bir silindirik gövde ve iki karşılıklı uç kısımlarında tutacak yerleri bulunan merdaneler ile yapışma olmaksızın
hamur açılabilmesi uygun biçimde unlama yapılmasıyla mümkün olmaktadır. Geleneksel usule göre hamur açılmadan
önce ya da açılırken el ile hamur üzerine bir miktar un serpilmekte ve hamur açılmaktadır. Mevcut uygulamanın içerdiği
bir olumsuzluk hijyen bakımındadır: El her seferinde una temas etmekte ve eldeki olası bakteriyel veya mikrobik canlılar
hamura geçebilmektedir.
Ayrıca mevcut merdaneler ile hamur açma işleminde ne ölçüde un kullanılacağının kıstası ustalıkla ilişkilendirilse de en
azından “usta” olana kadar kullanıcıların gerektiği ölçüde un kullanması mümkün olamayabilmektedir.
Diğer taraftan, merdanenin tutacak yerleri gövdeye sabit bulunduğundan, hamur açma işlemi, merdanenin bütün olarak
elin avuç içerisinden kaydırılmasını gerektirmektedir ki bu merdaneyi hem kullanımı zahmetli bir gereç haline sokmakta
hem de avuç içerisinde önemli ölçüde baskı oluşturmaktadır. Özellikle önceden avuç içi bir nedenle zorlanmış ya da iş
yapamayacak durumda ağrı çeken kimselerin mevcut yapıdaki bir merdaneyi kullanması oldukça güçtür.

MERDANE
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Roller is generally used in home from house wifes and restaurants (for cook). My product is able to use for all users who
wants to make dough products. The definition of the product is; There are a body part which has holes on its surfaces as
two lines, two symetrical handle parts and bearings for independent movements. Both of handle parts are portable (they
can able be to be wash seperately), one side of the handle have a long piece for to close and open holes on the body part.
Usage of product is; Body part of the product as a pipe (not full of plastic) and that empty area users can put flour and
while making dough with the help of open and close mechanism flour can came outside from the holes of body and dough
can floured automatically without using hands for flouring.
It helps to users for adjusting the amount of flours while making dough. Also hands became floured and it makes their
works harder but with that product that problems disappears. For the material, Acrylic is suitable for body part because
of the transparency users can see the amount of flours inside of body. Also acrylic can be used for healthy products.

Esin Hasgül
‹stanbul Teknik Üniversitesi
Mimarl›k Bölümü
Istanbul Technical University
Department of Architecture

PrepareFood

PrepareFood ev, otel ve restoran mutfaklarında kullanılabilecek bir yemek hazırlama tahtasıdır.
Yeme€in piﬂirme kısmından önce yemek için gerekli tüm yiyeceklerin yıkanması, süzülmesi, do€ranması, dilimlenmesi ve
rendelemesini tek bir ekipmanda toplayan bir tasarımdır.
Amaç; birden fazla yiyece€in aynı ekipmanda ayrı ayrı hazırlanıp; bir araya getirme ve piﬂirmeden önce, kendi tabaklarında
hazır hale getirilmelerinin sa€lanmasıdır.
Ürün; evde yemek yaparken, yapılacak yeme€in malzemelerini yıkayıp, do€rayıp, süzüp, rendeleyip ayrı ayrı tabaklara alma
olana€ı sa€lamaktadır.
Restoran, otel gibi iﬂletmelerin mutfaklarında ise, mutfakta hazırlanan farklı malzemelerin çalısanlar arasında paylasımı
konusunda kolaylık sa€lanaca€ı düﬂünülmektedir.
Plastik (silikon) mamülden üretilmesi tasarlanan bu ürün, hafif ve kolay tasınabilir, iç içe geçerek kolay saklanabilir
özelliklere sahiptir. Tasarım, temelde büyük bir çember etrafında biçimlenen di€er küçük alt çemberlerden oluﬂmaktadır.
Büyük çemberde kesme, do€rama, rendeleme, yıkayıp süzme islemleri gerçekleﬂtikten sonra hazırlanmıﬂ malzemeler
di€er alt çemberlere aktarılır. Bu ﬂekilde yeme€i oluﬂturacak olan malzemeler tek tek ayrılmıﬂ olup piﬂirme aﬂaması daha
planlı olarak gerçekleﬂebilir.
PrepareFood, mutfaklarda yemek malzemelerinin hazırlanma sürecini daha planlı ve pratik hale getirmeyi hedeflemektedir.
Ürünün parçalı yapısı sebebiyle daha çok parçalı ve büyük ebatları da üretilebilecegi gibi; ürün farklı renklerde de kullanıcıya
sunulabilir.
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PrepareFood

PrepareFood, is a food preparation board which can be used in houses’, hotels’ and restaurants’ kitchens.
The design includes the process which is made before cooking the food; washing, filtering, chopping and grating the
ingredients. The purpose is; preparing the different ingredients in the same kitchen equipment and before cooking the
ingredients putting them in their own plates; so that they can be ready for being cooked.
The product provides us the easiness in our houses; while making all the process in the same board and also while
dividing the different ingredients in different plates.
In resturants and hotels’ kitchens’, different types of ingredients that is prepared by the employees’ can be shared easier
with each other. The product is thought to be produced of plastic (silicon). It would be light, easily carried and stored
while getting one within the other. The design starts with one big circle and the sub-circles which are around. In the big
circle washing, filtering, chopping and grating processes can be made. After these, the ready ingredients would be put in
the sub-circles. Thus, the cooking process would be more planned because of the ready, seperate ingredients.
PrepareFood, aims making the food preparation process more planned and pratic. Because of the pieced form of the
design, the product can be produced in different ways and sizes and also in different colours of versions.
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Ritim: İhtiyaca Göre Şekillenebilen Dosyalama Sistemi
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Klasörler sıkıcı görünmek zorunda mı?
Ya da eğlenceli görünüyor diye satın alınan kağıt ve karton klasörlerin parçalanıp deforme olmasına razı mı olmalıyız?
Klasörlerin içine bir dosya daha eklemek istediğinizde sığmadığını görmek ya da içinde kalan üç beş kağıdın dik duramadığı
için katlanıp kırıştığını görmek canımızı sıkmıyor mu?
Ritim dosyalama sistemi, klasörlerle ilgili rahatsız eden ve çözülmemiş bu sorulara cevap buluyor. Mekanlara renk katması,
ihtiyaçlara göre şekillenebilmesi, rahat bir kullanım ve uzun bir ürün ömrü sunması düşünülerek tasarlandı. İki parçadan
oluşan ürünün, “gövde” parçası üzerinde eşit aralıklarla (her aralık 4.5 cm) yarıklar bulunuyor. “Seperatör” parçası, bu
yarıklara girerek, kullanıcının istediği genişlikte bölümler yaratmasına olanak veriyor. Ayrıca bu parça sayesinde, “gövde”
mukavemet kazanıyor. Piyasadaki mevcut klasörlerin hep belli bir genişlikte olması, klasörün içeriği arttığı zaman yetersiz
kalması, içeriği azaldığı zaman da kağıtların klasör içinde katlanmasına sebep oluyor. Ritim dosyalama sistemi, işte bu
noktayı çözmek için ayarlanabilir aralıklar sunuyor. Klasörünüzün içeriği değiştiği anda, seperatörü yerinden çıkarıp, başka
bir yarığa takmanız mümkün.
Ayrıca, seperatör parçasının asimetrik formu sayesinde, Ritim başka parçalara ihtiyaç duymadan, özgün ve hareketli
görüntüsünü kazanıyor. Seperatör parçasının yarıklara giren kulakçıkları farklı yüksekliklerde düşünüldü. Aynı parçayı
arkalı önlü kullanarak ve renk alternatiflerinden yararlanarak istediğiniz hareketli görünümü sağlayabilirsiniz.

Ritim: A Filing System That Can Be Shaped According To One’s Need

Do folders have to look boring?
Or, the cardboard ones that we purchase to achive a joyful look have to shred and distort by time? Isn’t it annoying that
the folders are always either overfull even for one more tiny piece of paper or too hollow to keep the papers straight
inside?
Ritim filing system, has the answers to those insoluble questions above. It is designed in order to color up the spaces,
shape according to changing needs, offer a user-friendly usage and perform a long product life.
It is composed of two different parts. The “body” has equispaced gaps of 4.5 cm. “Seperator” force-fits these gaps in
order to form any desired partition, bringing reinforcement to the body as well.
Other folders and filing systems on market, offers a standart width. Therefore, they are either insufficient when the
number of documents increase or not supporting enough when there are odd numbers of papers left. Ritim filing system,
offers adjustable gaps in order to solve this major concern about the existing folders. When the content of the folder
changes, it is possible to remove the seperators from one gap and place into another easily.
Seperators, with their assymetrical form, gives Ritim its unique and dynamic look. The arms of the seperators that fits into
gaps are designed to stay on different levels. Flipping the seperator and choosing different color options of the product
are the keys to achieve this dynamic look.

Öznur Özgan
Beykent Üniversitesi
‹ç Mimarl›k Bölümü
‹zmir Ekonomi University
Department of Interior Architecture
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TUZLUKLAR GİYİNİYOR:

Silikon plastikle tuzluklara kıyafetler giydirildi. Tuzlukları yıkamak yerine silmeyi tercih eden tüketici artık bu giysiler
sayesinde daha hijyenik bir yolu uygulama fırsatına sahip olacaklar. Tasarlamış olan bu silikon kıyafetler sayesinde
istedikleri zaman istedikleri sıcaklıkta bu kıyafetleri yıkayıp tuzluklarını boşaltmaksızın sağlıklı bir şekilde kullanma
olanağına sahip olacaklar. Bu kıyafetler hijyenin yanı sıra, tüketiciye sağlayacağı bir diğer imkân ise var olan tuzluklarının
sabit kalarak tasarlanmış olan farklı silikon kıyafetlerle masalarını renklendireceklerdir.
Malzeme bilgisi
Temizlik: Su ile temizlene bilen silikon bakteri ve mantarların oluşumunu engeller. Silikon kolay temizlenebilen bir
malzemedir. Malzemenin yapısında nem ve küfe karşı önleyici bir etkisi vardır. Kolayca steril edilebilir.
Esneklik ve adaptasyon: Günümüzde silikon birçok ürün yapımında kullanılabilir.

FASHIONWARE:

Silicon plastic garments dressed shaker. Salt wash clothes instead choose to delete it thanks to the consumer no longer
will have the opportunity to practice in a hygienic way.
The temperature of the silicon clothing designed with the clothes they want at any time without emptying wash and salt
in a healthy manner will have the opportunity to use. These clothes, as well as hygiene, will provide consumers with a salt
other possibilities have remained firm, designed of the different silicon it supply colorful to your table .
Material information Cleaning: Silicones are water-resistant and do not contribute to the growth of bacteria or fungi.
Products made with silicones are easy to clean. In building materials, they help prevent damage from moisture and
mildew. Products made with silicones can be kept sterile without difficulty. Adaptable and versatile. Silicones are used to
make many of the products we use every day.
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Gökhan Mura
Orta Do€u Teknik Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
Middle East Technical University
Department of Industrial Design

Klasörün tasarlanmasında kavramsal çıkış noktası, klasörün bizler için belgelerimizi saklayan ve gerektiğinde bizlere onu
sunan bir ürün olmasıdır. Bu çıkış noktasından hareketle klasöre kollar eklenmiştir. Bu kollar, arasında bizim saklamak
istediğimiz dosyaları, belgeleri, tutarak onları güvenle saklayacaklardır.
Bu klasör akrilik kullanılarak imal edilecektir. Klasör iki ana parçadan oluşacak şekilde levha akrilikten kesilecek, daha
sonra bu akrilik levhalar ısıl işlem ile bükülerek yapıştırılacaktır. Üretim yönteminin basit olması ve malzemenin çeşitli renk
ve dokularda ulaşılabilir olması sebebiyle, aynı geometrideki klasör farklı renklerde ve geçirgenliklerde üretilebilecektir. Bu
sayede hem geniş bir müşteri kitlesinin beğenilerine hitap etmek amaçlanmakta hem de isteyen müşteriler için farklı farklı
renklerden oluşan bir dosya dolabı oluşturma imkanı sunulmaktadır.
The conceptual starting point of this folder is that the folders are objects which keep our folders till when we need them.
From this perspective “arms” are added to the folder. These arms will safely keep what we want to keep .
The folder is going to be made from acrylic. The folder consists of two pieces which will be produced from sheet acrylic.
The pieces will be cut, shaped with hot bending and then the two pieces will be joint together. The fairly easy method of
manufacturing and the wide variety of the colors of sheet acrylic will allow us to produce different color options. Different
color and transparency options can be presented to both clients with different color tastes and to customers who like to
have a colorful bookshelf.
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COMO

COMO içinde sürpriz barındıran plastik bir sehpadır. Fonksiyonel ve eğlenceli olan gizli bir özelliğe sahiptir. Kapağının
altında lycra veya modal malzemelerinin önerildiği elastik bir torba barındırır. Plastik bazlı teksktil malzemesine, ürünlere
kaplama olmanın dışında yeni bir işlev kazandırmak amaçlanmıştır. İçine konulan eşyaların formunu alan bu malzemeyle
sıradışı ve eğlenceli bir ürün ortaya çıkmıştır. Yaşama alanlarında sehpa olarak kullanılması durumunda beklenmeyen
misafirlerin ziyaretleri sırasında sehpa üzerindeki fazlalıklar hemen içine atılabilir. İkinci öneri olarak çocuk odalarında
oyuncakların toplanmasına yardımcı olur. Çocukların yetişebileceği yüksekliktedir. Yuvarlak hatlara sahip olduğundan
çocukların bulundukları ortamlarda güvenle kullanılabilecek bir üründür. Son olarak banyolarda veya yatak odalarında
kirli çamaşırların biriktirilmesinde kullanılabilir. Birden fazla COMO bir araya gelerek farklı kategorilerde çamaşırların
biriktirilmesini, birbirlerinden ayrılmasını sağlayabilir. İçinde bulunan eşyaların formunu aldığından dışarıdan bakıldığında
ne kadar dolulukta olduğu kolayca anlaşılır. Tekstil malzemenin herhangi bir şekilde deforme olması veya hasar görmesi
durumunda parça kolayca değiştirilebilir. Geniş renk seçenekleri mevcuttur.
Ürünün taşıyıcı kısmı için geri dönüşüm özelliği de olan PP veya PE malzemeleri, rasyonel kalıp önerilirken esnek kısmı
için Lycra veya Modal önerilir.

COMO

Como is a plastic stillage (low table) which includes a surprise. It has a hidden property not only functional but also funny.
Below its cap there is an elastic bag preferably lycra or modal. With this approach, a plastic textile material is used in a
new function other than lining. With this material which takes the form of the goods placed in it, an extraordinary and
funny product is created. In case of its usage in live space as a stillage, during the visit of unexpected guests, unnecessary
things on the top of COMO can be put inside immediately. As a second option, in child room, it helps to clear away toys.
Its height is suitable for childs and since it has a all round shape children can use it safely. Finally, it can be used to gather
used clothes in bathroom or bedroom. Many COMOs can be used for the separation of clothes to different categories. Its
fullness can be understood easily since it takes the form of goods placed in it. In case of damage of textile material, it can
be replaced easily. It has a spread color alternatives as well.
For the carrier part of the COMO, recycling PE or PP material and for elastic part a lycra or modal material is recommended.
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Tarifim

Tarifim genellikle bir yemek tarifinde olan tüm ölçüleri içeren bir ölçme kabı setidir.
Ölçü olarak ½ su, çay ve kahve bardaklarını ve de 1 tam ölçüde yemek, tatlı ve çay kaşıklarını içerir.
Tarifim ölçü kapları setiyle yemeklerinizi ölçülere harfiyen uyarak yapabilirsiniz.
Malzemesi PP olduğu için değişik renklerle mutfağınıza canlılık katar. Üretim yöntemi plastik enjeksiyondur.

Tarifim

Tarifim is a product that helps to cook with proper measures. Tarifim is a measure cups set for cooking.
It contains 3 different glass measures and spoon measures.
It is made of PP and it can be produced with plastic injection method.
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Twin

Twin, salata yapımında kullandığımız zeytinyağı, limon suyu, sirke vb. diğer soslar, servis kaşığı gibi gereçlerin yerini tutan
tek bir ürün.
Tüm bu ürünlerin yerini tutmasının yanında salata hazırlama aşamaları olan soslama, karıştırma ve servis yapma
aşamalarını da üstlenmektedir. Kullanıcı salatasını soslarken aynı zamanda karıştırdığından sos salataya eşit şekilde dağılır
ardından da karıştırıcı çatallar sayesinde sunumunu yapar.
Proje fikrinin temeli, salata yapım aşamasında kullanılan birçok ürünün ve bu ürünlerin yarattığı dezavantajları ortadan
kaldıran pratik ve bütünsel bir ürün tasarlamaktı.
Ürünün diğer avantajı; Twin’in yemek masasında da konumlandırılması kullanıcın›n zevkine göre ayrıca tabağa alınan
salatayı istenildiği kadar soslayabilmesidir.
Ürün iki temel parçadan oluşmaktadır:
1. Çatal uç: soslayıcı, karıştırıcı servis çatalı aynı zamanda kapak işlevi görmektedir.
2. Hazne: aynı zamanda gövdedir.

Twin

Twin is the only product replacing the tools such as service spoon of olive oil, lemon juice, vinegar used when making
salad and other sauces. It also undertakes saucing, mixing and servicing phases of making a salad besides replacing all
these products. While the user is saucing his/her salad, s/he also mixes and the sauce is equally disperses in the salad;
then s/he makes his/her presentation thanks to the mixing forks. The basis of the project idea was to design a practical
and an integral product that eliminates all of the products and their disadvantages created when making a salad. Another
advantage of the product is that the user can sauce the salad s/he has taken on his/her plate as much as s/he wants when
twin is put on the table. The product is composed of two parts:
1. Fork end: it is used as saucing and mixing service fork and as a cover.
2. The tank: it is also the body of the product.
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Zig Zag

Tuğrul Besci
Hacettepe Üniversitesi
Kimya Mühendisliği
Hacettepe University
Chemical Engineering

ZİGZAG, mutfakların ve hayatımızın vazgeçilmezi olan bulaşıkları yıkadıktan sonra kurutmak için ihtiyaç duyduğumuz bir
kurutma sepeti tasarımıdır. Ev hanımı olmanız şart değil, çalışan bir bayan ya da yalnız yaşayan bir erkek, ya da öğrenci
olabilirsiniz. ZİGZAG; her aile, her mutfak ve mutfaktaki sürpriz her durum için özgün tasarımı ve kombinasyon seçenekleri
ile kararı size bırakıyor. Nasıl durmasını isterseniz öyle duruyor, istemezseniz katlanarak gözünüzün önünden kayboluyor.
Kısacası mutfakta sizin için yer açıyor.
Genel olarak hayatın çizgisini andıran bu tasarım hayatın hareketli, dik yokuşlu ve bazen sakin seyrini bize yansıtması
açısından ayrıca bir anlam taşımaktadır.
Tasarımın ana yapısını polipropilen (pp) gövde ve silikon kenarlıklar oluşturuyor. Bu tek parça tasarım döküm kalıp yöntemi
ile üretiliyor ve geri dönüşümü açısından doğaya en az zararı amaçlıyor. Kenar hatlarını takip eden silikon, sepetin ayakta
durmasını ve bulunduğu zeminde kaymamasını sağlama ve aynı zamanda sepeti yer hizasından yukarıda tutarak altına
biriken suyun akmasını, buharlaşmasını sağlama görevini üstleniyor. Ortadan kaldırmak istediğinizde katlanıp dolabın bir
köşesine rahatlıkla sığabiliyor ve temizlemek istediğinizde elde ve bulaşık makinesinde yıkanabiliyor. Ayrıca farklı renk
alternatifleri ile mutfağınıza uyum sağlıyor.

Zig Zag
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ZIGZAG idea will be indispensable for our life to dry the dishes instead of ordinary plate rack. It is not important to be a
housewife, business women, unmarried man or student. ZIGZAG lets you make a decision with its individual design and
combination for all kitchen type at surprising moments. ZIGZAG dissappears when you want or it is converted to any form
which you want. Briefly it supplies and widens your area in the kitchen. It has also a meaning on reflecting the life’s
different aspects such as being vivacious, step-hilled and sometimes being tranquil. Main structure of design is
Polypropylene (PP) and borders are silicon. This one-piece design is produced with mould casting method and it aims to
pollute earth less by the usage of recycled materials. Silicon borders maintain standing up the plate rack without sliding
on the bench and also keep contact from bench surface for water draining below the ZIGZAG fast and drying properly.
When it requires, you can fold to a tiny form, put somewhere in cupboard and you can clean at washing machine easily.
Also ZIGZAG pretties up your kitchen with colorfulness and harmony.
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Fleexy

Çoğu evde ihtiyaca yönelik kullanmak amacıyla farklı ebatlarda birçok fırın tepsisi bulundurulmaktadır. Bu tepsiler mutfakta
saklama açısından yer sorunu yaratabilirler.
Tasarlanılan bu ürün sayesinde birçok ebattaki tepsi yerine tek bir FLEEXY ile ihtiyaçlar karşılanabilecektir.
Özellikleri:
• Yüksekliği 2 katına kadar arttırılabilir. • Uzunluğu kademeli olarak max. 10 cm’ye kadar uzatılabilir.
• Ürünün hacmi toplamda 3 katına kadar büyütülebilir. • Kolay yıkanabilir.
Kullanımı:
• Ürün yüksekliğini arttırmak için yan duvardaki bölmeyi döndürerek yukarı kaldırdığımızda yüksekliği artmaktadır.
• Tepsinin her iki yanından tutarak sündürdüğümüzde uzunluğu kademeli olarak artmaktadır.
• Ürünü kısaltmak için tepsi altında bulunan düğmeye basmamız yeterli oluyor.
Çalışma prensibi:
• Ürün esnekliği arttırılmış silikondan yapılmıştır. • Silikon içersine çelik metal yaylar konulmuştur.
Temizlenmesi: Ürünün tamamı bulaşık makinesinde yıkanabilir.

Fleexy

Need-Oriented in order to use most at home in many different sizes are kept baking tray. This can create problems in
terms of storage trays, kitchen. With this product, instead of a multi-sized tray with a single FLEEXY needs be met.
Features:
• Height can be increased up to 2 times • Length up gradually. Can be extended up to 10 cm
• The product can be magnified up to 3 times the total volume of
• Easy washable Use
• To increase the height of the side wall to divide the product by turning up and we lifted the height increases
• Gradually increasing the length of the tray with both sides holding and pull
• To shorten the product is sufficient push the button at the bottom of the tray.
Working principle:
• Increased flexibility in product made of silicone
• Silicon steel metal springs put into
Cleaning: All of the product can be washed in the dishwasher
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OWO

Kirli çamaşırları yerden duvara taşımaya ne dersiniz? Kirlileri depolarken dolabın bir gözünü ya da yerde duran çamaşır
sepetini kullanarak gereksiz alan sarf ediyorsanız, bu muhteşem ürün “OWO” tam size göre.
Duvara asılarak kullanılan çamaşırlık, ortasından tutup çektiğinizde körüklü bir şekilde genişler. Çamaşırların konulduğu
alan özel dizaynı sayesinde ufak parçaların geri düşmesini önler. Kirli çamaşırlarınızı depoladığınız OWO dolduğunda artık
çamaşırların yıkanma vakti gelmiş demektir. LDPE (Düşük yoğunluklu polietilen) malzemeden üretilmesi ön görülen bu
kusursuz tasarım, her zevke hitap edebilecek farklı renk alternatifleriyle, hem giysilerinizi rengine göre ayrıştırmış olur hem
de yaşam alanınızdaki mobilyalarla (bebek odası, çamaşırlık, yatak odası, banyo vb.) ahenk oluşturur.
OWO, stüdyo tarzı evler için inovatif bir çözüm olup, oldukça pratik ve bir o kadar da ergonomik bir tasarımdır. İki yanında
bulunan oyuklar sayesinde, kavrama ve taşıma işlemi son derece pratik ve kolay bir şekilde yapılabilirken, duvara sabit
gerdirme mandalıyla da oldukça uyumludur. Bu sayede hem kolay monte edilir ve hem de kolay taşınıp sizi yormaz.

OWO

How about moving your dirty laundry from floor to the wall? If you think that dirty clothes consume too much space in
your wardrobe or in a basket, OWO is just the product for you.
By holding onto and pulling gently at the grip in the middle of OWO, you can expand it like a concentric bellow. A screen
prevents small clothes from falling back from the hole.
When the OWO is full, it’s time to do the laundry; the volume corresponds to the volume of a standard washing machine.
Made of LDPE (low density polyethylene) by plastic injection method, OWO comes in various color alternatives to match
your taste, home environment (baby room, laundry room, bedroom, bathroom etc.) and furniture and allows you to sort
your laundry based on color.
OWO is perfect for smaller living areas as well due to its highly practical and ergonomic design. The two holes on the
sides allow OWO to be easily held, carried and hung on wall latches.
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Snug-D

Snug-D, bulaşık makinelerin üst selesine doğru bir şekilde yerleşemeyen farklı uzunluk ve genişlikteki şarap bardaklarımızın
alt sele bölümünde rahat, hasar görmeden yıkanabilmesi için tasarlanmıştır. İç hacminin optimum şekilde kullanılması
sağlanarak, makinenin 2. bir turda çalışmasına gerek kalmadan ve kullanıcıyı daha ekonomik ve çevreye daha duyarlı bir
bakış açısına yönlendirmesi ulaşılmak istenen hedeflerden biridir. Makine içine sığdıramadığımız bardaklarımızı yanlış bir
şekilde yerleştirmemiz ya da elimizde yıkamamız süregelen sıkıntının bir sonucudur. Bulaşık makinesi sele iç dizaynları
çeşitlilik gösterir. Kimi seleler de ek aparatlar çıkarken bazılarında ise katlanır sistemler mevcuttur. Tüm iç dizaynlara
uyumluluk dikkate alınarak sele kenarlarına gerilerek yerleşen bir sistem düşünülmüştür. Elastomer malzemeden
tasarlanan düzenleyici kalıba döküm şekliyle üretilir. Makinede alt sele 2 kenarına gerilerek yerleştirilir. Elastik bir sistem
olması farklı sele ölçülerine uyum sağlamasına izin verir. Gene farklı strüktürler (seleyi oluşturan dikey ve yatay çubuklar)
üzerine de oturtulması için gergi 2 ucunda hareketli profiller yer alır. Bu profiller sele karkas çubuklarına dış yanlardan
tutturulur. Üzerinde yer alan yırtıklara da bardaklar sıkıştırılarak oturur. Kullanılmadığı zamanlarda rulo yapılarak dolapta
yer kaplamadan saklanması öngörülür.

Snug-D

Snug-D is designed to wash our different length and width of wine glasses for those can not be settled correctly at
top bin, and place them at the lower part of bin easly and without get damaged. Orientating the users to be have more
economic and sensitive environmental looking view is the one of the targets that wanted to be reached with providing to
use inner area of the machine with optimum without needing to use it twice. When the glasses is not fitted to the machine,
and continuosly putting the glasses in wrong positions or washing them by hand is the result of wearing well difficulty.
Usage; The washing machine bins have verities of design. In some of the bins additional organizers can be taken out, in
some others there is an folding system. The streching system is thought with taking consideration of all inner designs.
Organizer is made of elastomer material by molding method. It is fixing to the 2 edge of the lower bin. It’s elastic format
let them to be used in different measures of bin.There are also moving profiles at the 2 ended points.The glasses locate
at the rips by pressurizing. When is will not be used, then it’s predict to be rolled and hide in an cubboard without placing
so much spaces.
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Besin değeri oldukça yüksek bir gıda maddesi olan bal, değişik yöntemlerle saklanmakta ve tüketilmektedir. Bunlardan
bazıları hızlı tüketim için endüstriyel paketlenmekte kimisi de açıkta satılıp kullanım yerinde servis ürünleriyle
tüketilmektedir. Paketler açıldığı zaman tükenene kadar zarar görebilmekte ya da servis ürünlerinde her bir kullanımda
sonuna kadar tüketilemediği için ya kirlenmekte ya da atılmaktadır. Ürünümüz bütün bu olumsuzluklara çözüm olarak
saklama ve tüketme işlevini birleştirmek için tasarlanmıştır. Genellikle cam kavanozlarda satılan bal (marmelat vb.) bir
kere ürünümüze takıldıktan sonra tükenene kadar kullanılabilmektedir. Ürün açık hava basıncının akışkan maddeler
üzerindeki etkisi prensibine dayandırılm›ştır. Ürün merkezi bir yere konumlandırıldığında 360 derecelik bir kullanım
alanı sunmaktadır. Eş biçimli iki formdan oluşan ürün kapağın konumsuz yerleştirilmesine imkan vermektedir. 45 ve
katları açılarda sabitlenmesini sağlayan çıkıntılar sayesinde kapağın sabit bir şekilde kapalı kalması ve yerinden çıkması
engellenmektedir. Bilindiği gibi kavanozlarda birkaç ebatta olmaktadır. Daha küçük kavanozlarında takılabilmesi için
küçük kavanoz bağlantı aparatı oluşturulmuştur. Üretim şekli olarak plastik enjeksiyon yöntemi uygun görülmüştür. Bu
sayede ucuz ve satın alınabilinen bir ürün olacaktır. Malzeme abs ya da kristal olabildiği gibi şeffaf ya da mat renklerde
kullanılabilmektedir. Ürün bulaşık makinesinde de yıkanabilmekte bu sayede daha kullanışlı bir ürün haline gelebilmektedir.

The honey is a very high nutritional value of food, stored and consumed in different ways. Some of these products
packaged industrially for fast-moving consumer foods some of them are served without packaged and consumed with
service utilities. When package opened, foods are able to get harm by the time they consumed or after each use with its
own service utilities beacuse of not consuming until the end of it, food gets polluted or thrown away. Our product as a
solution to all this negativity is designed to combine the function of the storage and consumption. Honey (marmalade
etc.) usually sold in glass jars, once after installing our product can be used until the end. Product is based on the
principle of open-air effect on the pressure of fluid substances. Product is positioned in a central location in a 360 degree
field of use. 45 degree and multiple degree edges can make the product stable and also constants the cover and prevents
to come out. As it is known jar can have multiple sizes. Product has attachment pieces for smaller jars. Production of
plastic injection method as found appropriate for this reason it can be easily purchased. Material can be abs or crystal
and also can be used as transparent or undertone. Product can be washed at dishwasher so the product becomes more
useful.

Gamze Osmancıoğlu
Hacettepe Üniversitesi
‹ç Mimarl›k ve Çevre Tasar›m› Bölümü
Hacettepe University
Department of interior Architecture and
Environmental Design
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Kes-koy-sakla

Tasarımın çıkış noktası mutfakta sıkça kullandığımız ekmek kesme tahtası ile ekmek sepetini birleştirmektir. Amaç; iki ayrı
objeyi arama derdine son vererek zaman kazanmak ve ayrıca yer tasarrufu sağlamaktır. KES-KOY-SAKLA ile kabın üst
yüzeyindeki kapakla ekmek, börek, kek gibi yiyecekler kesilebilmektedir. Bu üst yüzey, hem kesme yüzeyi hem de muhafaza
amaçlı kullanılan kapaktır. Kabın iki yanında aşağı-yukarı hareket eden basit düzeneğiyle kabı kolayca genişletmeye yarayan
aparat bulunmaktadır. Bu aparat ile isteğe göre daha büyük bir sepet elde edilebilmektedir. Yemek sonrasında kalan
ekmekler bayatlamadan üst yüzeydeki kapak kapatılarak muhafaza edilebilmektedir. Ürün üç ana parçadan oluşmaktadır.
Malzemenin plastik oluşu, üretim kolaylığı ve çok amaçlı kullanımı ile mutfakta kullanıcıya kolaylık sağlamaktadır.

Cut-Put-Keep

The starting point of the design is to combine the bread cutting board with the bread basket,which we frequently use
in our kitchens. The goal is to save time by putting an end to the trouble of looking for two seperate objects and also to
provide space saving. With CUT-PUT-KEEP, such foods as bread, pastries, cakes can be cut with the lid which is on the
upper surface of the container. This upper surface is both the cutting surface and the lid, which is used with the aim of
keeping. There is an apparatus on both sides of the container, which helps to widen the container easily with its simple
mechanism moving up and down. If it is desired, a larger basket can be attained with this apparatus. After the meal, the
leftover pieces of bread can be kept without staling by closing the lid on the upper surface. The product consists of three
main parts. This product provides convenience to the user in the kitchen with its plastic material, its ease of production
and its multi-purpose usage.
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Koca Ağız

Bu ürün çocuklar için oyuncak kutusudur. Amacı 2-6 yaş arası çocukların oyuncakları ile oynadıktan sonra toplamalarını
motive etmek, bu süreci bir oyuna çevirmektir. Çocukların oyuncaklarla oynaması fiziksel ve zihinsel gelişimleri açısından
önemlidir. Ebeveyinlerin bu konudaki en önemli şikayetlerinden biri ise sürekli dağınık olan çocuk odalarıdır. Çocuklar
oyuncaklarıyla oynadıktan sonra koca ağızı beslemek için diğer ağzına atarlar. Böylece çocuk hem oyun oynamış hemde
oyuncaklarını toplamış olur. Yaratılmak istenen karakterde çocukların korkmadan yaklaşabilecekleri sempatik ve şirin
bir anatomi oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla basit tanımlı geometriler ve kontrast renkler kullanılmıştır. Gözler
birbirinden uzaktadır çünkü gözlerin birbirine yakın olması daha çok yırtıcı hayvanlarda görülen bir özelliktir. Oyuncakta
tek diş olmasının sebebi bu karakterin aslında hala bebek olduğunu göstermek ona daha sevimli bir görünüm katması
içindir. Ayaklar karakter bütünlüğünü oluşturmak dışında aynı zamanda işlevsel olarak çocukların ağız kısmından içeri
girmeye çalışması yada oraya asılması durumunda ön tarafa doğru oluşacak dönme momentini dengeleyerek oluşabilecek
kazaları engellemek içindir. Ürünün ölçüleri çocuğun boyunu aşmaması ve rahatça kullanabilmesi için 75 cm’dir.

Koca Ağız
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This product is a toy box for children. The purpose of this product is motivating children to tidy up their toys after
they play. Age group is 2-6 years old of children. Playing with toys has an important part of their physical and mental
development but most of the children don’t like to tidy up their toys after they play and parents are always complaining
about this. With this product children put their toys into koca ağız’s mount to feed it after they finish playing with them
and all this process turn into a game. Purpose of the basic form is to create an outgoing and cute monster. To do that
basic geometrical shapes and high contrast colors are used. Also the eyes are apart from each other because usually
carnivore animal’s eyes are close to each other to focus on their target and that creates an aggressive look. There is just
one tooth because this monster is just a baby. Legs and feet is to complete to the main form of the monster also it gives
a frontal rotation resistance to prevent accidents when children try to get inside to toy. Dimensions of the monster are
created by considering the average height of the children at 2-6 years old. Producing method is rotational molding and
after all parts were produced each part can join without any glue or screw.

2010570
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2010570
Satellite

2010570
Katılımcılar, fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını
istememiştir.
The participants did not prefer,
their photography and personal
info, to take part in the catalogue.

Satellite, mutfak gereçleri arasında kullanım ve temizleme zorluğu yaşatan rendelere kıyasla, ergonomik ve hijyenik
tasarımı ile rendeleme işlemini daha kolay ve eğlenceli hale getirmeyi hedefleyen bir üründür.
Çok amaçlı rende olarak tanımlanabilecek üründe, 7 adet paslanmaz çelik bıçak alternatifi sunulmaktadır. Bıçaklar
rendelemenin yanı sıra püre ve kesim işlemlerinin yapılmasına da imkan vermektedir. Bıçak seti kolaylıkla takılıp çıkarılabilir
olmanın yanında, bulaşık makinesinde yıkanabilir oluşu ile de dikkate değer bir temizleme kolaylığı sağlar.
Bunlara ek olarak, ergonomik tutamacı, rendeyi ve bıçakları bir arada tutan dış kabı ile Satellite, modern mutfaklara uyumlu
bir yapıdadır.
Kompakt bir rende olan Satellite, kapalıyken mutfakta çok az yer kaplamasına rağmen, açıldığında ağız çapı 30 cm’den
küçük her türlü derinlikteki tabak, kap ve kâseye uyum sağlayabilmektedir. Derin kapların kenarlarına tutunabilmesinin
yanı sıra, düz tabaklarda ve kesim tahtasında kullanılabilmesi için rende kanatlarının gereken açıyı almasını sağlayan
ayaklara sahiptir. Satellite ile rendeleme işleminin doğrudan kullanılacak kaba yapılması kolay bir hale gelmektedir.
Ürünün tozdan korunmasına yarayan parça üzerinde, rendeye takılmamış haldeki üç adet bıçak için depolama slotu
bulunmaktadır.

Satellite

Satellite is a product aiming to easing the grating process by making it more fun. It stands out with its ergonomic and
hygienic design among graters which are a kitchenware kind that is hard to use and clean.
Satellite is a multi-purpose grater, which has 7 alternative stainless steel knives. Knives can be used for mashing and
cutting alongside grating. Knives can be changed easily and can be washed in dishwasher, which is a specification that
makes the product considerably hygienic and easy to clean. In addition, with its ergonomic handle and the enclosing shell
that holds grater and knives together. Satellite is a product that is compatible with modern kitchen.
Satellite is a compact grater that uses little space in the kitchen when it is closed. However, it fits to any plate, bowl or
container that has an opening radius smaller than 30 cm, regardless of their depth. It can hold on to the sides of deep
containers, while it also has legs to make its wings have needed angle in order to use on flat plates or cutting board. The
shell has slots for the three knives that are not on the grater andtherefore it keeps the whole product hygienic.
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5to0

Koray Gelmez
İstanbul Teknik Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
Istanbul Technical University
Department of Industrial Design

Pişirilecek veya tüketilecek malzemeleri hazırlarken sıkça yapılan işlerden ikisi doğramak ve rendelemektir. 5to0, kesme
tahtası ve rendeyi tek bir üründe önermektedir. Usta aşçılar pişirilecek malzemelerin hazırlanması sırasında eşit büyüklükte
kesilen malzemelerin yemeğin lezzeti açısından daha faydalı olacağını belirtmektedirler. Eğer farklı büyüklükler söz konusu
olursa küçük parçaların diğerlerine göre önce pişip yanması ve büyük parçaların da tam pişmemesi gibi sorunlar ortaya
çıkabilmektedir.
5to0 yüzeyinde iki alan tanımlanarak üzerinde hazırlanacak malzemeleri eşit büyüklükte kesebilmek için kılavuz çizgileri
önerilmektedir. Bu çizgiler 5 mm’den başlayarak giderek küçülmektedir. Yüzeyin diğer yarısındaki karışık ve rastgele
çizgiler o kısmın daha çok rendeleme için kullanılması gerektiğini vurgulamaktadır.
Rendeleme fonksiyonu istendiğinde üst kısmından kaldırıp döndürülerek kullanılabilmektedir. Rendenin alt kısmındaki
kauçuk parça yine yüzey üzerinde tanımlanmış kanala oturarak kayması engellenmektedir. Tutma kısmı üst tarafta bükülme
yaparak rendenin sağlam bir şekilde durması amaçlanmıştır. Kapalı hali için rende ters dönerek kesme tahtasında bulunan
boşluğa sıkı geçme yapmaktadır.

5to0

176

During food preparation different foods, different kitchen gadgets and different tasks are required. For instance; while
tomato needs to be chopped into cubes with knife, carrot might need to be grated. Similarly; as pepper has to be julienne
cut on cutting board, walnut might require to grind in the mortar. It is possible to see different types of products for these
specific tasks.
While preparing meals, two of frequently done tasks are chopping and grating. 5to0 suggests cutting board and grater
in one product. Master Chefs indicate that during preparing foods equal sized chopped materials are more beneficial for
taste of meal. If different sizes are considered problems such as cooking and burning of smaller pieces before others and
not fully cooked of bigger pieces can appear.
Guidelines are proposed to cut materials in equal size by defining two areas on the surface of 5to0.
Gaps between these lines become narrower starting from 5 mm. Mixed and random lines on other half of the surface
emphasize that it can be used mostly to grate. When grating function is required, it can be used by lifting and rotating
from its upper part. Rubber piece in the bottom part of grater prevents it from slipping by mounting on the slot again on
the surface. It is aimed to stand stable of grater by bending of upper part of handle. For closed position, grater placed into
space tightly in the cutting board by rotating in opposite direction.

İbrahim Güvendikler
Anadolu Üniversitesi
Endüstriyel Tasar›m Bölümü
Anadolu University
Department of Industrial Design
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Alt

Günümüzde, ofis ve evlerdeki bilgisayar masalarında çokça karşılaştığımız, kazara bardak dökülmesi problemine karşı
çözüm olarak tasarlanan ALT, üzerindeki altı esnek kol ile sıvı içecek (sıcak veya soğuk) taşıma birimlerinin (Türk
çay bardağı, su bardakları, kupalar, muglar ve soğuk içecek kutuları) devrilmelerini ve kenarlarından akabilecek sıvı
damlacıklarını çalışma yüzeylerine akmasını engelleyen bir tasarımdır. 4 ana parçadan oluşmaktadır.
Kollar arasındaki boşlukların geniş bırakılmasının sebebi, kullanımın kolaylaştırılması, kulplu bardaklarında kullanımına
olanak tanınması, ve malzemeden tasarruf edilmesidir.
Taban üst parçası: Bu parça “taban alt” parçasının da “alt kol” parçasına sıkı geçme detayı ile bağlanmasıyla monte
edilmektedir. Malzeme olarak ABS önerilir.
Taban alt parçası: Bu parça birimin altına yerleştirilecek vantuzların birleşme detaylarını taşımaktadır. Malzeme olarak
ABS önerilir.
Vantuzlar: Birimin altında bulunan bu üç vantuz birimin darbeler karşısında mukavemetini sağlamaktadır. Temiz olan her
yüzeye tutturulabilen bu vantuzlar, pazarda hali hazırda üretilmektedir.
Tüm parçalar sıkı geçme detayı ile birbirlerine monte edildikten sonra ambalajlamaya hazır hale gelirler.

Alt

Today, we face a lot of office and domestic computer desks, designed as a solution to the problem of accidentally spilled
cup bottom, the six flexible arms with liquid beverage (hot or cold) transport units (Turkish tea cups, water cups, mugs
and cold drink cans) preventing the flow of liquid droplets that could fall down the sides and work surfaces design.
Consists of four main parts.
Reason for leaving wide gaps between the arms, use, facilitating the recognition of a handle allows the use of glasses,
and the material saving.
The upper part of the base: the track “base bottom” part of the “lower arm” connecting piece is mounted with sealing
details. ABS as a recommended material.
The lower part of the base: it is part of the unit will be placed under the suction cups are the details of the merger. ABS
as a recommended material.
Suction cups: the volume of the three suction cups at the bottom of the unit provides the strength in the face of shocks.
All parts are hard to beat each other with details of the packaging has been installed, they become ready.
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Akordeon

Tasarımın çıkış noktasını mutfaklarda fazlaca bulundurulan kuru baklagil, şeker, tuz, baharat gibi gıda maddelerinin
içinde kuru ve temiz biçimde saklanacağı, aynı zamanda, boşken az yer kaplayacak saklama kabı ihtiyacı oluşturmuştur.
Tasarlanan saklama kabının büyüklüğü, kapasitesi ve mekanda kapladığı hacim kullanıcı tarafından ayarlanabilecektir.
Gıda maddelerinin kaplanmasında da kullanılan ucuz ve hafif bir malzeme olması nedeniyle ürünün polietilen malzemeden
imal edilmesi planlanmıştır. Akordeon biçimi sayesinde içine doldurulacak malzemenin miktarına göre, ihtiyaç olduğu
kadar katlar açılacak ve kullanılmayan katlar tasarım taban parçasının kenarındaki yükseklik ayarlayıcı bir tutucu parça
sayesinde kapalı kalacaktır. Katların açılması sırasında tutucu parça dışarı doğru çevrilecek ve gövdenin genişletilmesine
imkan verecektir. Tasarımın üst kapağı ve taban kısmı gövdesinden daha sert plastikten imal edilecektir. Dolum sırasında
üstteki kapak çevrilerek tamamen açılacak, içindeki ürünün kullanımı sırasında ise kapak kapalı kalp üzerindeki açılırkapanır kapakçık kullanılacak, böylece içindeki gıda malzemesinin hava, buhar ve nemle teması minimuma indirgenecektir.
Saklama kabı boş iken akordeon gövde tamamen kapatılacak ve üst kapağın tepesinde yer alan lastik çevrilip taban
parçasının altına geçirilerek kapalı kalması ve alanda az yer kaplaması sağlanacaktır. Tasarımın akordeon gövdesi ve altüst kapakları çeşitli renk ve desenlerde üretilebilecek, böylece alanda az yer kaplayan, ucuz ve hafif bir mutfak eşyası
olmasının yanında mekâna görsel zenginlik de katacaktır.

Akordeon
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This design came up from the problems of storing ingredients which are used frequently at all kithcens, such as pulses,
sugar, salt, spices, which are to be stored dry and clean and at the same time it must not take up much space while empty.
It is planed to be produced by the material called polietilen which is the material used for packaging most of the food
products at the market due to its cheap and light wight. Due to its Akordeon like shape it can be adjusted by opening new
levels according to the need. And the levels which are not used can be safely adjusted by the adjustable holder that is by
the design base and can be kept closed. The adjustable holder can be twisted away and would let the main body to widen
up. The lid and the base would be produced by a more durable plastic than it’s main body. The lid can be fully opened for
it to be filled and will be kept closed during itd use, instead during its use the open- close little lid will be used preventing
the ingredient away from air, vapour, humidity. The akordeon body will be closed while it is completely empty and the
elastic band on top of the lid can will be streched and secured under the base keeping it safely closed. This will create
less space usage. The body of the top lid and the base can be produced at variety of colours and patterns, in this way the
design will be visully rich as well as its advantaged of keeping less space in the kitchen and also being cheap and light.

Oğuz Kama
Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü
Marmara University
Faculty of Fine Arts
Department of Ceramic and
Glass Design

Dama ve Satranç

“Dama” ve “Satranç” olmak üzere iki adet oyun takımının tek bir set halinde sunumudur. İki oyunun her bir taşı, iki
piramidin taban tabana eklenmesiyle oluşmuştur. Taşların dikey kesiti alındığında baklava dilimi şekli görülür.
Sette kapak vazifesi de gören iki adet oyun tablası bulunmaktadır. Tablalar, oyun taşlarının oturabileceği negatif piramit
oyuklarından oluşmuştur. Sete ait 64 taş tek tek tablanın yuvalarına yerleştirilerek diğer tabla kapatıldığında set kapalı bir
kutu halini alır. Kutunun ters ve düz tarafları bulunmamakta, kutu istenilen yüzeyi üzerinde saklanabilmektedir. Tablaların
kapatıldığında birbirine temas eden kenar çerçeveleri mıknatıslıdır.
Taşların ölçüleri 2,5x2, 5x5 cm; oyun tablalarının ölçüleri 25,5x25, 5x3,5 cm; tablalar kapatıldığında oluşan kutunun
ölçüleri 25,5x25, 5x7 cm’dir.
Satranç takımının taşları iki ana renkten (Siyah-Beyaz) oluşmaktadır. Siyah taşlar üzerindeki figürler beyaz, beyaz taşlar
üzerindeki figürler siyahtır.
Dama takımı taşları da iki ana renkten (Siyah-Beyaz) oluşmaktadır. Taşlar yataydan kesildiğinde bir yarısının iki renkli
olduğu görülür. Taşlardan herhangi biri oyun sırasında dama olduğunda taş, ayırıcı olan bu iki renkli tarafı gösterecek
şekilde ters çevrilir.
Plastik malzemenin verdiği hafiflik ve ölçülerin uygun boyutlarda oluşu sayesinde setin kolayca taşınabilmesi, taşların
tabla üzerinde sabit duruşu yolculuk sırasında kullanımını kolaylaştırmakta; iki oyunun tek bir kılıfta yer alması ambalajdan
tasarruf sağlamaktadır. Set dört kişiye aynı anda satranç ve dama oynayabilme imkânı sağlamaktadır.
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Dama ve Satranç

The set gathers two board games; ‘Checkers’ and ‘Chess’ in one board. Each piece of both of the games is formed by
diametrically combined two pyramids. When you get a vertical cross-section of a piece the diamond shape can be seen.
The set contains two tables which may also be used as a cover of the set. The tables consist of negative pyramid holes
that pieces easily be placed. The set become like a close box after slotting the 64 pieces of the set one by one into these
holes on one table and than putting the other table up to that table. Tables contacting areas are magnetic. The close box
doesn’t have an inverse side so it can be kept on both sides.
Pieces dimensions are 2,5x2,5x5 cm; tables dimensions are 25,5x25,5x3,5 cm and the closed box dimensions are
25,5x25,5x7 cm.
Pieces of the Chess game are made up of two main colors; black and white. Figures on black pieces are white where as
figures on the white pieces are black.
Pieces of the Checker game are also made up of two main colors; black and white. When you get a horizontal cross
section of a piece, half of it is seen two colored. During the game player turn down the colored part of the piece as a
reagent after made a capture.
Handily carrying through the lightweightness of the plastic material and the convenient dimensions of the box, as well as
stability of the pieces on the tables simplify the usage of the set while traveling. In addition to these features two games
withinside a single cover saves packaging. The set provides to four people the possibility to play Checker and Chess at
the same time.
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Footcut

‘Footcut’, temel olarak bir kesme tahtası ve dört bıçaktan oluşur. Kesme tahtasının içinde bıçakların oturabileceği kanallar
vardır. Bu kanallar her bıçağa özeldir ve kesme tahtasının sonuna kadar devam eder. Böylece ürün yıkandığı zaman, su bu
kanallardan tahliye edilir. Ayrıca bu kanallar sayesinde ürünü bulaşık makinesinde yıkama kolaylığı sağlanır.
Kesme tahtasının bıçakları kendi içinde depolaması, mutfaklarda yer kazancı sağlar. Ayrıca ürünün asma aparatı vasıtası
ile ürün kullanılmazken asılarak, mutfak tezgahlarından kalkmış olur.
Metal bıçakların, sebze ve meyvelerdeki vitamini kırması, ‘footcut’ bıçaklarının plastik olması nedeniyle ortadan kalkar.
Formu ve renkleri mutfaklara farklı bir hava katarken; bütün bunlar kullanıcı için daha sağlıklı, daha kullanışlı, daha
eğlenceli bir kullanım sunar.
Malzeme olarak kesme tahtası, asma detayı ve bıçaklarda polipropilen, kesme tahtasının içindeki kanallarda termoplastik
elastomer önerilmektedir.

Footcut

‘Footcut’ is basicaly includes one cutting surface and four knives. In the cutting surface, there are hollows for each knife
and these hollows go through the cutting surface full-length. When the product is washed, water is drained from these
hollows and that enables machine-wash of the product.
Cutting surface stores its knives inside, so this makes ‘footcut’ space saving. In addition to that, the pruduct could be
hanged when disused, preventing it to take space on kitchen counters.
Metal knives degradate the vitamins in fruits and vegetables, but ‘footcut’ is made of plastic so there is no degradation
of vitamins when using ‘footcut’. Its form and colour brings a differant ambient to the kitchens and all these properties
makes ‘footcut’ more healty, more user-friendly and more fun to use.
As it comes to materials, cutting surface and hanging details are polyproplene; the hollows in the cutting surfaces are
thermoplastic elastomer.
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Ekmeklik

Yapmış olduğum tasarım marketlerde dilimlenmiş ve paketlenmiş halde pazarlanan ekmeklerin konularak kullanıldığı bir
ekmekliktir. Bu ürün ev ve ticari alanlarda (kafe, restaurant, lokanta, vs.) kullanımına yöneliktir. Ürün malzeme seçiminde
ekmek kutusunun gövdesinde plastik malzeme düşünülmüştür. Ağız kısmında ise silikon plastik kullanılmaktadır.
Tasarımın en büyük özelliği hijyenik ortam hazırlamasıdır. Çünkü gövdeye yerleştirilen ekmek dilimleri öncelikle temiz
ve kapalı ortamda muhafaza edilir. Açıkta kalan ekmek dilimleri havada ki toz ve mikroplara maruz kalmaktayken ekmek
kutusu tasarımım›zla bu olay olmamaktadır. Özellikle ticari alanlarda hijyenin önemi daha da artmaktadır. Açıkta servis
edilen ekmekler hızla kurumakta bu ise hijyen sorunundan başka israfa da neden olmaktadır. Ekmek kutusu şu parçalardan
oluşur; Paslanmaz çelikten yay sistemi, plaka, üst kapak, silikon plastik ön kapak ve plastik gövde. Çalışma sistemi ise
şöyledir; üst kapak açılır yaylara bağlı plaka geri itilir ve ekmek dilimleri dizilir. Dizme işlemi bittikten sonra üst kapak
kapatılır. Kullanım esnasında ekmek dilimleri ön silikon kapak açılarak alınır. Silikonun elastik yapısı sayesinde açılan
kapak ekmek dilimi alındıktan sonra bırakıldığında eski formuna geri dönerek kapanır. Ekmek kutusunun içinde bulunan
son ekmek diliminin de mekanizma sayesinde öne gelmesiyle tüm dilimler düzenli bir şekilde tüketilir. Hijyen sağlamak
amacıyla tasarlanmış bu ürün dökülen kırıntılardan küf olma olasılığına karşılık rutin aralıklarla temizlenmesi gerekir.
Paslanmaz çelik olarak düşünülen yaylar sayesinde rahatlıkla yıkanabilir. Ayrıca ekmek kutusu ekmek dilimlerinin tazeliğini
korumak amacıyla, ölçüleri doğrultusunda buzdolabında muhafaza edilebilir.

Breadbox

The design is a breadbox that sliced and packaged breads in the supermarkets are placed in for the usage. The product
is ideal for both home and commercial (such as cafes, restaurants, etc...) places. Plastic material is chosen for the
breadbox’s body and the silicone plastic material is chosen for the opening part. The most important feature of the
product is providing hygienic conditions in the usage. The sliced breads which are in the open air environment are
exposed to unhygienic conditions. On the other hand breadbox that has closed body provides higher hygene standarts
for the consumers. Breadbox consists of stainless steel arc system, the plate, the upper lid, silicone plastic front lid and
plastic body part. Working system; when the upper lid opens, the plate which is arc connected, repels and sliced breads
aligns. The upper lid is closed after the alignment. In the usage breads are taken by opening the front lid. Opened lid
closes by itself because of the flexibility of the slicone. The last slice of bread comes forward by the help of the mechanism
of the box. The product which is designed for providing higher hygene is to be cleaned time to time for the possibility of
the molding. Stainless steel arcs makes washing process easier. And also for the protecting freshness, breadbox can be
stored in the refrigerator according to sizes.
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BUZÇubuk

BUZÇubuk adını verdiğim ürünün çıkış noktası, halk arasında “paşa çayı” olarak adlandırılan ve genelde çocuklar için
hazırlanan, yetişkinlerin de tercih edebildiği, ılık çay biçimidir. Bunu hazırlamanın hepimizin bildiği iki yöntemi vardır:
Birinci yöntem hepimizin çocukluğundan hatırlayacağı, çayın tadını bozmamak için bardaktan bardağa üfleyerek boşaltma
yönetimi. Bu zahmetli olmakla beraber çayın tadını korumak için gerekli. Diğeri ise sıcak çaya bir miktar soğuk su eklemek;
bu kolay bir yöntem ama çayın tadını bozacaktır.
Bu iki yöntemin zahmetli ve tat bozan yapısına alternatif bir soğutma (ılıtma) biçimi olarak düşündüm BUZÇubuk’u.
Bununla beraber meyve suyu vb. yapıda içeceklerini buzla soğuk tutmak istemeyenler için de bir alternatif oluşturuyor.
Sonuçta eriyen buz meyve suyunun tadını bozabiliyor.
BUZÇubuk kokteyl veya buzla soğutulmayan içkiler için de alternatif bir soğuk tutma biçimi olarak öne çıkıyor. Hoş
görüntüsü onu aynı zamanda harika bir kokteyl çubuğuna dönüştürüyor.
Sürekli boşalan buz kabını doldurmak zorunda da değilsiniz artık. Kendi kapalı haznesi onu kolay kullanılabilir hale
getiriyor. Ufak da olsa ekonominize bir katkısı bile oluyor.

ICE-stick
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The starting point of my product, which I call ICE-stick, is to make the warm tea, which is called colloquially “husband’s
tea” and generally is prepared for the children, to be preferred by adults. There are two ways to prepare this tea as we all
know: the first way as we remember from our childhood is to pour the tea from one glass to other glass by puffing out in
order to keep up the flavor of tea. Even though it is inconvenient, it is necessary for keeping the flavor of tea. Another one
is to add some cold water to this hot tea; this is the easy way but it makes the tea tasteless.
I design the ICE-stick as an alternative cooling mode to these both inconvenient methods. In addition, it is an alternative
to people who do not want to cool their drinks with the ice like juice. Eventually, the ice makes the juice tasteless.
The ICE-stick appears also as an alternative cooling form for the cocktail or for the drinks which are not cooled with the
ice. Besides, its nice appearance turns it into splendid cocktail stick.
You do not need to fill the ice pot which is constantly emptied anymore. Its close store makes it to be used easily.
Moreover, it makes a contribution to your economy even it is a little contribution.

Mehmet Kındı
Orta Do€u Teknik Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
Middle East Technical University
Department of Industrial Design
www.doku8.com

Ümit Karaca
Orta Do€u Teknik Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
Middle East Technical University
Department of Industrial Design
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Kübrik

Daha çok evde olmak üzere, toz şeker kullanımına, küp şeker kadar hatta ondan daha yaygın şekilde devam edilmektedir.
Küp şekerin tam ve yarım ölçüsündeki altlı üstlü hazneleriyle KÜBRİK, küp şeker ölçeği sağlayan bir toz şeker kaşığı
olarak tasarlandı. Sıcak içeceklerde şeker kullananlar için ölçek sabitlenerek her içimde aynı tadı ve keyfi almak hedeflendi.
Plastik enjeksiyon yöntemiyle üretilecektir.

Mix’n Joy

Granulated sugar is as much used as lump sugar especially at home and kitchen. A whole volume facing up and a half
volume facing down, KUBRICK is a two-sided sugar spoon providing the unit/half-unit amount of lump sugar from
granulated sugar use. The same taste and enjoyment for hot drinks might be fixed in spite of the design.
It will be manufactured by plastic injection molding.
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Bread&Breath

Bread&Breath‘in asılabilmesi mutfak tezgahlarında daha fazla kullanım alanı yaratmaktadır. Özellikle küçük mekanlarda
ürünün bu işlevi önem kazanmaktadır. Ürünün tabanındaki malzeme, kesme tahtası işlevi görmektedir. Kesme tahtası
üzerinde kesilen ekmek ürünle beraber sofraya taşınabilir. Ekmek sepeti muhafaza etmeye de gerek yoktur. İhtiyaç kadar
tüketilen ekmek, ürünün kapağı kapatılmak suretiyle tazeliğini muhafaza edecektir.
Malzeme ve Teknik Anlatım: Ürünün üst kapağı sert plastikten imal edilecektir. Şeffaf ya da mat alternatifleri olan bu
kapak enjeksiyon kalıp yöntemi ile imal edilecek ve üst noktası hava giriş-çıkışı için boşaltılacaktır. Fermuar bu noktaya
monte edilecektir. Ekmeğin sıcak olması halinde fermuar açılarak, ekmeğin ‘’hamurlaşmaması’’ ve bread&breath’in alt
yüzeyi kesme tahtası işlevi görmektedir. Bu yüzey insan sağlığına uygun polietilen plastikten imal edilecektir. Bakteri
barındırmayan, hijyenik bir malzeme olan polietilen yüzey darbelere ve lekelenmeye karşı da dirençlidir.
Ürünün gövdesi ile askı bölümü arasında metal bir aparat olacaktır. Bu metal aparat ‘’askı başının’’ 360° dönmesini
sağlayacaktır, dönme hareketi ürünü asma esnasında kolaylık sağlayacaktır. Ürünün kapağı (fermuarlı kapak) alt tablaya
‘’tatlı sert’’ oturacaktır. Kapağın rahat açılıp kapanabilmesi oturduğu tabladan diş yaparak sağlanacaktır. İkinci alternatif
olarak kapak yüzeyinde parmağın oturacağı ‘’çukurlar’’ olabilir.

Bread&Breath

The hanging feature of bread&breath creates a wider usage area on kitchen tops. This function of the product gains
importance in especially small places. The material on the base of the product has a cutting function. The cut bread cut
on the cutting-board can be moved to the table with the product. There is also no need to have a bread basket. The bread
consumed as necessary keeps its freshness if the cover is closed. Materials and technical explanations: the upper cover
of the product must be made of rigid plastic. This cover with transparent or matt alternatives shall be manufactured with
injection mould method and the top part shall be drained off for air ingress and egress. The zipper is assembled on this
point. If bread is hot, the zipper is opened and bread does not get doughy.
The subsurface of bread&breath has a function of cutting-board. This surface shall be made of polyethylene plastic which
is suitable for human health. Polyethylene surface, a hygienic material not keeping bacteria, is resistant against blows and
staining. There must be a metal apparatus between the body of the product and the hanging part. This metal apparatus
enables the head of the hanging part to turn 360 degrees. The turning movement provides convenience while hanging the
product. The cover of the product (zipped cover) must be placed on the subsurface not too tightly and not too loosely.
Opening and closing the cover easily is enabled by indenting from the surface it is placed on. There may be some “holes”
on the part where the finger is placed on the cover surface as the second alternative.
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Chop In Eat

“Chop in Eat”, doğrama tahtası ve servis tabağı işlevlerini birleştiren bir üründür.
“Chop in Eat”, peynir, salata meyve, vb. besinler doğrandıktan sonra iç kısmındaki 2 kademeli katlanabilir plastik
mekanizma sayesinde servis tabağına dönüşür, aktarma işlemini ve fazladan bulaşık derdini ortadan kaldırır.
“Chop in Eat”, iç-alt kısmındaki 2 kademeli plastik mekanizma ve dışını kaplayan esnek silikon malzemeden oluşur.
Üzerindeki grafik, katlanacak kısımlara referans vermesi için tasarlanmıştır.

Chop In Eat

“Chop in Eat” is a product that unites the functions of a chopping board and a service plate.
“Chop in Eat” transforms into a service plate after chopping foods like cheese, salads, fruits, etc. owing to the two-stage
foldable plastic mechanism in it, and eliminates transferring process and problem of excess dirty dishes.
“Chop in Eat” consists of flexible silicon coverage and a two-stage foldable plastic mechanism in lower-inner side of it.
The graphic on the top is designed as a reference to the foldable parts.
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Loop

Işıl Karataş
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Middle East Technical University
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Loop, beyaz ve renklilerinizi bünyesinde birbirlerinden ayrı bir şekilde biriktirmenizi sağlayan bir kirli sepeti. Tek parça
bir sepet ve içine kolayca takılıp çıkarılabilen biri beyazlar, biri renkliler için 2 adet fileden oluşuyor. Filelerin renk kodları
hangi tarafa ne renk çamaşır atmanız gerektiğini gösteriyor. Her bir filenin zorlanmadan çıkarıp takmanızı ve taşımanızı
sağlayacak tutacakları bulunuyor. File dolduktan sonra sepetten çıkarıyorsunuz, makineye götürüp plastik ağız kısmını
makinenin ağzına yerleştiriyorsunuz ve çamaşırlarınızı elinizi sürmek zorunda kalmadan kolayca makinenin içine
boşaltıyorsunuz.
Filelerin plastik kısmı çamaşır makinelerinin ağız çapına uygun şekilde tasarlanmıştır. Sepetin formundaki konik yapı da
filelerin gereğinden yani 6 kg’dan fazla dolmasını engelliyor ve filelerin sepetten kolayca çıkarılmasını sağlıyor. Bunların
yanında, ayrı yıkanması gereken iç çamaşırı gibi hassas çamaşırlarınız için küçük bir file daha mevcut. Bu sayede yine
hassas çamaşırlarınızı diğerlerinin arasında arayıp bulmak zorunda kalmıyorsunuz. İç çamaşırı filesini de ağzını bağlayarak
Loop’un dışında başka bir ürüne gerek kalmadan diğer çamaşırlarınızla birlikte yıkayabiliyorsunuz.
Loop’un kullanım alanı çok geniş. Asıl kullanım alanı olan ev kullamının dışında, çamaşır makinelerinin ortak kullanımlı
olduğu ve odalardan uzakta bulunduğu öğrenci yurtlarında, stüdyo dairelerde, pansiyonlarda ve otellerde, kirlileri makineye
taşımak ve boşaltmak için ideal bir ürün Loop.

Loop

Sinem Durukan
Orta Do€u Teknik Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
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Loop is a laundry basket which collects your white clothes and colored clothes seperately. It consists of one piece basket
and 2 nets for each color. The color of the nets show you in which net you will put your clothes. Each net has its handles
in order to take it off from the basket and carry away easily. When the net is full you take it off from the main basket, you
carry it to the washing machine thanks to the ergonomic handles, you place it to the lid part of the washing machine
and you empty the net by pushing from the outside without touching the laundry. The nets are designed to fit the lid of
the washing machines. The tapered form of the basket also limits the capacity of the nets and provides an easy take out.
Besides, there is another small net for your delicates like underwear which should be washed seperately. By means of this
part, you don’t have to search for your delicates between other clothes. You just tie the smaller net and wash it without
the necessity of another product.
The usage areas of Loop varies either. Beside the home usage which is the main usage area, in student dorms, studios
and hostels in which the washing machines are far away from each room, it is an effective and helpful product for you
to carry your clothes through the washing machine and to put your laundry inside the machine without touching them.
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FLIP-BOX

Tüm öğünlerde soframızda bulunan ekmekleri soframıza taşıyabilmek için önce kesiyor, ardından servis ediyor ve daha
sonrasında da ileriki öğünler için saklıyoruz. Çoğunlukla bu yaptığımız işlemler için sadece ekmeğimizi kestiğimiz bir kesme
tahtası, servis ettiğimiz bir ekmek sepeti ve bir saklama kabı kullanıyoruz. Flipbox, ekmek kesme, servis etme ve saklama
işlemlerinin tümünü bir arada yapabilmeye olanak sağlayan bir ürün. Tek parça olan kesme tahtası belirli kısımlarında
malzeme kalınlığında farklılık yaratarak katlanabilmekte ve belli kısımlarına yerleştirilmiş mıknatıslar yardımıyla bir ekmek
kesme tahtasından bir servis tabağına dönüşmektedir. Köşelerindeki kulakların servis tabağının üstünde toplanması
ile dilimlenmiş ekmeklerin havayla teması kesilmekte ve böylece sofradan kaldırılan ekmeklerin kurumadan muhafaza
edilmesi de sağlanmaktadır. Saklama kabına dönüşen ekmek kesme tahtasının üst kısmında kapak görevi gören
parçaların kesitinde bir kademe farkı yaratılarak kapakların tutulması ve kabın açılıp kapanması kolaylaştırılmıştır. Ayrıca
kullanılmadığı zaman ya da bulaşık makinesinde yıkanırken düz hale getirilerek az yer kaplamaktadır.
Plastik enjeksiyon yöntemi ile poliproplen malzemeden üretilmektedir. Plastik enjeksiyondan önce mıknatıslar kalıba
yerleştirilmektedir. Poliproplen malzeme esnek, kesime dayanıklı ve kolay deforme olmayan bir malzeme olduğundan da
katlamaya elverişlidir. Ayrıca plastik bir malzemeden üretiliyor olması da fazlaca renk alternatifini kolayca yaratabilmeye
olanak sa€l›yor.

FLIP-BOX

All meals before taking the bread to the table we have to slice, then we serve and after that service we have to store it for
later meals. Mostly we use a special cutting board only for bread, we use a bread basket and a storage container. Flipbox,
is a product that allows you to able to do all these operations together. With the help of the difference in thickness of the
material in certain parts and the specially placed magnets the cutting board can be turned into a serving basket. Corners
of the plate can be folded on the basket and it provides a protection for sliced breads. By creating a level difference on
the lids which are folded on the basket, opening and closing the container become easier. In addition, when not in use or
washing in the dishwasher occupies less space by making it flat.
Manufactured by plastic injection method from polypropylene material. The magnets are placed in the mold before the
plastic injection. Polypropylene material is flexible, durable and because it is a non-deformable material it is also suitable
for folding. In addition, with plastic material it creates many color alternatives, so that it can suit each kitchen and all
tastes with offering color alternatives.
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Huni, vazgeçilmez bir mutfak elemanı olarak, basit bir işlev ve bu işlevi yerine getirebilmesi için uygun bir şekle sahiptir.
Ancak kullanım ve saklamasında bir takım problemler bulunmaktadır. SÜZ-GEÇ var olan problemlere çözüm oluşturan,
huninin kullanım verimini artıran ve saklama kolaylığı sağlayan, mutfak ve muhtelif durumlarda kullanım rahatlığını
yükselten bir üründür.
SÜZ-GEÇ; koninin düşey eksende ikiye ayrılmasından oluşur. İki yarım koninin birbirinden farkı; bir koninin içinde süzme
işlemini yapabilmesi için ufak deliklerden oluşan yüzeyin bulunmasıdır. Bu yüzey sıvıyı hacme koyarken istenildiği takdirde
sıvının, içindeki parçacıklardan ayrılmasını; yani süzülmesini sağlar. Dolayısıyla önce süzgeç kullanıp sonra hacme
konulmasına gerek kalmaz ve kullanıcının işlem sayısı azalır.
SÜZ-GEÇ’teki yarım hunilerin ağızlarındaki, ağzı kısmını tam şekle tamamlayan silikon parça bulunmaktadır. Bu parça
sayesinde yarım konik yapıda olmalarına rağmen şişenin ağız kısmına tam oturur. Bu sayede kullanıcı işlemi yaparken
hem huniyi hem de sıvı bulunan hacmi tutma zahmetinden kurtulur. Silikon parçada şerit boşluklar bulunmaktadır. Ürün
bu boşluklar sayesinde; hacme sıvı doldurulurken hacmin içinde sıkışan havanın kabarcık oluşturmasını engeller. Hava,
silikon parçadaki boşluklardan çıkar. Bu sayede doldurma işleminin verimi artar.
SÜZ-GEÇ ambalajında yan yana ve ters durmaktadır. Çekmecede huninin şeklinden dolayı oluşan saklama zorluğu ortadan
kaldırılmış olur. Ayrıca stoklama kolaylığı sağlanır.

SÜZ-GEÇ

Funnel is a simple but indispensable kitchen appliance with a basic shape to fulfill its use. However, there are some
problems with the use and the storage of this object. SÜZ-GEÇ presents solution to these problems via increasing the
efficiency of use and ease of storage.
SÜZ-GEÇ is formed by the regular funnel cut into two pieces vertically. The difference between these two half funnels is
that while one does the regular job of a funnel, the other has a surface with small holes to perform filtration. This surface
allows the liquid to be separated from its little particles without the necessity to first filtrate the liquid with another filter
and then use the funnel to pour it into the desired volume. This decreases the number of steps used during this process.
Around the openings of the half funnels, silicon pieces exist making the opening a whole piece when put together.
Therefore; even though it is made out of two conical parts, it fits to the mouth of the bottles perfectly. Moreover, as the
user is pouring the liquid into the volume, the need to hold both the funnel and the bottle is eliminated. Blanks in the shape
of straps exist on the silicon part, so as to stop the formation of air bubbles while pouring the liquid. The air comes out
from the blanks, increasing the efficiency of the use.
SÜZ-GEÇ is stored side by side and upside down in its’ package. It eradicates the problems caused with the storage of
regular funnels.

Nurcan Yılmaz
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
Mimar Sinan University of Fine Arts
Department of Industrial Design
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Diş Fırçalık

Evdeki bireylerin cinsiyet ve isim baş harflerine göre diş fırçalarınızın diğerleriyle karışmaması ve en önemlisi temas
etmemeleri için özelleştirilmiş diş fırçalık tasarımı.
Tamamen plastik malzemeden oluşan parçalar cinsiyete göre ve evdeki bireylerin baş harflerine göre farklılık gösteriyor..
Parçalar birbirine eklenerek artırılabiliyor.
Üretimde kalıba işlenen pozitif ve negatif yüzeylerin üzerindeki nervürler sayesinde parçalar birbirine sağlam bir şekilde
takılıyor.

Toothbrush Box

Toothbrush customized design is according to gender and name the letters of individuals who head home tooth brushes
in contact with others and most importantly and product is not to interfere.
Consisting entirely of plastic parts according to the letters of the head of individuals differ according to gender and home
Ribs on the mold surfaces are processed through the production of positive and negative parts firmly stuck to each other.
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2010711

Orca

2010711

Gündelik hayatta kabuklu yemişlerin kabuklarını kırma işlemi zorlu bir süreçtir. Bu süreci kolaylaştırmayı amaçlayan Orca,
aynı zamanda bu süreci neşeli bir hale getiriyor.
Orca, katil balinadan aldığı agresif karakterini, kuru yemiş kabuğu kırma yolunda kullanırken, var olma sebebini başarıyla
icra ediyor. Formunda, Orca’nın muhafaza edilmesi, kullanılması, kullanım sonrası hijyeninin sağlanması, üretimindeki ve
montajındaki kolaylığı bir bütün olarak çözüme kavuşturulmuştur.
Orca, kullanımı sırasında mıknatıslı yerlerinden iki ayrı kıracağa ayrılabiliyor ve aynı anda iki ayrı kullanıcıya kullanım
imkânı sağlıyor. Bu sayede kuru yemiş kabuğu kırarken yakınınızdaki kişilerin de katkısını alabileceksiniz ve kuru yemiş
kabuğu kırma eylemi bir toplulukta tek bir kişinin görevi olmaktan çıkıp daha paylaşımcı bir hal alacaktır.
Kullanımı sırasında Orca, ergonomik yapısı ile avucun içine tam oturarak kuvvetin verimli bir şekilde iletimini sağlıyor. Dış
yanlardaki silikon malzemeden yüzeyler, kuvvet uygulanması sırasında ürünün avuç içindeki konumunu korumada etkili
oluyor. Kullanım sona erdiğinde kıracakları, mıknatıslarından tutturarak yeniden bir araya getirebilirsiniz ve o balık (Orca)
formuyla mutfağınızın rafında muhafaza edebilirsiniz. Ya da yine mıknatısların yardımıyla iki ayrı kıracağı elinizin her an
altında olacak biçimde buzdolabının kapağının dışında muhafaza edebilirsiniz.
Orca ile üç farklı ebatta kuru yemiş kabuğu kırılabileceği gibi çok amaçlı düz kırma yüzeyine de sahiptir. Plastik tabanlı
malzemeden imal edildiği için hijyeni sağlamak kolaylaşmaktadır. Kıracağın parçaları deterjanla elde ya da bulaşık
makinesinde yıkanabilir.

2010711

Orca

Katılımcılar, fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını
istememiştir.
The participants did not prefer,
their photography and personal
info, to take part in the catalogue.
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Nut-cracking process is a hard one. Orca, aiming to ease the process, also makes it fun.
Orca’s aggressive character which is taken from killer whale is used for cracking nuts for which it exists for. Its form is
solving problems of storage, usage, hygiene after usage, manufacturing and montage holistically.
Orca can divide into two crackers from the magnets on it while using, therefore two persons can crack at the same time.
This dual concept targets the participation in cracking process, which is usually done by one person cracking and the
others eating. Orca aims to get the nut-cracking work shared.
With its ergonomic design, Orca fits in the palm and transmits the force efficiently while cracking. Silicon surfaces at
sides make the product stable during cracking process. After usage, crackers that are brought together come into Orca
form again, snapped with magnets. It can either be stocked like that, or it can be snapped to fridge for both easy access
and aesthetical appeal.
Three different sized nuts can be cracked with Orca, while it has an also flat cracking surface for multiple purposes. For
it is produced from plastic material, keeping it hygienic is easier. The pieces of the cracker can be washed both in hand
or dishwasher.

Emel Baş
Orta Do€u Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
Middle East Technical University
Faculty of Architecture
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Chestane

Avuç içine yerleşen eliptik bir formla oluşturulan KesTane, alt ve üst parçaların zıt yönlerde bir kez 120 derece döndürülmesiyle
3 adet kestaneyi aynı anda kesebilmektedir. Tek seferde 3 adet kestaneyi kesme işlemini tamamlayabilmesi sayesinde ürün,
zaman ve güç kaybını azaltmaktadır. Kullanıcının, 3 adet bıçağa, kullanım esnasında ve sonrasında temas etmesi, ürünün
formu sayesinde engellenmektedir. Böylece kestane hazırlanmasında sıkça karşılaşılan kazalar önlenmekte ve güvenli bir
kullanım sağlanmaktadır. Bu bıçaklar, merkez aksından dönebilmekte, böylece sabit bıçakların aksine, kestaneye uygulanan
doğrudan bir itme kuvveti oluşturmaksızın kabuğu kolayca kesmektedir. Chestane’nin formu, alt ve üst parçaların avuç
içine yerleşebilmesi ve parçaların kolayca döndürülebilmesi gereklilikleri göz önüne alınarak tasarlanmıştır. Ele yerleşen alt
ve üst kısımlar şişkindir, kenarlarda ise tutmayı kolaylaştıran, formun devamlılığını bozmayan ve aynı zamanda dinamik bir
görünüm sağlayan eğimlere sahiptir. Alt ve üst parçaları iç içe geçen silindirik profiller birbirine bağlamaktadır. Bu profiller,
içinde bulunan yay sayesinde, 120 derecelik dönüşler sonrasında üst kapağın yeniden yukarı çıkmasını sağlar. Böylece
kesilen kestaneler kolayca hazneden alınır ve yenileri koyulur. Üst kapakta bulunan tırnaklar ve alt kapakta bulunan kanal,
kapaklar birleştirildiğinde birbirini karşılar, kesme işlemi boyunca kapağın açılmasını engeller. Her 120 derecede bulunan
çentikler sayesinde bir dönüş sonrasında kapak yeniden yukarı çıkar.

Chestane

Created an elliptical form that placed in the palm and it can cut 3 pieces of chestnuts at the same time by turning the
upper and lower parts by 120 degrees in opposite directions. The product prevents waste of time and power loss. By the
design of the product, it has been blocked of any touch of blades and user, during and after the use of product. By this
way, we provide user safety and get ahead of any possible risks. Those blades, can turn from the central axis, so that
unlike a fixed blade, chestnuts can easily cut without creating a pushing force applied directly. Chestane’s form has been
designed by knowledge of importance of the upper and lower parts settling into the palm and components are designed
for easily return. The parts that settle into the palm are convex shaped, on the sides there are bends that makes holding
easier and also give a dynamic view to the form. The upper and lower parts connect each other by a cylindrical shaft. This
shaft make the upper part move up after 120 degrees turns by a spring, so the cut chesnuts taken out easily. The back
stops that found on the upper part match with the circular tracks that found on the lower part and it prevents opening of
cover during the process. By the notches that found in every 120 degrees, the upper part move up after every single turn.
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Katılımcı, fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını
istememiştir.
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Askı Separatörü

Plastik mamül tasarımımızda askı aralıklarını düzenleyen ve bu şekilde askı aralıklarını kullanıcının ayarlamasına olanak
verip elbiselerin iç içe geçmesini engelleyen bir ürün tasarladık. İki ucunda bulunan yarı oval kıskaç sayesinde ürünümüz
her çaptaki aslı borusuna uyum sağlamaktadır. Ürünümüzün sarı olan kısımları pleksidendir. Aralar ise iç içe geçmiş
menteşe ile bağlanmıştır. Menteşeler istenen ölçüde çıkarılarak ürünün boyu uzatılıp kısaltılabilinir.

Separator of Hanger

Our product designed for the plastic category make it possible to organize the distances between the hangers. In this
manner, the dresses do not interlock. Thanks to the ovale clamps located at each sides, our product can be fixed on
hanger tube of any size. The yellow part of the product is made of plexy. The breaks are tied with interlocked joints. The
users can change the lenght of the product by taking out some of the joints.
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FILDIR

Ürünün en önemli faydalarından biri baharatların ayrı ayrı taşınmas›na gerek kalmamasıdır. Diğer bir faydası ise
restorantlarda ve toplu yemek yenen yerlerde baharatlık birimlerinin kaybolma riskini ortadan kaldırıyor olmasıdır. Bu
problemlere çözüm üretebiliyor olmasının yanında kullanıcıya farklı bir deneyim yaşatıyor olması ürünün en önemli
avantajlarından biri olarak görülebilir. Renkli oluşu ve saydam bir kutunun içinde olması ürünün çekiciliğini arttırmakta
ve diğer ürünlerden ayrılmasını sağlamaktadır. Fıldır çalışma prensibi olarak rübik küplerden farklıdır, rübik küpler her
yöne dönme özlelliğine sahipken fıldır sadece bir eksende dönebilmektedir. Bunun en önemli nedeni kullanıcıyı zorlamak
istemememden kaynaklanmaktadır. Üst dönen parçanın üzerinde 3 farklı delik tipi bulunmaktadır ve her delik belirli bir
küp biriminin üzerindedir. Siyah tek delik karabiber, beyaz 3 delik tuz ve büyük kırmızı tek delik pul biberi belirtmektedir.
Alttaki büyük parça ise ürünün hazne kısmını oluşturmaktadır. Burada her 6 birim bir hazneyi olusturur ve birbirlerine
karışmazlar. Alt kısımdaki deliklerin konumları sayesinde farklı delik tipine farklı baharat gelse de akamaz. Üst ve alt
parçayı silindirik bir plastik detay tutmaktadır. Bu sayede kolayca dönebilen parçalar birbirinden kolayca ayrılamazlar.
Fıldır’da materyal olarak 2 tip plastik kullandım. Dış kısmı oluşturan saydam plastik PC (polycarbonate), içerdeki plastik
renkli küpler ise PP’den yapılmıﬂtır. Her iki birimde plastik injeksiyon ile üretiliyor olup sıkı geçme ile birbirlerine bağlıdır.

FILDIR

One of the most important benefits of the Fıldır is it avoids the difficulty of carrying pepper and salt separately. Another
benefit is that it prevents the risk of disapperaing of salt and pepper units. Besides the problem solving feature to these
problems, Fıldır gives a unique experience to the user in terms of design which is the most significant benefit of the
product. Being colorful and appearing in a transparent box gives attractiveness and makes it different than other existing
similar products. From the mechanism side, Fıldır is different from rubic cubes that it can be rotated only in one axe. The
reason for that is to provide easiness in usage. Upper rotating part of Fıldır has three different hole type and every hole is
on specific cube unit. Black hole refers to pepper, three white hole refers to salt, and bigger red hole refers to red pepper.
The big unit in the bottom of Fıldır forms store of spices. Every six cube units of Fıldır makes up one store for a spice and
they are never mixed. The holes in the bottom are placed especially for not to mix different spices. The up and bottom
partsa re combined with plastic detail and by this way, easily rotated parts cannot be separated form eachother. In terms
of material, I used two types of plastic. The shell transparent part of the product is made from PC (polycarbonate), the
inside coloful plastic cubes of Fıldır is made from PP. In both units, plastic injection molding is the appropriate production
method
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CAP

CAP; çay bardağının ağzına kapatılmasıyla; bu çay bardağının isteğe göre tuzluk, karabiberlik, şekerlik/kremalık gibi farklı
şekillerde kullanımını sağlayan kapak setidir. Sofralarda bulunan tuzluk&karabiberlik çiftine alternatif olması düşünülen
bu kapaklarla, kırılan tuzluk/ karabiberlik/ şekerliğin yerini çok daha kolay doldurabilmek mümkün. Bulaşık makinesinden
dolayı veya başka bir şekilde ağız kısmında deformasyon oluşan bardaklar çöpe atılmak yerine, Cap’le tekrar kullanıma
kazandırılabilir. Sofrada bulunan diğer çay bardaklarıyla uyum içinde olması şaşırtıcı olmayan bu bardak-tuzluklar özellikle
öğrenci evleri ve ofisler için çok pratik ve ekonomik bir ürün. Silikondan üretilen Cap, esnek yapısı sayesinde kolay monte
edilir ve rahatlıkla temizlenir.

CAP

CAP; is a lid series which is closed on the tea glass’ edge as if it’s wanted to be used as salt, pepper or sugar/cream
shaker. Cap is thought to be an alternative to the salt&pepper couple on table. It’s possible to re-use the glasses instead
of throwing them away, whom edges are deformed by dishwasher or other reasons. Unsurprisingly; it’s in an harmony
with the other tea glasses on the table. The Cap series is a very pratical and economical product group for student houses
and offices.The Cap series is produced by silicone to install and clean it easily.
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İva

İva, fanus balıkları için tasarlanmış, su değiştirme işlemini zekice çözen estetik bir üründür.
Fanus balıkları için tasarlanmış olan iva fanusun suyunu değiştirme işlemini kolaylaştırır. Su değişimi sırasında balık iva
yardımıyla fanus dışına alınır. Balık iva’nın haznesindeki suda beklerken fanusun suyu yenilenir. Balık iva ile beraber tekrar
fanusun içine bırakılır. Aktarma işlemi için kullanılan balık süzgeçleri gibi balığa zarar vermez. Balığı aktarmak için başka
bir kaba ihtiyaç duymaz.kullanılmadığı zaman fanusun içinde estetik olarak durur. Balık için saklanacak, oyun oynayacak
bir yuva özelliği taşır. Farklı renk alternatifleri ile fanuslara görsel zenginlik katar.
Ürün silikondan enjeksiyon kalıplama yöntemi ile üretilir.

Iva

Iva is design for lantern fish, which is solved water replacement process with smart and aesthetic. Iva facilitates the
process of changing the water bubble. During water changing process, lantern fish is taken out with the help iva. When
lantern fish waiting in tank of Iva, buble water is replaced. Fish put in lantern with iva. Iva does not give any damage like
other tools and do not need any container to transfer the fish. When not in use Iva stay in buble with the aesthetic
Iva is a special place for fish to hide, has the function of a home, game to play. It adds visual richness with a different
color choices.
Product produced by slicon by injection molding method.
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Dadduk

Dadduk; çay bahçeleri, kafeler ve benzeri noktalarda kullanılmak üzere, kullanıcıların ellerini değdirmeden küp şeker
almalarını sağlayan bir ürün tasarımıdır. Şekerler tek tek ambalajlanmak zorunda değildir ve açıkta kalmazlar. İçindeki
şeker bittiğinde ürün tekrar doldurulabilir. Mevcut halde küp şeker kullanımında gözlemlenen problemler:
- Açıkta kalan küp şekerler farklı kullanıcılar tarafından dokunulmaktadır.
- Kapalı ambalajlardaki küp şekerler ambalaj maliyetini artırmaktadır.
- Kapalı ambalajlardaki ikili küp şekerler, kullanıcı tek şeker istediğinde israfa neden olmaktadır.
Yukarıda bahsedilen problemlere karşı Dadduk kullanıcının küp şekerlere doğrudan dokunamadığı hijyenik bir çalışma
sağlar. Şekerler ambalajlanmak zorunda değildir ve kullanıcı ambalajı açmak için uğraşmaz.
Dadduk, alt kısmında bulunan tetiğin basılmasıyla çalışır. Ürün, tetiğe her basıldığında tek bir küp şekeri dışarı verir.
Tetik ucundaki iki parça ve kenarlardaki yüzeyler tarafından esneyerek geri itilir. İki şekerin tetikte sıkışmaması için tetik
boşluğunun yanındaki yüzey sıkışan şekeri yukarı doğru iter.
Ürün, üç parçadan oluşmaktadır. Tüm parçalar enjeksiyon kalıplama ABS plastik üretimi olarak öngörülmüştür.

Dadduk
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Dadduk is a cube sugar dispenser for coffee shops, restaurants etc. which provides a hand free cube sugar. Sugar cubes
dont have to be packaged one by one and are not in open. Problems in existing containers and cube sugar services are:
− cube sugars remain open touched by different people.
− Packaging cubes one by one increases the costs.
− Packaged double cube sugars are thrown away when the user needs only one sugar.
According to the problems mentioned above dadduk provides a hygenic solution where the user dont interact with sugar
directly. Cubes are not packaged. Dadduk can be refilled.
Dadduk is working by a trigger at the below. Each press on trigger releases one cube sugar. Trigger is pushed back it’s
original place by side surfaces and legs stretching on the edge. Product consists of 3 parts which are manufactured from
ABS plastics by injection molding.
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Sun-food

Sun-food kullanıcı ve doğa arasında yeni bir etkileşim yolu tanımlar. Doğal süreci izlemenin keyfiyle, güneşle yardımlaşarak
kendi yiyeceğini üretmenin mutluluğunu harmanlar ve evlerimize meyve ve sebzeleri günümüz yaşam stiline uygun
kurutma deneyimini getirir.
Sun-food herhangi bir pencereye monte edilebilen evcil meyve ve sebze kurutma aparatıdır. Eski bir geleneği tekrar
alışkanlıklarımız arasına sokarken, doğal beslenmeyi destekler. Kurutulmuş meyve ve sebze deneyimini tekrar evlerimize
getirir. Meyve ve sebzelerin doğal değişim süreçlerini görsel tasarım elementi olarak kullanıp sergilerken kurutma işlemi
sırasında açığa çıkan doğal aromayı evin havasını değiştirmek için kullanır.
Sun-food meyve kurutma sürecini modern yaşam stiline göre baştan yorumlar ve kolaylaştırır. Raf sisteminin formu
dilimlenmiş meyve ve sebzelerin kurutma sürecini optimize etmek için tasarlanmıştır. Ayna entegre lens sistemi, meyve
ve sebzelerin birbirlerinden kolayca ayrılmalarını sağlayan raf sistemiyle beraber çalışmaktadır. Gelen güneş ışığı fresnel
lens ile maksimize edilirken ayna sistemi sayesince yansıyan ışından da yararlanılmaktadır. Raf sisteminin dinamik formu
dilimlerin birbirlerinden ayrılmasını sağlar. Geriye kullanıcıya sadece dilimleri raflara yerleştirmesi kalır.
Sonuç olarak Sun-food doğanın günlük hayata uzanan bir yansıması gibi davranır. Görsel tasarım elementi olarak doğal
değişim sürecini alır ve geleneği günlük hayatımıza yeni bir zevk olarak entegre eder. Sun-food penceremizde her gün
değişen görüntüsü, evimize getirdiği aromasıyla yeni bir deneyim sunar.

Sun-food

Sun food stands for a new exploration of nature and human interaction and offers a domesticated way of interacting with
nature. Sun food takes the tradition as the basis and brings it into the modern life style. Sun food is fruit dryer kit that
encourages people to produce their own food by using natural sources and to prefer healthy snacks by exhibiting the
beauty of food drying process.
Sun foods shelve system is designed to ease the placing of slices on to it. To maximize the sun light sun food uses mirror
integrated frensel lens system which is integrated on to the shelf system. While frensel lens is collecting a wide range of
angled sunlight, mirror system reflects and duplicates the light beams. Sun-food acts as a ghost just to use the beauty of
nature. Sun-food uses visuality of drying process as aesthetical design element.
Finally sun-food brings the nature into the city life by exploring the tradition in modern ways.
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Utus

Utus, ütü tabanının sıcaklığını bize gösteren bir ütü altlığıdır.
Utus sayesinde, ütüye başlamadan önce tabanın ısınıp ısınmadığını ya da ütünün soğuduğunu, ütüye dokunmadan
anlayabiliriz.
Şeffaf plastik malzemeye giydirilmiş ısıya tepkili materyal, sıcaklık derecesine göre kademeli olarak renk değiştirerek
ütünün halen sıcak olup olmadığını gösterir.
Ütü ısıya dayanıklı silikon tabanlık üzerine yerleştirilir.
Şeffaf plastik malzemeye giydirilmiş ısıya tepkili malzeme sayesinde, sıcak ütü tabanına yakın yüzeyler kırmızı renge
dönüşür. Ütü tabanı soğudukça renk ilk konumuna geri döner.

Utus

Utus a soleplate which showing us ironing pad temperature.
With Utus we can understand without touching it, the base before the start of the iron is heating up or cooling of the iron.
Transparent plastic materials that vested heat reactive material indicates us whether the iron is still hot by gradually
modifying the color according to the degree the temperature.
Ironing is placed on the heat-resistant silicone insoles.
Through the transparent plastic material vested with heat-reactive materials, surfaces near the base of the hot iron into
red color. The soleplate cools the color returns to its original position.
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BASKET-COIN

Kutlu Bal
Gazi Üniversitesi
Mühendislik Mimanlık Fakültesi
Mimarlık Bölümü
Gazi University
Faculty of Engineering and Architecture
Department of Architecture
www.ikikerebir.carbonmade.com

Çocukluğumuzun para biriktirme geleneği olan kumbaralar günümüzde yok olmak üzere olan objelerdir. Bozukluk
biriktirme alışkanlığı yerini dijital paralara ve fonlara bırakmaktadır. Bozuk paralar ekonomide ciddi bir yeri olmasına
rağmen taşınmak istenmeyen fazlalıklara dönüştüler. İlerleyen yaşlarda insanlar bozukluklarını bir an önce elden çıkarmayı
tercih etmektedir. Küçük yaşta öğrendiğimiz biriktirme eyleminin ironik bir dışavurumu olan kumbarayı daha eğlenceli
hale getirecek olan bu tasarımın amacı, “bozukluklardan eğlenerek kurtulun, aynı zamanda biriktirin” olarak özetlenebilir.
Çocuklarımıza da biriktirmeyi eğlenceli bir yolla sunabiliriz,“Basket-Coin” çocuk yaşta eğlenerek biriktirmeyi öğretecektir.
Bunun yanında orta yaşta bir çalışan da cebindeki bozuklukları masasındaki potaya atmaya çalışırken bir yandan da birikim
yapabilecek.
“Basket-Coin” üç ana parçadan oluşmaktadır. Ana gövde, arka kapak ve pota. Aynı zamanda ön panelde bir dijital saat yer
almaktadır. Bu saat aynı zamanda numaratör olarak da davranacaktır. Her baskette içinde kaç adet bozukluk oluduğunu
kullanıcıya gösterecektir. Her baskette kişi skorunu görecektir.

BASKET-COIN

The tradition of collecting money in our childhood, the objects that is extincting to day. The habit of saving money is digital
currencies and funds inside of money boxes. Although a lot of coins in the economy, they become unwanted things as
redundancy. Advancing age, people prefer to remove the defects as soon as possible by hand. Learned at a young age in
an ironic expression of the act of collecting the piggy bank will make more fun of the purpose of this design, “get rid of
your coins enjoyably, save your money at the same time” can be summarized as. Also we can offer our children a fun way
to collect, “basket-coin” will teach children at an early age to collect amused.In addition, middle age, an employee will be
saving money when he/her trying to make basket.
“Basket-coin” is composed of three main parts. The main body, the back cover and the pot. At the same time on the front
panel is a digital clock. This clock will behave the same time as the numerator. This digital clock will show the user how
many coins of each basket.
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2010871
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını
istememiştir.
The participant did not prefer,
his photography and personal
info, to take part in the catalogue.

CLEAMON

“Cleamon” çok amaçlı bir limon servis kılıfıdır. Elle limon sıkarken karşılaşılan problemlere çözüm sunmayı amaçlar.
Üretiminde kullanılan esnek silikon malzeme sayesinde ürün, farklı limon boyutlarıyla kullanılabilir. Tabanında yer alan
gözenekler sayesinde çekirdeksiz limon suyu elde edebilmeyi sağlar. Ayrıca bu süreçte kullanıcının parmaklarının limonla
temasını keserek bu tip bir temastan doğabilecek rahatsızlığı giderir. Silikon malzeme, deriyle olan stabil teması sayesinde,
limonu sıkarken kullanıcının elinden kaymasını engeller. Bunların yanında, kesilmiş limonun havayla temasını büyük
ölçüde kestiğinden limonun daha uzun süre taze saklanmasına yardımcı olur. “Cleamon” pratik bir kullanıma sahiptir.
Yarım limonun üzerine esnekliği sayesinde gerilerek giydirilir. Kullanım sonrasında, ürün içerisinde biriken çekirdekler
ve posa, ürün ters-yüz edilerek boşaltılabilir. Devamında elde veya bulaşık makinesinde yıkanabilir. Silikon malzemenin
limondaki sitrik aside karşı dayanıklı olması sebebiyle, ürünün sağlık açısından herhangi bir sakıncası yoktur.
Az miktarda limon sıkılmak istendiğinde, mevcut limon sıkacakları ve servis ekipmanları kullanıcılar tarafından genellikle
pratik bulunmadığından yarım limon çıplak şekilde veya tül, file vb dekoratif servis seçenekleriyle kullanılmaktadır. Ürünün
alternatiflerinden farkı, limon suyunu dekoratif, taze ve çekirdeksiz sunarken aynı zamanda kullanıcının ellerinin temiz
kalmasını sağlamasıdır. Tül/file alternatifinde, filenin ya da boyasının limondaki sitrik aside karşı dayanıklı olmaması
durumunda, limon suyu ile filenin teması tehlike arz edebilmektedir. Silikon bu anlamda hijyenik ve güvenli bir malzemedir.

CLEAMON
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“Cleamon” is a multi-purpose lemon service case. It aims to offer solutions to the problems while squeezing a lemon
with bare hands. The product can fit to different lemon sizes thanks to its flexible silicone material. It provides you with
seedless lemon juice, by means of its pores on its base. Moreover, it prevents the contact with the lemon and keeps your
hands clean. The lemon does not slip from your hands because of the soft touch of the silicone material In addition to
these, it helps the lemon to keep fresh for a longer time period since it mainly stops the contact of the lemon with the
air. “Cleamon” is a very handy product because of its ease-of-use. Half a lemon can be dressed with it by stretching the
product as it is highly flexible. The seeds and pulp in the product can be cleared by making the product inside-out after
use. Later on it can be handwashed as well as being washed in the washing machine. Considering the health issues, the
product can be used safely as its silicone material is resistant to the citric acid in the lemon juice. People may not find it
practical to use citrus especially for little amounts of it. Therefore they prefer to squeeze it with bare hands or using fabrics
like tulle or net so that its seeds do not fall down. “Cleamon” distinguishes from its alternatives by keeping the users’
hands clean while providing them with fresh and seedless lemon juice in a decorative way. In the net/tulle alternative,
incase the fabric itself or the dye on it is not citric acid-resistant, the contact of the lemon with the fabric can become a
serious threat. Silicone stands as an hygienic and safe material considering this health issue as it is citric acid resistant.

2010880
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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5lt Su Şişesi Devirme Aparatı

5 litrelik su şişeleri kullanımı yaygın olmakla birlikte taşınması ve içinden su alımında kullanıcı zorlanabilmektedir. Bu
aparatın tasarımındaki amaç şişeyi rahatça devirerek içindeki suyun bir kaba veya bardağa aktarılmasını sağlamaktır. Bu
da şişenin olduğu yüzeyde kaldırılmadan belirli bir merkez noktasından döndürülmesi ile sağlanır. Aparatın ayaklarında
vantuzlar kullanılarak bu işlem esnasında şişe ve aparatın bulunduğu yüzeyde kaymaması sağlanır.
Bu aparat polisitiren düşünülmüş olup tüm parçalarının plastik enjeksiyon ile üretilmesi tasarlanmaktadır.

2010880
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını
istememiştir.
The participant did not prefer,
her photography and personal
info, to take part in the catalogue.

Device to Bleed for 5lt Water Bottle

It’s widespread to use 5 litre-water bottle and sometimes it’s hard to carry and bleed it for users. The main purpose of this
product to turn the bottle and bleed the water into a glass or something else easily. It’s made by turning the bottle from
a defined central point without carrying anywhere. Ventouses are used to hold the bottle and the device on the surface,
so they don’t slide on the surface.
This product will be made of polystrene and all pieces will be produced by plastic injection.
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2010907
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını
istememiştir.
The participant did not prefer,
his photography and personal
info, to take part in the catalogue.

ÇekÇek

2010907
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını
istememiştir.
The participant did not prefer,
her photography and personal
info, to take part in the catalogue.

Atıkları ayrıştırma bilinci, sürdürülebilir dünya konsepti çerçevesinde, yerel kullanıcılarda gittikçe yaygınlaşmakta. Atıkları
ayrıştırmanın gerekliliği fark edilmiş olsa da birçok tüketici bu ayrıştırmayı yapacak araçlara sahip olmadığından ayrıştırmayı
ertelemektedir. ÇekÇek ayrıştırma üniteleri bu ihtiyacı gidermek üzere kafe ve restoranlar için tasarlanmıştır. Amacı ucuz
ve ayrıştırmayı teşvik edecek kadar kolay olmasıdır. Tasarımın alt kısmında ÇekÇek tasarımında özel olarak kullanılan rulo
çöp poşetleri depolanmaktadır. Bu rulo çöp poşetlerinin var olanlarından farkı renkleri ve daha rahat kesilebilmeleridir.
Kırmızı poşet plastikler, sarı poşet metaller, mavi poşet kağıtlar ve yeşil poşet camlar için kullanılmaktadır. Tasarımın ana
gövdesi de aynı renklerdedir. Kullanıcı rulo poşetinin kaymasını engellemek için tasarlanmış menteşeli parçayı kaldırarak
rulo poşeti yerine oturtur ve poşeti çekerek üst parçaya yerleştirir. Poşetin iplerini ÇekÇek’in plastik yan parçalarına
geçirerek sabitler. Artık ÇekÇek kullanıma hazırdır. Poşet dolduğu zaman kullanıcı poşeti kaldırır, poşetle birlikte daha hiç
kullanılmamış olan poşet de gelir. Kullanılmış poşet alt kısmından kesilerek ayrılır ve kenara konulur. Yeni poşet tekrar üst
parçaya yerleştirilerek kullanıma hazır hale getirilir. Dört varyans bir arada kullanılabileceği gibi ihtiyaca göre teker teker
de kullanılabilir. Ayrıştırma eylemini sadeleştirerek ve maliyeti düşürerek daha cazip kılamaya çalışan ÇekÇek ayrıştırma
ünitesi tasarımı kafe ve restoranlar için tasarlanmış olmakla beraber her türlü bahçe kullanımı için de uygundur.

ÇekÇek
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The awareness of waste parsing is becoming popular among local users within the framework of a sustainable world
concept. Although the necessity to parse waste has been recognized, many consumers tend to postpone parsing since
they do not have the instruments to handle this. ÇekÇek parsing units has been designed for cafes and restaurants to
meet this requirement. It aims at an affordable instrument which is also easy to use to encourage waste parsing. The
lower part of the design stores the rolls of waste bags which are exclusively used in the design of ÇekÇek. These waste
bags are distinguished from existing ones with their different colors and ease of sectility. Red bags are used for plastics,
yellow bags for metals, blue bags for paper and green bags for glass. The main frame of the design is also the same
colors. The user lifts the hinged piece, which is designed to prevent the bag roll from sliding, and fits the bag into place,
and pulls the bag to set it on the upper piece. The threads of the bag are fixed on the plastic pieces on the sides of ÇekÇek.
Now, ÇekÇek is ready for use. When the bag is full, the user lifts the bag, and a brand new bag comes to replace the old
one, which is cut at the bottom to separate from the new bag. The new bag is set on the upper piece for use. The four
variants can be concomitantly used, while they can be individually used based on the necessity. Facilitating waste-parsing
at affordable costs to encourage parsing, ÇekÇek waste parsing unit has been designed for cafes and restaurants, but it
can also be used in any type of garden.

Çağdaş Sarıkaya
Orta Do€u Teknik Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
Middle East Technical University
Department of Industrial Design
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Spot

SPOT çay fasılları, partiler gibi kalabalık mekanlarda ve aynı bardağın birden fazla kullanıldığı durumlarda renk kodlaması
ile hangi bardağın/içkinin kime ait olduğunun ayırt edilmesine yardımcı olur.
Türk kültüründe önemli yer kaplayan ÇAY’ın yegane eksiklerindendir hatırlamak; biten bardakları tekrar doldururken
bitmeyen sohbetlerin ardından, “hangi bardak kimindi” diye... SPOT bu boşluğu dolduracak küçük, renkli ve eğlenceli
bir ürün.
Silikondan üretilmiştir. C kesiti ile bardakların ağız kısmına, sürtünmesinin verdiği rahatlıkla yerleştirilebilir ayrıca kulplu
bardakların kulbuna ve çekme ayak bardakların gövdelerine takılabilir.

Spot

SPOT; via color coding helps us to spot which drink belongs to who at the crowded environments such as tea parties
and get-togethers.
When refilling the empty glasses after a nonending chit chat in turkish tea culture, it is significant to remember who had
which glass... SPOT is a little, colorful and funny product to fill this gap.
It is made of silicon. With the help of C-like section and friction of the material it is easy to put the product at the brim or
to hang it to the handle or foot of the glasses.
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Erdem Sezgin
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ŞAHMARAN

Amaç profil kornişli sisteme asılan perdelerin, kişiyi hiçbir tehlikeye maruz bırakmadan ve yormadan kolay bir şekilde
tek başına söküp çıkartabilmesini sağlamak. İstenilen bu durumun sağlanabilmesi için sistem beş parçadan meydana
gelmiştir. Yüklenmiş olan sunumda parçalar ayrı ayrı durarak numaralandırılmışlardır.
1 no’lu parça, daha önceden de benzerlerine rastladığımız perdeye dikilerek kornişe takılan klipstir.
Tasarımın ana unsuru olan 2 no’lu parça, 1 no’lu parçaların hareket ederken birbirlerine bağlı şekilde kalmalarını, korniş
içersinde hareketi ve kolay sökülüp takılmasını sağlar.
3 no’lu parça, 2 no.lu parçanın hareketini sağlayabilmesi için ona uygun olarak yapılmış 2 kanallı korniş.
4 no’lu parça, 90 derece yön değiştirmesini sağlayacak yay şeklinde olması, perde takıp-çıkartma işleminde 2. parçanın
oluşturduğu strüktürel dizilimin yerçekimi kuvvetiyle uygun hiza aralığına girmesini sağlar.
5 no’lu parça, perde takıp-çıkartma işleminde 2 no’lu parçalardan herhangi birine takılarak kişinin yüksek bir yere
çıkmadan tek başına uygulayabilmesini sağlar.
Bu beş parçanın imalatı, kalıplama, sürekli torna ve plastik korniş üretimine uygundur. Geri dönüştürülecek olan
malzemelerden imal edilebilir. Türkiye temel alınırsa, hemen hemen bütün evlerde kornişli perde kullanılıyor. Tüm dünyada
da genel olarak böyledir. Uygun bir fiyatta satılacağı ya da seçenek olacağından, kısa süre içersinde hayata entegre
olabilecek olan bir üründür.

ŞAHMARAN
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To make the user be able to unstitch the curtains hanged to a profile corniced system without any difficulties.
In order to provide that, the system is designed to contain five elements. Each element is numbered in the uploaded
presentation. The first piece is the commonly used clips which are sewed to the curtain in order to attach it to the cornice.
Second piece, which is the essential of the design, allows the piece number one to stick together as they move, as well as
allowing them to move within the cornice. Moreover it facilitates the unstitching process.
Piece number three, is a two canalled cornice designed in order to provide movement to the second piece.
Piece number four, with its shape as an arrow which would allow it to change its direction up to 90 degrees, allows the
structural lining, caused by the second piece during the hanging or removal of the curtain; be within an appropriate line
with the gravity.
Piece number five is attached to any piece number two in order to help the user hang or remove the curtain without the
need to climb a higher place.
The production of all these five elements is appropriate to forming, constant lathe and plastic cornice production. It can
be manufactured from recycled materials. If Turkey is to be considered as the main base, curtains with cornices are used
in pretty much every household. We may even consider the majority of the world’s population is using corniced curtains.
Due to its agreeable price and variety of options it can be integrated to the real life fairly easily.

Mehmet Erdi Özgürlük
Orta Do€u Teknik Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
Middle East Technical University
Department of Industrial Design
www.mehmeterdiozgurluk.com
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Flex

Flex, evlerde kullanıma yönelik, basit ve pratik bir kesme tablası projesidir.
Üründe, polipropilen malzemenin ‘yaşayan menteşe’ özelliğinden yararlanarak; kullanım, temizlik ve stoklama gibi faktörler
piyasadaki emsallerinden daha pratik ve basit bir şekilde çözümlenmiştir. Kullanım yönüne dik kanallı yapısı sayesinde,
tabla üzeri kesimi yapılan yiyecekler, tek el kullanımla ürünün bükülmesi sonucu, taşma yapmaksızın aktarılır. Piyasadaki
muadil kesme tablalarının stabil oluşu, temizlik ve stoklamada da birtakım sorunlara yol açar. Flex ise, kanal içlerine
konumlandırılan girinti-çıkıntılar ile kolaylıkla kitlenerek, üçgen bir rulo şeklinde, çekmece ve raf gibi dar mekanlarda dahi
kolaylıkla saklanabilir. Ürünün bir diğer getirisi ise kullanım sonrası temizliktedir. Esnek yapısı sayesinde ürün, bulaşık
makinesinde temizlenirken, makine raflarında kıvrılarak, makine iç hacminin daha verimli kullanılmasına yardımcı olur.
Ürün plastik enjeksiyon yöntemiyle, polipropilen malzemeden kolaylıkla üretilebilir. Pazarda, farklı renk alternatifleriyle
sunulabilir.

Flex

Flex is a project which designed as a simple and practical solution to cutting boards.
At that project, it is utilized that of ‘living hinge’ feature of polypropylene to generate better solutions to usage, cleanup
and storage than other typical examples of cutting boards. Its structure with canals at the below surface which are
perpendicular to cutting direction, enables user to guide chopped food into a pan or waste into a bin. Other typical
examples at the market bring with a problem of cleanup and storage as a result of their rigid body structure. On the other
hand, Flex can be triangular-rolled and be stored at any type of narrow spaces like drawers, shelves etc. by locking itself
at the bulges placed through the canals. Another benefit of the product comes during cleaning. It helps of using the
dishwasher inside much productive by filling the empty spaces with flexible curving.
The product can be produced by injection molding with polypropylene material easily. It can be suggested in different
colours in respect to user choices at the small domestic appliances market.
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2010934
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını
istememiştir.
The participant did not prefer,
his photography and personal
info, to take part in the catalogue.

SPICE TOWER

Spice Tower, yemek yaparken baharatlara kolay ulaşmayı sağlayacak ve onları sürekli bir arada tutacak bir ürün olarak
tasarlandı. Yalın ve kullanışlı formu sayesinde mutfak tezgahında veya dolapta gereksiz yer kaplamayacak ürün; kullanıcının
kullanım isteğine göre baharat kavanozlarını istediği düzen ve sırada birbirine vidalaması ile mümkün olacaktır.
Ürün tuz, karabiber, kırmızı biber ve nane kavanozlarından oluşmaktadır.
Üretim kolaylığı ve ekonomisi göz önünde bulundurularak her bir kavanozun aynı ölçülerde ve birbirine vidalanabilecek
şekilde eşdeğer olarak üretilmesi düşünülmektedir. Türkçe, İngilizce, İtalyanca ve Fransızca olarak ürünlerin belirtildiği
tanımlayıcı ve aynı zamanda dekoratif özelliği bulunan renkli halkalar ayrıca kalıplanıp birleştirilecektir. Özellikle bağımsız
olarak üretilen bu halkalar, üreticinin farklı talepler aldığı farklı pazarlar için kolaylıkla modifikasyon sağlayan elemanlar
olacaktır.
Bir adet ana kapak ve dört adet eşdeğer kavanozun şeffaf akrilik malzemeden enjeksiyon yöntemi ile; üzerinde baharat
isimlerinin yazılı olduğu renkli halkaların ise ABS Plastik ile üretimi öngörülmüştür.

SPICE TOWER

Spice Tower is designed as a product, helps to the users as a handy and well-organised gadget for spices. Owing to
simple and useful form, the product will never use more space in cabinets or kitchen desk. Also the user can change and
organise the order of jars according to her use habits by screwing jars eachother.
The product consists of salt, black pepper, red pepper and dried mint jars.
By considering manufacturing economy and easiness, each spice jar is designed as equivalent in same dimensions to be
able to screw them to eachother. Descriptive and decorative coloured rings -contains the spice names in four languageswill be modeled and mounted seperately. Purposely designed that seperated rings give to the manufacturer a chance for
modifications about different demands from other countries.
One main cover and the other four equivalent spice jars will be made of clear and transparent Acrylic, the coloured rings
with the names of spices will be made of ABS Plastic.
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Dilimon

Dilimon, evde veya restoranda limonu dilim şeklinde servis etmek için tasarlandı. Mutfağımızın vazgeçilmezi olan
limonun, her öğüne sıkıldığında israf edilmesine, gerekli olmasa bile en az bir yarım limon harcanmasını önlemek
üzere tasarlanmış olan Dilimon, limonun daha verimli kullanılabilmesine olanak tanırken, her limon sıkışımızda elimizin
limona temas etmesini de engellemiş olur. Limon sıkarken etrafa sıçratmak konusunda bir restoranda yandaki masada
oturan müşterileri bile rahatsız edebildiğimizi düşündüğümüz vakit, Dilimon, bütün bu ‘nahoş’ durumlara son vermek
için tasarlandı. Dilimon’un esnek silikon yapısı sayesinde, dilim limonumuz hiçbir yere sıçramaz, oluşan kıvrımlı yüzeyi
sayesinde direkt yemeğe akar. Böylece hiçbir yer kirlenmeden, kimse rahatsız olmadan limon sıkma işlemi başarıyla
gerçekleştirilmiş olur.
Dilimon’un malzemesi silikondur. Farklı renk seçenekleri mevcuttur, önerilen renkler ise sarı ve yeşil tonlarıdır. ‘Injection
moulding’ tekniğiyle üretilir. Malzeme besinle birlikte kullanım için uygundur.

Dilimon

Dilimon, is designed for use the lemon slices at homes and the restaurants. The design avoids the spurting of lemon
while squeezing it into the meals. Because of its elastic and silicon shape, it allows to use lemon slice by slice avoiding
the unnecessary usage of it.
The design is shaped by a a silicon material which allows to the customer to be able to pour the lemon directly into the
meal. With dilimon design, the customer can use the lemon in the neccessary amount without touching it directly.
It is produced by injection moulding method. Its material is healthy.

207

Plastikten Mamul Ürünler Kategorisi / Plastic Products Category

Profesyonel / Professional
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Middle East Technical University
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Insalata

Insalata, kesme tahtası ve salata kabını tek üründe birleştiren bir tasarımdır. Salata malzemelerini üzerinde rahatça
doğrayıp, doğranan malzemeleri, başka kaplara aktarmaya gerek kalmadan, ‘kesim’ bölümünün yanal yörüngesinde yer
alan ‘toplama’ bölümünde biriktirerek, çalışma kolaylığı yaratır. Açılıp-kapanabilme kolaylığı sayesinde, salata kabına
dönüşürken, kendi içinde malzemeyi karıştırmaya olanak sağlar. Böylece çalışırken az yer kaplayarak, mutfağınızda size
rahat bir çalışma olanağı sağlamış olur. Insalata, kesme işleminden servis anına kadarki tüm aşamaları kendi içinde
yaşayarak, salatanın hazırlık ve servis aşamaları için kolaylık sağlar.
Insalata açılıp-kapanabilir olduğundan mutfakta az yer kaplar, hafiftir. Farklı renk seçenekleriyle hem mutfağınıza, hem de
oturma odanıza uyum sağlar. Şık ve estetik görüntüsüyle size, belki de ilk kez, mutfakta hazırlık aşamasında kullandığınız
bir ürününüzü misafirlerinize de sunma olanağı sağlar.
Tabanı polietilen plastik malzemeden yapılmış olup, katlanan kısmı silikondur. Malzeme gıda için uygundur.
Temizliği kolaydır. Bulaşık makinesinde yıkanabilir.

Insalata
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Insalata, is a cutting board design which becomes also a salad bowl after the preparation phase. It contains two functions;
one is a cutting board and other is a salad bowl. The cutting board allows the customer to be able to work in comfort in her
kitchen thanks to its elastic and functional shape. The customer while cutting the tomatos in the central part, she doesn’t
need another plate to put them into. She uses directly the lateral parts of the cutting board to collect them together. By
doing this, the kitchen remains always clean in the preparation phase.
Insalata, thanks to its open-closed shape, becomes a salad bowl having the possibility to be got mixed without using any
other dishes. By using Insalata, the preparation and service phase of the dinner becomes much easier.
Insalata, has an estetic and smart look that gives the possibility to the customer to be able to present her cutting board
to the guests as a salad bowl. Thanks to its different colour options, you should find one of the best one for your kitchen
and the living room!
While Its base parts’material is polythene plastic, the foldable parts’ is silicon. The product is suitable for health.

Semiha Kan
İstanbul Teknik Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
Istanbul Technical University
Department of Industrial Design
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CIRCLE Portatif Bıçak

Kapalı konumda C harfini andıran ürün bıçak kısmı açıldığında tam bir daireyi tamamlamaktadır. Dairesel forma sahip
olan bu ürün el ile tam bir uyum göstermektedir. Tasarımın bıçak kısmı hareketlidir ve kullanılmadığı zamanlarda gövdede
depolanabilmektedir. Bu sayede ürün kullanılmadığı zamanlarda güvenle depolanabilir. Bıçağı açılır konuma getirirken
eliniz kesici kısımla temas etmez. Ürünün gövdesi 3 parçadan oluşmaktadır ve plastik enjeksiyon yöntemi kullanılarak
polipropilen malzemeden üretilecektir. Bıçak kısmı ise bıçak yapımında kullanılan 420 kalite paslanmaz çelikten üretilecektir.

CIRCLE Portable Knife

The body part looks like the C letter but it takes the circle shape when the knife part opens. It is suitable for hand
ergonomy due to circle shape. The knife part can move so you can close this part if you don’t use the knife. Also there is
the safety folding system at these item so you can’t hurt yourself. There is 3 patch in the body part made by polipropylene.
Furthermore, the knife made by 420 quality stainless steel that is special material for knife.

209

Plastikten Mamul Ürünler Kategorisi / Plastic Products Category

Profesyonel / Professional

Ali Çağatay Afşar
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4K

Barış Derviş
Anadolu Üniversitesi
Endüstriyel Tasar›m Bölümü
Anadolu University
Department of Industrial Design

Günümüzde nüfus hızla artmakta ve yaşam alanları giderek küçülmektedir. Bu yaşam alanlarının en fazla daralan alanı
kuşkusuz mutfaktır. Minimum alanda maksimum verim alabilmek adına mutfaklar giderek daha ufak fakat işlevsel hale
gelmektedir. Yemek hazırlanırken kullanılan aletlerin çokluğu, yemek hazırlama alanlarını çok azaltmaktadır. 4k bulaşıklık
mutfakta ekstra alan yaratabilmek adına tasarlanmıştır. Mutfaklarda kullanılan bulaşıklıklar hem çok büyük hem de çok
hantal olduklarından yerleri değiştirilmez ve çok yer işgal ederler. 4k bulaşıklık pratik kullanımı ile kullanım sonrasında
kolayca katlanarak levha haline getirilebilir ve istenilen yere kaldırılabilir. Bu şekilde daha fazla alana sahip oluruz.
Ürün polipropylene (PP) malzemesinden üretilecek olup, tek parça halinde işlem görebilir ve istenilen ebatlarda ve
renklerde üretilebilir. Üretim maliyeti çok düşüktür. Levha olması, nakliye açısından da büyük kolaylık sağlar. Kullanıcı
ürünü demonte halde alır. Kulakçıkların serbest kısımlarını kilit yerlerine takar ve kullanıma hazır hale getirir. Kulakçıklar
ürünün yanlara açılmasını engeller. Ürünün formu tamamen fonksiyonelliğe yöneliktir. Mukavim yapısı aynı zamanda
kullanım kolaylığı açısından bir yön belirtir. Kulakçıklara ve ürünün çeşitli yerlerine yapılan çizgisel ezmeler, belirli yönlerde
katlamayı mümkün kılarak ürün kullanımını basitleştirir. PP malzeme açılıp kapanmalara dayanıklı bir malzemedir.
Malzemenin katlanma sonucu oluşan yorulma dereceleri oldukça düşüktür. Bu sayede uzun kullanım ömrüne sahiptir.
Ayrıca PP antibakteriyel özelliğe sahiptir ve kir tutmaz.

4K
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Today the population is rapidly growing and increasingly shrinking habitats. In this habitat most certainly smalling area
is kitchen. Obtain maximum efficiency in minimum area on behalf of the kitchens are becoming increasingly smaller, but
functional. A majority of the instruments used in the preparation of meal, so reducing food preparation areas. Designed
to create extra space in the name of 4K infestation. Dish racks used in the kitchens where they are both very large and
very bulky and a lot of space is occupied is not changed. 4K dish rack after use with the practical use and can be easily
folded into a desired location slab can be removed. In this way a large area is emptied. Product made by polipropylene
(PP) material in sheets and can easily be manufactured in one piece. The desired size and different color options that may
be offered to consumers. Production costs are very low. Plate in terms of transportation because it offers greater control.
User gets the product not installed. Wears the key parts of the free parts of the atria and makes it ready for use. Atria
prevents opening from side to side. Intended functionality of the product out the form completely. Resistant structure
also indicates a direction in terms of ease of use. Atrias made to various parts of the product line and pastes, the use of
a particular product by making it possible to simplify the folding directions. PP material is a material resistant to closing
and opening lots o times. Very low degree of folding of the material as a result of fatigue. In this way, has a long useful
life. PP also has antibacterial properties and dirt resistant.

Servet Burak Kızılkaya
Orta Do€u Teknik Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
Middle East Technical University
Department of Industrial Design

KESMECE

Kesmece; ekmek kesmek, ekmek saklamak ve bıçak muhafaza etmek için geliştirilmiş, mutfakta alan kazanılmasını
sağlayacak bir üründür.
Kesmece’nin üç ana görevi için üç farklı çözüm düşünülmüştür.
1. Bıçak Muhafaza
Mikrofiber halatlarla örülmüş süngerimsi yapı sayesinde kullanıcı istediği bıçağı rastgele üst bölmeye saplayabilir. Örgülü
halatlar bıçak çıkarıldığında yapıyı %90 oranında tekrar örecek ve hasarlı bölge sadece bir iz olarak görünecektir. Aslında
bu doku nanoteknoloji alanında çalışan mühendislerce geliştirilebilir, belki de hasar kalmaması sağlanabilir.
Böylelikle bıçak seti almadan, istediğiniz bıçakları seçerek tezgâhınızda kullanabilirsiniz.
2. Ekmek Saklama
Bıçakların hemen altında duran ekmekler, büyük ve kaba olmayan ekmek haznesi kullanıcıya hem zaman hem alan
kazandıracaktır.
3. Ekmek Kesme
Rulo şeklindeki ekmek saklama kabı birleşik tahtalardan oluşmuştur. Bu aslında pek çok ekmek saklama kabında kullanılan
bir çözümdür. Bu projede ise iç doku bükülebilen bir plastikle kaplanmıştır. Rulo yapı açıldığında, iç doku ekmek kesme
tahtası olarak kullanılabilecektir.
Kesmece üç farklı mutfak gerecine alternatif bir çözümdür.
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KESMECE

Kesmece is a product designed for saving space and time in the kitchen which is used for slicing and keeping breads and
covering the knives.
For the three purposes of Kesmece three different solutions are improved.
1. Covering The Knives
Sponge pattern that is constructed from micro fiber spinning ropes helps with the user to stick the knives randomly.
Spinning ropes would rebuild the damaged pattern up to 90%.
Actually engineers dealing with nanotechnology may develop this sponge pattern and help us to heal the damaged tissue.
So, you can use different knives on your kitchen bank and you do not have to buy a knife set which you actually do not
like all of it.
2. Keeping the Bread
The keeper under your knives which is not too big as regular keepers will help you to save both your time and space in
the kitchen.
3. Slicing the Bread
Roll shaped keeper is consisted of combined wood boards which is very popular with regular bread keepers. In this
project the inner pattern of the keeper is coated with a bendable plastic pattern which can be also used for slicing breads.
Kesmece is an alternative compact solution for these three kitchen equipments.
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RAINTUBE

Raintube; şemsiye sapının aynı zamanda şemsiyenin kılıfı olduğu bir şemsiye tasarımdır. Şemsiye kullanıldıktan sonra en
büyük problem ıslak şemsiyenin taşınması ve muhafaza edilmesidir. Raintube şemsiye tasarımıyla, şemsiye sapı içinden
çıkan şemsiye kullanıldıktan sonra tekrar sap içersinde muhafaza edilerek hem ıslak şemsiyenin çantada taşınabilmesi,
hem şemsiye gövdesinin dış etkenlerden korunması, hem de çoğu zaman kaybolan şemsiye kılıfının her zaman şemsiye
üzerinde sap fonksiyonuyla bulunması sağlanmaktadır. Raintube şemsiye tasarımında, şemsiye sapı, gövdenin ortasında
bulunan butona basılarak iki yana doğru açılan kapaklı bir mekanizmaya sahiptir. Buton plastik malzemenin esnekliğinden
yararlanılarak ileri doğru bastırıldığında, butona bağlı tırnak karşı gövde parçasında girdiği yerden kurtulmakta ve kapaklar
iki yana doğru açılmaktadır. Kapaklar açıldıktan sonra gövde içersinden çıkan şemsiye, sapın ucundaki şemsiye açma
kapama butonuna basılarak açılmaktadır. Şemsiye açıldıktan sonra sap kapakları kapatılarak şemsiye kullanıma hazır
hale gelmektedir. Şemsiye tekrar kapatılmak istenildiğinde, sap kapakları tekrar açık konuma getirilerek, açma kapama
butonuyla şemsiye toplanır ve kapaklar şemsiye üzerine kapatılır. Sızdırmazlığı sağlamak için karşılıklı kapak kalıplarında
dişi erkek geçme sistemi kullanılmış ve araya conta konulmuştur. Kapakların iki yana doğru açılmasını sağlayan menteşe
sistemi için flip-top şişe kapaklarındaki mantık benimsenmiştir. Şemsiye sapının abs malzemeden plastik enjeksiyon
yöntemiyle imal edilmesi öngörülmüştür. Raintube şemsiye; ergonomik bir tutuş ve şemsiye için optimum bir iç hacim
sağlamak için tüp formunda tasarlanmıştır. Ürünün kendisi aynı zamanda ambalajıdır.

RAINTUBE
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“Raintube” is an umbrella design whose handle is used as its case at the same time. The biggest problem of an umbrella
is to keep and carry it when it is wet. “Raintube” umbrella design provides to keep the wet umbrella inside the handle so
wet umbrellas can be put in bags and the body of the umbrella can be protected from outer factors. Besides “Raintube”
is the answer of losing the case of umbrella which is a common problem, thanks to being used the handle as a case.
“Raintube” has the mechanism which works by pushing the button on the midle of the handle body and the lids of the
handle are opened to two sides. The button is pushed down by using the elasticity of plastic material to release the nail
attached the button from the opposite lid. After opening the lids, the umbrella is ready be opened by pushing up/down
button. The lids are closed to use them as a handle while the umbrella is on open position. To close the umbrella, open the
lids, push the up/down button and close the lids over the umbrella body. The joining of two edges of the lids, one with an
extension or tongue that fits into an opposing groove in between used gasket to provide tightness. The hing system of the
lids is the same with flip-top cover system. The handle of the umbrella is recommended to be made of abs material and
manufactured by using plastic injection molding. “Raintube” umbrella is designed as a tube form to provide an ergonomic
grip and optimum inner volume for the umbrella. Moreover the product is also the package.

Numan Atakan Palaşoğlu
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Mimarlık Bölümü
Karadeniz Technical University
Department of Architecture
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Delikli

Self servis satış yapan her mekanda, fast-food kafelerde, otellerde, kantinlerde, barlarda bir kişininin birden fazla bardak
taşıması her zaman sorun olmuştur. Kullanıcı tepsi talep eder, ancak işletme ise tepsi sayısının azlığından tepsi vermeye
gönülsüzdür. Delikli, bu probleme oldukça pratik bir çözüm getirmektedir. Kolayca istiflenebilen, estetik ve eğlenceli
kullanımıyla kullanıcının isteklerine çözüm getirmesinin yanında işletmeyi de kullan-at mantığıyla rahatlatır. Deliklinin
kullanımı oldukça basittir. İşletme size tek parça katlanmış Delikli’yi verir, siz ise taşıyacağınız bardak sayısına göre bu
elemanı katlanan yüzeylerinden açarsınız, bardaklarınızı yerleştirir ve elinizle havaya kaldırarak içeceklerinizi taşımaya
başlarsınız. Dilerseniz Delikli’yi katlanan yüzeylerinden kopartıp bireysel olarak da kullanabilirsiniz. Sıcak içeceklerin elle
taşınmasında karşılaşılan problemler bu yöntemle çözülmüş olur. Delikli plastiktir ve gerekli mukavemeti sağlayabilecek
derecede düşünülmüştür. Katlanabilecek ve dilenirse kopartılıp ayrı ayrı kullanılabilecek esnekliktedir. Delikli’nin yüzeyleri
dilendiği gibi renklendirilebilir. Reklam alınabilir ve kullanıcıya kolayca ulaşılabilir.

The Spongy

In every place that delivers self-service selling, fast-food cafes, hotels, canteens and bars, carrying more than one cup
always has been a problem for people. Consumer requests for a tray; however, enterprise is reluctant to give a tray due
to less number of trays. The spongy brings a very practical solution to this problem. In addition to presenting a solution
to the users’ wishes by possessing easily stackable aesthetic and amusing usage, spongy relieves the enterprise by its
availability for disposable rationale. The use of spongy is quite easy. The enterprise provides you a single piece of folded
spongy, you open up this element from folded surfaces according to number of cups that you have, place your cups
and by holding up your hands you can start to carry your drinking. If you wish, you can also use spongy separately by
breaking off the folded surfaces. The problems stems from carrying hot beverages by hand would be solved by this
method. The spongy is made from plastic and it is intended to provide the necessary strength. It can be folded and it
is elastic to be broken off for separate use if it is wanted. The surfaces of the spongy can be colored according to the
demand. Advertising can be taken and the consumer can easily be accessed.
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Askı

Plastik mamül ürün olarak tasarladığımız askımızda amacımız askı aralıklarını belirli bir seviyede tutmak ve askıda asılı
olan eşyalarımızı kolay bir şekilde görebilmek ve alabilmektir. Bu amaçla makara yaylı çekilebilme özelliği eklediğimiz
askımız eşyalarımızı dolaptan indirmeden alıp, bakma ve asma kolaylığı sağlamaktadır.

Hanger

The aim of this product that we design for plastic products competition is to keep the distance between hangers in a fixed
length. In this way it will be easier to see and to take the hanged clothes. With this aim we designed a reel bow that helps
to pull and push the hanger, to hang and to take from the hanger our clothes easily.
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Spherion Yoga- Pilates Matı ve Eşya Saklama Ünitesi:

Spherion, yoga, pilates gibi iç mekân sporları esnasında kullanılan uzanma matı olarak tasarlanmıştır. Ürünün bir yüzeyi
uzanma ve spor yapma amaçlıdır. Diğer yüzey ise, üzerinde yer alan fermuar kapatıldığında, matı üç boyutlu bir hacme
kavuşturur ve içerisinde ev içinde sürekli dağınıklık olarak görünen spor ekipmanlarını saklama hacmine dönüşür.
Üç boyutlu saklama ünitesi, yoga ve pilates öğretilerindeki ürün kimliğiyle uyumlu bir şekilde yin-yang formuna
göndermeleri olan bir forma dönüşür.
Spor amaçlı kullanım yüzeyi kolaylıkla diğer spor matları gibi dikdörtgen bir uzanma alanı sağlar. Arka yüzey fermuar ile
kapatıldığında, siyah kenarlar içeri bükülerek üç boyutlu formu oluşturur.
Önerilen ürün malzemesi elastomer plastik ve fermuardır.
Pazara sunumunda rulo halinde ambalajlanarak nakliye ve stoklama maliyetlerini düşürmek mümkündür.

Spherion Yoga- Pilates Mate and Storage Unit:

Spherion is a sports mate which can be used for indoor sports like yoga and pilates. One side of the product is designed
to be used as a lying on mate. The other side of the product with a zipper on; enables users to fold the mate to a three
dimensional storage unit, to keep sports equipment in a tidy manner.
Three dimensional form resembles yin-yang symbol which has an importance in yoga and pilates to strenghten product
characteristics.
Sporting surface provides a rectangular area like other products in the market. Back surface has a zipper on to fold to
three dimensional form, when zipped black surfaces are folded inside to strenghten the form.
Recommended material for the product is elastomere plastics and zipper.
Product might be rolled to package for the presentation to the retail market to decrease volume of storage and cost of
transportation.
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“UYKUCU”

Onur Mukannasgil
İstanbul Teknik Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
Istanbul Technical University
Department of Industrial Design

Uykucu, su içerken uykunun bölünmemesi ve baş ucunda bekleyen suyun hijyenik kalabilmesi için tasarlanmış bir gece
bardağıdır. Uyurken doğan su ihtiyacı için baş ucunda bekletilen suyun hijyenik kalabilmesi için ağzının kapalı olması
gerekmektedir. Mevcut başucu bardaklarında bu sorun çeşitli kapak ve altlıklarla bardağın üzeri kapatılarak çözülmeye
çalışılmıştır. Ancak bardağın üzerindeki kapağı kaldırıp, su içtikten sonra yeniden kapatmak uykuyu tam olarak böler.
Özellikle uyku sorunu yaşayanlar için yeniden uykuya dalmak çoğu zaman oldukça zordur. Uykucu, uykunun bölünmemesi
için bardağın ağzını açıp kapama işlemini kendi kendine yapmaktadır. Bardağın kapağının açılabilmesi için bulunduğu
yüzeyden havaya kaldırılması yeterlidir. Yer çekiminin etkisiyle kapalı duran bardağın tabanındaki yay, bardak kaldırıldığında
serbest kalır. Bardağın ortasından geçen çubukla bu yaya bağlı üst yüzeydeki kapak 180 derece dönerek açılır. Yani bardak
altındaki düşey hareket kapakta yatay dönme hareketine çevrilmiş olur. Böylelikle su içmek için kullanıcının bardağı
yerinden kaldırmış olması yeterlidir. Bardak tekrar yüzeye oturduğunda bu kez bardağın ağırlığıyla yay sıkışır, üstteki kapak
tekrar döner ve bardak kapanmış olur. Bardak yüzeyde beklediği sürece ağzı kapalı, içindeki su da temiz olarak kalır. Yaylı
mekanizma suyun bulunduğu haznenin ortasındaki kanaldan geçerek üstteki kapağa bağlanır. Bu şekilde mekanizmaya
ait parçalar suya temas etmemiş olur, su haznesinin temizliğinin de kolay olmasını sağlar. Üstteki iki kademeli kapak sıkı
geçme ile su haznesini kapatır, su sızıntısını önler. Malzeme olarak tüm parçalar BPA içermeyen PP olarak düşünülmüştür.

“SLEEPER”
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Sleeper, is a night cup which is designed to avoid sleep splitting while drinking water and to keep water hygenic. It is
necessary to keep water cup, which stays at bedside for need of water while sleeping, closed for hygenia. Existing
bedside cups solve that problem by using kinds of caps. But, to drink water first, to open cap, to drink and then to close
again is a very long process which can exactly split sleep. Especially, for insomniac people it is really difficult to sleep
again when once awaken. The product “Sleeper”, can make the opening and closing process by itself not to split sleep.
It is enough to hold cup from a surface that it lays to open it. The spring under the cup, which is loaded by gravity, gets
free when it is raised. The upside cap, which is connected to spring with a stick that passes through the cup, is opened
by turning 180 degrees. So the vertical movement under the cup is converted to a horizontal turning movement. Thus,
user just needs to raise the cup to drink water. When cup is put to surface again, spring gets loaded by weight of cup,
for this time cap turns again and cup gets closed. While cup stays on the surface, cap is closed and water is clean. The
mechanism with spring connects to upside cap by passing through a hole inside the cup. By this way it does not touch
the water, and water cup can be washed easily. The two leveled cap upside closes the cup by tight fit so it prevents any
water leakage. All pieces are designed to be made out of PP without BPA.
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‘Slice-in’ ve ‘Rend-in’

‘Slice-in’ ve ‘Rend-in’, meyveleri ve sebzeleri değişik boyutlardaki tencerelerin ve kapların üstünde dilimlemek ve
rendelemek amacıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Meyve ve sebzeleri dilimlerken kesme tahtasının dolması, sürekli
dilimleyip tencere veya kaba aktarmak gibi yaşanan temel sorunların varlığından yola çıkarak formu, detayı, pratikliği
ve aparatlarıyla, ‘Slice-in’ ve ‘Rend-in’ ortaya çıkmıştır. Diğer bir sorun olarak da meyve ve sebzeleri dilimlerken bazı
parçaların çok büyük boyutlarda kalması ve bunların farkedilmemesidir. Kolayca değiştirilebilen boyut ayarlama aparatı
ile de büyük parçaların tencere veya kaba geçmesini önlemektedir. Meyve ve sebzelerin direkt tencere/kaba dilimlenmesi
veya rendelenmesi ve büyük boyutlardakilerin geçmemesi gibi özellikler sağlayarak kullanıcıya kolaylık sağlamaktadır.
‘Slice-in’ ve ‘Rend-in’ plastik enjeksiyon yöntemiyle üretiliyor ve değişik renk alternatiflerini kullanıcıya sunuyor.

‘Slice-in’ and ‘Rend-in’

‘Slice-in’ and ‘Rend-in’ are designed in order to slice and rend fruit and vegetables on saucepans and pots with different
sizes. ‘Slice-in’ and ‘Rend-in’ emerged with their form, details, practicability and apparatus due to the fundamental
problems such as cutting-board’s filling while slicing fruit and vegetables and the necessity to transfer them to the pan or
a pot continuously after slicing. Another problem is that some parts of fruit and vegetables are left very big while slicing
them and this is not noticed. It is possible to prevent big parts from getting to the saucepan or the pot thanks to the sizeadjusting apparatus that can be replaced easily. It provides users with a great comfort by enabling the slicing or rending
of fruit and vegetables directly into the pan or pot and preventing big parts from passing. ‘Slice-in’ and ‘Rend-in’ are
manufactured with the method of plastic injection and provides users with various colour alternatives.
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SULA

‘SULA’ çiçeklerin susuz kalmasını önleyen çiçek dostudur.
‘SULA’ çiçeğinizin suyu azaldığında görsel değişikliği ile dikkat çekerek, sizin onu susuz bırakmanızı önler.
Kimi zaman yeni yetiştirilen çiçeklerin suyunun azaldığı fark edilmez ve bu yüzden de çiçeğinizin susuz kalması nedeniyle
solar ve bir daha yeşeremez. ‘SULA’, bu problemi kullanıcı ile ürün arasındaki etkileşimi görsel yönden geliştirerek
tasarlanmış ve eğlenceli bir ürün haline getirilmiştir. Aynı zamanda farklı çiçeklerin ağırlıklarına göre değiştirilebilen seviye
ayarı ile değişik çiçekler yetiştirmek de mümkündür.
‘SULA’n›n plastik enjeksiyon yöntemi ile üretilmesi ve kullanıcıya değişik renk alternatifleri ile sunulması düşünülmüştür.

SULA

‘SULA’ is friend of the flowers by preventing them be without water.
‘SULA’ attracts your attention with its visual change in order not to leave your flower without water, when water of your
flowers decreases. Sometimes reduce in the water of your flowers are not recognized. Therefore, your flowers fade and
never become green because of the lack of water. ‘SULA’ is designed to improve the visual interaction between the user
and the product in order to decrease the problem mentioned. It is also possible to raise different flowers with different
weights by changing its level. ‘SULA’ is thought to be produced by injection molding and to present with different color
options.
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ELLO

Nilay Gülfer Köse
Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
Marmara University
Faculty of Fine Arts
Department of Industrial Design

Ello, minimum alanda maksimum servis hizmeti sunma sağlama amacıyla tasarlanmıştır.
Çeşitli bardak ve kadeh servis etmeyi daha dengeli ve kontrollü bir şekilde taşıma, depolanabilirlik ve sunum estetiği sunan
Ello, otel-restoran kokteylleri için şık bir sunum ve servis sağlarken, ev ve ofis ortamında da pratik bir taşıma ve kullanım
sağlıyor. İki elle taşınan tepsilerin genel sorunu ayaklı bardaklarda yarattığı denge sorununa bir çözüm olarak tasarlanmıştır.
Ayaklı kadehi ağırlık merkezinden kavrayan noktalarında silikonun kaymayı sıfırlayan malzeme özelliğinin kullanıldığı Ello,
bir elimize özgürlük verirken diğer elimize de taşıma kolaylığı sunar. Enjeksiyon yöntemiyle üretilen beyaz ana yüzey
polipropilen plastik malzemedir. Aynı zamanda merkezinde bir çerez tabağı bulunduruyor. Tek elle dengeli ve en güvenli
şekilde 6 bardak- kadeh taşıyan Ello’nun ayaklı içkilerin tutturulduğu altı adet renkli, dairesel kısmı silikon malzemeden
üretilecektir. Silikon malzeme esnekliği sayesinde sağlam tutuş sağlıyor. Önerimiz ayaklı kadehlerin tepsilerde taşınma
zorluğunu yok etmek aynı zamanda masa üzerinde de şık bir servisi kullanıcıya sunmak.
Kadehler haricindeki servislerde bardak tabanlarını dairesel silikon yüzeye oturtarak servis sunuluyor, devrilmeyi
engellemek için silikon yüzeylerin dışında farklı renkle kodlanmış iki parça silikon uzanıyor ve bardakları tutuyor ve böylece
en güvenli şekilde taşıma olanağını kullanıcıyla buluşturuyor. Ello’nun taşıyıcı ayağı da polipropilen plastik malzemeden ve
2 parçadan oluşuyor. Montajıysa sıkı geçme olarak tasarlandı. Böylece depolamayı mümkün olan en az seviyeye indiriyor.

ELLO

Ello, is designed to provide maximum service quality in minimum occpupience.
Providing a more balanced and controlled ability of carrying variable kinds of glasses, storage and aesthetics, Ello provides
ergonomical and pratic usage in houses or offices while furnishes an elegant look and service in cocktails of hotels or
restaurants. It is designed to solve the main problem with two handled trays is the balanced problem with the stemmed
glasses and wineglasses. Using the silicon’s slipping elimination matter property in the handling of the gravity point of
the stemmed glasses, Ello frees one hand while eases carriying with the other hand. The main white surface is made
of polyprophilyn plastic, produced with injection method. In the same time, it has an appetizer plate within the middle
part. Ello’s six different colored circular parts which hold the glasses&wineglasses are going to produced from silicon.
Silicon matter provides a steadier handling by it’s property of elasticity. Our suggestion is, to be eliminate the necessity
of stemmed glasses to be carried on a tray and to present an elegant service to the user on the table. The services except
stemmed glasses are met with the user serving safely with two different color coded silicon layers to avoid falling of the
glasses by nesting the bottoms of the glasses into circular silicon face and holds the glasses. Ello’s carrier pod is made of
polyprophilen and combined from two pieces. It’s assemble is designed as tight to increase ergonomy while been stored.
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Rainbow

2011222
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istememiştir.
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his photography and personal info,
to take part in the catalogue.

Günümüzün modern şehir yaşamında bireysel yaşama uyum sağlayan mekânlar gittikçe küçülmekte ve yaşam objeleri de
bulunacakları mekâna uyum sağlayacak şekilde minimum boyutlara indirgenmektedirler. Kullanıcı artık gereksiz sayıda ve
boyutta ürünlere ihtiyaç duymamakta, zaten kısıtlı olan zaman ve mekan boyutlarında ihtiyaçlarını en çabuk ve optimum
şekilde gidermeye çalışmaktadır. Genç bireylerin pratik şekilde kullanabilecekleri ürünümüz, hem estetik hem de fonksiyon
açısından kendi kategorisinde katma değere sahip bir üründür. Günümüzde piyasadaki ahşap veya plastik muadillerinin
gerek boyut gerek ise hacim konusundaki dezavantajlarını yok etmektedir. Bir setin içerisinde bulunan 4 adet kesim plakası,
birbirinden farklı gıda maddelerini, tatları ve akışkanları birbirine karışmadan hazırlamanıza olanak verir. Farklı renk kodları
ve semboller ile birbirinden rahatça ayırabileceğiniz plakalar, kesim ve hazırlama haricinde nihale olarak da kullanılabilir.
Az miktarlar için büyük kesim tahtalarını kullanmak küçük mutfaklar için yer sorunu oluşturmaktadır. Tasarladığımız sette
ise boyutları optimum olarak düşünülen plakalar sayesinde yer sorunu ortadan kalkmıştır. Dikey ve yatay kullanıma olanak
veren bu set, boyutu, renkleri ve kullanım kolaylığı sayesinde benzerlerinden ayrılmaktadır. Geri dönüşüme uygun plastik
malzeme anti bakteriyel içerik sayesinde hem çevreci hem de sağlıklıdır.

Rainbow

Being in a modern city life with living in a smaller places, people needs as much as minimalist products. Compared
with similar ones from wooden or plastic, with its functionality and esthetic shape, the ‘rainbow’ provides advantage
with practical usage especially for young people. One set has four plague with different colours and symboles enables
to separe different foodstuffs, it prevents the tastes & smells from each other. With its optimal size and the usage both
vertical / horizontal ‘rainbow’ provides you more space in the kitchen. Produced from recycling plastic material, this
product is healty, anti bacterial and environmentally friendly.
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Sakla

Mutfaklar›n vazgeçilmez elemanlar› aras›nda olan saklama kaplar›, ev han›mlar›n›n da en yak›n dostlar›d›r. Buna ra€men
saklama kaplar›n›n kullan›mlar›nda baz› zorluklar vard›r. Örne€in, saklama kaplar›n› doldurma veya saklama kaplar›ndan
baﬂka bir yere dökme iﬂlemlerinde mamuller etrafa saç›labilmektedir. “Sakla” buradan yola ç›k›larak tasarlanm›ﬂ bir
saklama kab›d›r. Bu tasar›m›n a€z›na yerleﬂtirilmiﬂ çok amaçl› silikon ile, hem kapak görevi, hem doldurma ve boﬂaltma
iﬂlemini yerine getirmektedir. Silikonun esnek yap›s› ve kullan›c›n›n eliyle s›k›ﬂt›rmas›yla huni görevini görür ve mamuller
etrafa dökülmeden aktar›l›r.
Malzeme olarak kapak için silikon, kap için polyproplen öngörülmüﬂ ve günümüz üretim teknikleri ile üretilebilmektedir.

Sakla

Food storage boxes, one of the indispensable components of kitchens, are also the best friends of housewives. However,
there are some difficulties in the usages of food storage boxes. For example, food may be sloshed while filling the storage
boxes or pouring something from the storage box to another thing. “Sakla” is a storage box designed by taking this
view as the departure point. Multifunctional silicone placed on the mouth of this design has the function of a cover and
it carries out stuffing and emptying actions. The elastic structure of the silicone has a function of funnel as the user can
tight it with his/her hands and the materials are transferred without pouring around. As the material, silicone is advised
for the cover and polypropylene is advised for the box and it can be manufactured with today’s production techniques.
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Pazarcı

Alışverişi kolaylaştırmak amacıyla tasarlanmış, çok fonksiyonlu pazar arabasıdır. Yiyeceklerin pazardan alınıp sebzeliğe
transfer etme işlemindeki sorunlar düşünülmüş ve bu işlem tek bir üründe çözülmüştür. Pazarcı sayesinde pazardan
alınan (patates, soğan, elma vs. ) sebze ve meyveler, direkt Pazarcı’nın modüler gözlerinde taşınır. Daha sonra eve kolayca
götürülen ürün, evde ise sebzelik görevi görür. Böylece satın alınan ürünler dizme-boşaltma derdi olmadan direkt yemeye
hazırdır. Böylelikle ev hanımlarına kolaylık sağlar.
Bu işlem için tasarlanan Pazarcı’nın rafları ABS plastik olup, modülerdir. Kullanıcı istediğinde, her katın arasındaki kanallar
sayesinde, rafları ileri geri çekmece gibi çekerek kullanabilir. Bu raflar buzdolabına veya mutfağın herhengi bir köşesine
de koyulabilir.
PE pazar çantası ise strüktürden serbesttir. İstenildiğinde pazar arabasından ayrı kullanılabilir.
Ürünün modüler rafları ve serbest pazar çantası ise poşet kullanımını en aza indirerek çevreye katkı sağlar.

Pazarcı

Pazarcı is a multifunctional troller which is designed for making easier to shopping process.
Transfering problems occured while shopping, are concerned and it is intended to make a one product contains all these
processes.
Its modules are ABS plastic and modular for using another places of the kitchen such as fridge.
For the sake of rails at all of the modules, can slide easily.
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Limoni

Günümüzde limon sofranın olmazsa olmazı kabul edilir ve taze olarak kullanılmalıdır. Limon çekirdekli ve sulu bir yapıya
sahip oldu€u için yemeklere uygulanmasında zorluklar yaşanmaktadır. Bu duruma istinaden Limoni tasarlanmıştır. Limoni
sofrada her an elimizin altında olacak bir üründür. Çekirdekleri içinde tutar ve elimiz limon suyuyla temasa geçmez.
Limon suyunu taze olarak kullanmamızı sağlayan limoni’nin servisi kolaydır ve yıkanabilir. Kullanılmadı€ı anlarda masaya
konulan ürün alt yapısı sayesinde istenmeyen sızıntıları engeller. Basit ve şık bir görünüme sahiptir.
Ürün enjeksiyon kalıplama yöntemiyle üretilmiştir, malzeme olarak sert plastik (ABS) kullanılmıştır.

Limoni

Lemon is one of the must items on dining tables and must be consumed as fresh juice today. Since lemon has seads and
juicy nature, usage at dinner table has same difficulties. Limoni has been designed because of this situation. Limoni is a
handy equipment on the table, it holds the seads within itself and your hands will not touch lemon juice.
Limoni supplies us fresh lemon juice and usage of it is easy and washable after usage. When it is not used, leakage of
juice will not happen because of its unique design and it has a simple and elegant view.
Product has been produced by injection molding technique. Material is hard ABS plastic.
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Tuzukuru

Ortamdaki nem veya yemek buharı, tuzluktaki sürekli açık duran deliklerden içeri sızarak tuzların da nemlenip şişmesine
deliklerin kapanmasına ve dolayısı ile dökülmesinin zorlaşmasına sebep olur. Kapaklı tuzluklar da kullanım zorluğu
nedeniyle, bu sorunu çözememektedir. Tuzukuru ise kapağa gerek duymadan tuzluklardaki nem sorununa çözüm getirir.
Tuzukuru’nun üst yüzeyinde 3 adet “kesik” vardır. Bu kesikler, tuzluk kullanılmadığı takdirde kapalıdır ve ortam nemi tuza
nüfuz edemez. Tuzukuru kullanılacağı zaman, yan yüzeylerindeki çıkıntılara basınç uygulanır ve üst yüzey bombeleşerek
“kesik” ler açılır. Açılan “kesik”lerden tuz, rahatça dökülür.
Yan yüzeylerdeki çıkıntılar, basınç uygulanması için referans oluşturacak şekilde tasarlanmıştır. Çıkıntıların kesiti, elastik
bozulma yüzünden oluşabilecek yırtıklara önlem olarak kalınlaşır.
“Kesik”lere, basınç uygulandığı zaman tuzun rahatça akabilmesi için aşağı doğru açısını genişleten özel bir form verilmiştir.
Tuzluk kullanımı sonrası; unutulması yüzünden kapatılmayan kapakların aksine, basınç ortadan kalktığı anda “kesik”ler
kendiliğinden kapanır. Sadece dökme anında açılan delikleri ile tuzluğa nemin girmesini engeller.
Ürün, “kesik”lerin açma ve kapanma prensibini; plastiğin elastiklik özelliğinden yararlanarak gerçekleştirir. Malzeme olarak
kauçuk ya da silikon önerilmektedir.
Şeffaf olan ürün içindeki tuz miktarını gösterir ve tuz bitmeden yenilenebilmesine olanak sağlar.

Tuzukuru

Şükriye Ülgen Ayrancı
İstanbul Teknik Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
Istanbul Technical University
Department of Industrial Design
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The moisture of environment and the steam coming from pots goes inside of the salt shaker and makes salt molecules
bigger and hardly moved. Even shakers with a cap couldn’t solve the problem of salt flow. Tuzukuru is an elastic rubber
salt shaker that enables to keep salt dry and fluid.
It has three slits that stay completely closed when it’s not in use. When you push to the bumps on its left and right faces,
with the elasticty of ruber the top of the shaker cambers. That enables the slits open, so the salt could be easily poured.
Then when it’s released it returns its closed position.
The solidty of the shaker is provided with the thicker sections at the weak points. The form of the slits are be designed as
specific sections which enable to easly flow.
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Pap

Çocukların küçük yaşta el yıkama alışkanlığı kazanması önemlidir. Bunu sıkıcı bir görev ya da zorunluluktan öte eğlenceye
dönüştürmek, el yıkama alışkanlığının kazanılmasına yardımcı olur. PAP bu amaçla tasarlanmış eğlenceli bir el yıkamaya
yardımcı settir. Büyük parça sıvı sabunluk görevi görür. Musluğun gövdesine sıkıştırılarak tutturulur ve sıkıldığında sabun
akıtır. Küçük parça ise musluğun ucuna takılır ve bir anlamda suyun çıkışını işaretlemiş olur. Çocuklar banyoda kendilerine
ait bir detay bulundurmaktan zevk alacağı ve hijyenik bir ihtiyacı eğlence gibi göreceği için ürün anne babalara yardımcı
olmuş olur.
Parçalar silikon ya da kauçuktan enjeksiyon kalıplama yöntemi ile üretilebilir. Küçük parçanın ağız çapı mevcut
musluklardaki çıkış ucu çaplarına uyacak şekilde ayarlanmıştır. Elastik yapısı sayesinde farklı ölçülere uyum sağlayabilir.
Büyük parçada kapak ve sabun çıkış noktası sonradan eklenen parçalardır.

Pap

The habit of washing hands is an important issue that eveybody has to learn in childhood. If it becomes an enjoyable
activity, then it will be more than an obligation for a child. PAP is a set which is designed by this aim to help children wash
their hands in an enjoyable way. The bigger piece is a liquid soap container. When you squeeze it, there comes the soap.
The smaller piece is attached to the exit of water in the tap. Children perceive an hygienical need as an enjoyable thing to
do because of having a personal detail in bathroom. PAP helps parents to teach washing hands.
Pieces which are from rubber or silicon are manufectured by injection moulding. Smaller piece’s radius is proper for
existing tap holes. It is also adjustable and proper for most of taps thanks to the elastic material. The lid and soap exit are
additional pieces to the bigger part.
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Bowlance

Çerez yerken karşılaşılan en yaygın problem çerezliklerin koltuk, yatak gibi düzgün olmayan yüzeylerde dengede
duramaması bunun sonucunda da içindeki çerezlerin dökülmesidir. Hatta masa gibi düz yüzeylerde bile etrafa saçılarak
kirlilik yaratmaktadırlar.
Bowlance çerezlik iç içe geçen iki plastik kap ve bir metal şeritten oluşur. En içteki plastik kabın üstündeki pimler, metal
şerit üzerindeki oyuklara geçer. Metal şeridin üstündeki pimler de en dıştaki kabın oyuklarına geçer. Böylece jiroskopik
etki yaratılır. Bu etki sayesinde en dıştaki kap ne kadar eğimli bir yüzeyde durursa dursun, en içteki kap her zaman yere
paralel olacaktır. Böylece içindeki çerezler dökülmeyecektir. Temizlik aşamasında da parçalar yukarı çekilerek birbirinden
ayrılır ve kolayca temizlenebilir.
İçteki çerezlik kabı dört bölmeden oluşur. Çerezlerden çıkan çöpler bu dört bölmenin ortasında yer alan boşluğa atılır,
dıştaki kabın içinde saklanır. Böylece çöpler gözükmez ve çirkin bir görüntü oluşturmaz.
Eğimli yüzeylerde içteki ve dıştaki kap birbiri etrafında döner. İçteki ve dıştaki kaplar form olarak aynı dairesel yaya sahip
oldukları için içteki kap dışarı çıktığında dıştaki kabın devamı şeklinde durur ve içerideki çöplerin dışarı çıkmasını engeller.
Plastik kaplar ve metal şerit enjeksiyonla kalıplama yöntemi ile üretilecekler. Malzeme seçimi ise metal şerit için çelik,
plastik kaplar için ise yüksek yoğunluklu polietilendir.

Bowlance

The most common problem about eating snack food is that bowls can not stand on uneven surfaces like bed, sofa. They
can even create mess on the smooth surfaces like tables.
Bowlance is made of two plastic bowls and one metal edging. The pins of the inner plastic bowl fit in the holes of the metal
edging and the pins of the metal edging fit on the outer plastic bowl. Thus, gyroscopic effect is obtained. By this effect, the
inner plastic bowl will always stay paralel to the ground no matter how inclined the surface, which the outer bowl stands,
is. The parts can be easily removed upwards and be cleaned.
The inner plastic bowl is divided into four parts. The snack waste is thrown into the hole which is in the center of these
four parts. That is why the waste can not be seen.
On uneven surfaces, the inner and outer bowls rotate around each other. These bowls have the same circular form. When
the inner bowl rotates outside, it stays like it is the continuation of the outer bowl. That is why the waste in the outer bowl
is prevented to fall off.
Plastic bowls and metal edging will be produced by injection molding. Metal edging will be made of steel and the plastic
bowls will be made of high density polietilen.
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Bukalemun

“Bukalemun” sıkma işlemini konulduğu bardağın üstünde gerçekleştirebilen bir narenciye sıkacağıdır. Konik sıkma ağzı
ile çeşitli çapta bardakta kullanılabildiği gibi aynı zamanda kaymayan tutma yüzeyi ile de kullanıcısına sıkma işleminde
kolaylık sağlar.
Bukalemun tek parça plastik enjeksiyon ile üretilebilecek şekilde tasarlanmıştır. Bünyesinde sıkma ve filtreleme işlemlerini
bulundururken sıkılan suyun depolanması için günlük hayatta kullanılan bardaklardan faydalanmaktadır. Bu sayede pratik
bir kullanım sunarken, temizlik için de kolaylık sağlamaktadır.
Tutma kısmının asimetrik olarak kesilmesi ile bardağın doluluğunun kullanıcıya gösterilmesi amaçlanmıştır. Tek parça ve
kompakt tasarımı ile kullanım sonrası depolama sürecinde de yer kaplamaması amaçlanmıştır.

Bukalemun

“Bukalemun” is a citrus juicer that squeezes the lemons, oranges and limes on the glass. With it’s conic pressing cone
it can be used on various types of cups and at the same time with the antiskidding grasping area it makes it easier to
squeeze the citrus fruit for the user.
Bukalemun is designed for single injection moulding. While it includes squeezing and filtering properties within, it uses
the everyday cup as the juice container. As it is practical to use, it also enables an easier way for cleaning the juicer.
With it’s ergonomic and functional design, you can hold the glass while holding the bukalemun with your fingers when
you are squeezing your citrus fruit. By cutting the part we grasp asymmetrical it enabled us to see how full was the cup
while we are squeezing our juice. With it’s unitary and compact design you can store it easily when you are finished
squeezing.

234

Miray Gündoğdu
Doğuş Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Doğuş University
Department of Industrial Design

Plastikten Mamul Ürünler Kategorisi / Plastic Products Category

Öğrenci / Student

SCALE

Scale mutfaklarda bulunan dijital tart›lar›n yerine basit bir mant›kla çal›şmaktad›r.
Arşimet kanununa göre suyun kald›rma kuvveti ortaya konmuştur. Su kendi yoğunluğundan daha az yoğunluğa sahip olan
cisimleri yüzeye doğru itmektedir. Yoğunluk farkl›l›klar›ndan ortaya ç›kan itme kuvveti etkisiyle cisim yüzmeye başlar. Bu
mant›ktan yola ç›karak içinde bulunan ak›şkan durumdaki jel ile de bu kald›rma kuvveti sağlanabilmektedir. Ürünün içinde
bulunan jelin üzerine kaplanan silikon sayesinde jel kabin içerisindeki bölümde kalm›ş olur. Böylelikle ürünün üzerine bir
cisim (ağ›rl›k) konulduğunda içerisinde bulunan kanal üzerinde yükselerek ölçüm yap›lm›ş olur. Ürün üzerinde hiçbir dijital
gösterge kullan›lmad›ğ› için herhangi bir kap gibi rahatl›kla y›kanarak temizlenebilmektedir. Ölçüm kapasitesi 1000 gram
olarak belirlenmiştir. Ayr›ca dijital özelliklere sahip olmamas› da basit üretime olanak sağlamaktad›r.
Ölçüm kab›n›n plastik enjeksiyon tekniğiyle akrilik malzeme kullan›larak üretilmesi ve içerisinde bulunan jelin üzerinde
kullan›lan parçan›n silikondan elde edilmesi uygundur.

SCALE

This product works in a simple method than the other kithchen scales.
Archimed law depends on the lifting force of water. According to this law , water pushes the objects to the surface which
has lighter density. The differences of the densities makes the lighter object swim cause of the thrust of the water. Based
on this logic, we can say that the fluid jel inside the product has the same idea. The slicon covers the fluid gel inside the
product. When an object has put on the scale, the channel starts to rise and this measures the object. The scale can be
clean by washing easily because it has not any digital dashboards on it. The measure capacity of the product determined
as 1.000 Gram. The scale hasn’t any digital feature, this makes the production easier.
This method is proper that the measurement case made of acrylic material by using the injection technique and the gel
covering with silicone.
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Nhale

Sıcak kapları tezgâha veya masaya koymaktan çekiniriz. Nhale ısıya dayanıklı silikondan üretilir ve ısıyı çok iyi yalıtır.
İçindeki mıknatıslar sayesinde sıcak kaba yapışır ve kulağı sayesinde de kolayca çıkarılabilir. Kabın değişikliğine göre
genişletilebilir ve ufaltılabilir. ‹letimi kolaydır. Nhale yazısının olduğu bölümü mıknatıslıdır. Kap üstüne konularak istenilen
yere taşınabilir. Diğer tarafta mıknatıs bulunmaz. Tabana yapışmaması istendiğinde diğer taraf kullanılabilir. Toplandığı
zaman da kulağın geldiği noktadaki mıkatıs nihaleyi bir arada tutar.

Nhale

Putting the hot pots on the table is always a problem. Nhale is produced with high heat resistant silicone which insulates
the heat very well. With the magnet on the script side of the Nhale can carry itself at the buttom of the pot. And if you dont
want to use magnet side, you can use normaly the other side of the Nhale. According to the size of the pan you can enlarge
Nhale. It has also a magnet at the last part of it, if you want to make it smallet just put this part to the end of the line.
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Packetice

Bu projeyi tasarlamaktaki amacımız, dondurulmuş gıdaların buzluktan çıkarıldıktan sonraki çözülme sürelerini kısaltmaktı.
Özel tasarlanm›ﬂ s›cak su bölmesine ›s›tt›€›n›z suyu boﬂalt›yorsunuz ve dondurulmuﬂ g›dan›z k›sa süre içerisinde çözülüyor.
Bu ürünü sadece çözdürme amaçl› de€il, so€uklu€unu koruma amaçl› da kullanabilirsiniz. Esnek slikon malzeme sayesinde
ters çevrilerek kolay temizleme imkan› sa€lar.

Tuğçe Eruysal
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m Bölümü

Packetice

Our objective in designing this project was to shorten the thawing time of frozen food after it is taken out of deep freeze.
Pour the water you have heated into the hot water tank designed specially and frozen food is thawed in a short time.
You can use this product not only for thawing but also for maintaining the coldness. It is easy to clean by turning upside
down thanks to its flexible silicon material.

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

Tasarımın amacı plastiğin esnekliğinden yararlanılarak depolama kolaylığı sağlayan, katlanabilen bir ürün oluşturmaktır.
Askı düzlemsel bir biçime dönüştürerek üst üste ve yan yana depolanabilir hale getirilir. Kullanılacağı zaman pratik bir
şekilde kurulup kullanılır. Esnekliği yüksek bir plastikten üretilen üst parça el kuvvetiyle sıkıştırılarak alt parçanın ucundaki
oluğa takılır ve askının eğimi verilmiş olur. Asma aparatı ise yukarı doğru kaldırılıp istenilen yönde döndürülebilir. Böylelikle
askı kullanıma hazır hale gelmiş olur. Ürün yalnızca iki işlemle hazır hale getirilir.
Üretim teknikleri ve malzeme: Bütün parçalar plastik kalıp yöntemiyle üretilir. Üst parça ve asma aparatının içine oturduğu
yuva kısmı esnekliği yüksek bir plastikten üretilir. Diğer kısımlar ise sert plastikten üretilir. Farklı renk seçenekleri de
oluşturulabilir.

FLEXY

The aim of the design is to produce an easily storable and collapsable hanger by using the flexibility of plastic. The hanger
has a plane form because of stowing and apposing it easily. When it will be used, it is constructed practical. You can push
the upper unit which was produced with a flexible plastic in the direction of the hinge, then you connect it with the sub
unit. In this way the bevel of the hanger is made. You can pick up the hanging piece and turn it which side you want. So
the hanger is ready to use. You make only two movement to costruct it.
Production techniques and material properties: All pieces are produced by plastic impress technique. Upper piece and
the nest of the hanging unit are produced with flexible plastic. The other sides are produced with hard plastic. You can
use different colour combinations.
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Ürün, banyo/duş deneyimini daha kolaylaştırmak amacı güdülerek tasarlanmaya başlanmıştır. Çıkış noktası, duş alırken
vucudu sabunlama vb. enstantaneler sırasında suyun kısa sureli olarak kapanmak zorunda kalması, bunun gözardı
edilmesi durumunda ise temiz suyun boşa akması problemleridir. Amaç, suyun ısı ayarını kaybetmeden, tek hareketle
kapanıp açılmasını sağlamak ve su ısrafını en aza düşürmektir.
Bu üründe, duş başlığından akan suyun kesilmesi için yapılması gereken tek şey, alındıgında paketin içinde yanında
olan özel askısına yerleştirmektir. Başlık otomatik olarak suyun ağzını kapatır. Ürün küvetin musluğuna gerek kalmadan
suyu kestiği için, her türlü banyoda çalışabilmektedir. Bu su kaynağından bağımsız doğası nedeniyle, her suyun açılıp
kapanışında tekrar ısı ayarı yapmak gerekmez. Diğer duş askılarıyla da uyumlu olarak, fakat bu özelliklerden mahrum bir
şekilde de kullanılması mümkündür.
Suyun otomatik olarak kesilme özelliği, özellikle su krizinin baş göstermeye başladığı dünyamızda büyük ölçülerde su
tasarrufu yapmaya insanları yönlendirmektedir.
Hareketli iç parçalar, içerilerindeki yaylar aracılığı ile takılı olmadıkları her an suyu açık tutmaya devam eder.
Başlığı oluşturan malzemeler plastiktir.
The product is designed in order to to create a better shower/bathing experience.
The starting idea is the problem of losing the warmth of the water in the cases we want to cease the flow temporarily.
That which, is generally, the case we try to foam our body etc. Also another aim of this product is to use as less water as
possible in the cases we ignore the water taht is being wasted.
The only thing needed for this particular product to cease the running flow of water ‘for’ you, is to hang it onto its
speacially designed hook, which is also along with the package. The shower head automatically seals off the flow. Because
this process is non-dependant of the water source, it renders the water speed, and heat recalibrating unnecessary. It is
also compatible to the regular shower head hooks, however; it would lose all the functions mentioned above.
The Automatical cut of waterflow is especially important nowadays, considering the increasing cunsumption of water
sources.
The components for the shower head are made from plastic.
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Her ne kadar son teknoloji ürünü olursa olsun, hiçbir diş fırçası, klasik diş ipinin yerini tutamıyor. Çünkü diş ipi, fırçanın
ulaşamadığı yerlere girerek, zararlı bakterilerin üremesine neden olan yiyecek artıklarını temizliyor. Peki, ne kadar sıklıkla
diş ipi kullanmak gerek?
Uzmanlar, haftada 3-4 kez diş ipiyle dişleri temizlemenin yeterli olduğunu belirtiyor.
Sadece diş fırçalama, diş yüzeylerinin ancak beşte üçünü temizler. Bu nedenle, temizlenmeyen diş aralarında oluşacak
bakteri plağını ve yemek artıklarını temizlemek özel bir bakım gerektirir. Diş çürükleri ve diş eti hastalıkları özellikle bu
bölgelerde başladığı için her gün düzenli olarak diş ipi kullanılmalıdır.
Tüm bu nedenlerden dolayı diş ipi kullanımını desteklemek amaçlı diş fırçası ve diş ipini birlikte düşünme gereği duyuldu.
Tam bir ağız bakım seti tasarlamak ve diş fırçalama kadar diş ipi alışkanlığını da hayatımıza dahil etmek hedeflendi.
Ayrıca düzenli kullanıldığı takdirde 3-4 ay olarak belirtilen diş fırçasının kullanım süresi dahilinde yeterli diş ipi
barındırmaktadır. Böylece diş fırçasının kullanım süresini de belirleyip bu sürede çöpe atılacağını da farketmiş oluruz.
Yalın bir tasarım içerisinde aynı zamanda ergonomik bir çözümleme getirildi. Farklı işlevler çift uç kullanılarak tasarlandı.
Temizlik kolaylığı amaçlı olarak gereksiz detaylardan kaçınıldı. Kıllar yumuşak naylon ve diğer sentetik malzemelerden
tasarlandı. Kolu ve kafası sert plastikten yapıldı.

flussher
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Regardless of which technology you use, dental floss is a “classic” and toothbrush can not keep its place because the
dental floss clears, where the brush can not reach, by entering the growth of harmful bacteria that cause food particles
So, how often have to use dental floss?
Experts suggests, 3-4 times a week is sufficient to clean teeth with dental floss.
Only “brushing” teeth provides 60% cleaning of tooth surfaces. Therefore, to clean up dental plaque and food residues
requires special care. Tooth decay and gum disease grow especially in these regions so floss should be used on a regular
basis.
For all these above reasons, to support the use of dental floss, it was strongly desired to design a toothbrush and dental
floss hybrid. It was aimed to create a complete mouth care kit and bring dental floss using habit to our lives.
Moreover, in order to remind people to change their toothbrushes in every 3-4 months, which is recommended by the
experts, the rope is included to last for that time period if used regularly. In a simple yet ergonomic design, different
functions were added in the two different edges. Unnecessary details were taken away for hygiene purposes. Brushes
were made of soft nylon and other synthetic material while the arm and the head parts were made of hard plastic.
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ORB Meyve Yıkıyıcı

“Orb” meyve yıkayıcı, meyvelerin temizlenmesini daha pratik ve kaliteli hale getirir. Ürün ayrıca servis elemanına dönüşerek
kullanıcıyı sunum teferruatından kurtarır.
“Orb”un içerisine meyveler yerleştirildikten sonra, musluk altına tutularak üzerindeki gözenekler sayesinde meyveler her
yönden “Orb”un musluk altında çevrilmesi ile yıkanır. Sahip olduğu bu yıkama şekli ile ürün; meyvelerinizi el değmeden ve
zedelemeden her yönden temizler. Sudan ve zamandan tasarruf etmenizi sağlar.
Yıkama (temizleme) işleminden sonra “Orb”un alt ve üst parçası sunum kasesi olarak görevine devam eder. Dilerseniz
kaselerin ikisine de meyve koyabilir ya da birine meyveleri koyup diğerini de meyvelerin tüketiminde ortaya çıkan kabukları
doldurmak için kullanabilirsiniz. “Orb”un alt ve üst parçası kullanım sonrası iç içe geçerek, raftaki yer işgalini önler.
“Orb”un üretiminde; geri dönüşümlü plastikten, enjeksiyon kalıplama tekniği uygun görülmüştür.

ORB Fruit Cleaner

“Orb” fruit cleaner makes more practical fruit removal and delivery.
After placing the fruits into the “Orb” product is washed under the tap turned every way. With the wash shape of the
“Orb” owned, fruits are cleaned without touching and injuring. Thus, water saving without spending too much. After the
washing ‘’Orb’’s upper and lover parts are transformed a stylish service element. The parts of the “Orb” prevents the place
invasion through intertwined on the shelf.
Recycled plastics injection molding thought the production of the “Orb”.
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Wave günümüz daralan mutfaklarında günlük kullanımı kolaylaştıran ve çatal kaşık çekmecelerinde yeni bir düzenlemeye
giderek yeni bir kullanım alanı yaratan bir ürün önerisidir. Dalga formundan yola çıkarak tasarladığımız Wave mutfaktaki
dinamizmi simgeler. Normalde mutfaklarda çatal ve kaşıklar düzlemsel konumda yerleştirilerek çok yer kaplamaktadır.
Wave ise çatal kaşıkları eğimli bir şekilde konumlandırarak çekmece yüzeyi üzerindeki iz düşüm alanlarını azaltarak alan
ekonomisi yaratır. Üretim önerisi: Plastik enjoksiyon

WAVE

In contrast to our small area kitchen of today ‘wave’ is a new kitchen concept which has a new cutlery drawer arrangement,
that offers a new work space and also enables an easier and better usability. The unique design with its’ asthetic language,
that is according to waves, symbolizes the dynamic that prevails in the kitchen. Usually it takes a lot of space to organize
the cutlery in the kitchen. The ergonomic angle of the drawer not only helps to take the cutlery easier out of the drawer,
but it is also an economic way to save space. Production proposal: Plastic injection

Özkan Yılmaz
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m Bölümü
Mimar Sinan University of Fine Arts
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design

Plastikten Mamul Ürünler Kategorisi / Plastic Products Category

Öğrenci / Student

Safe Cheese Peynir Kutusu

Safe Cheese Peynir Kutusu, peynir üretim tesislerinde üretilen peynirin tüketici ihtiyaçlarına karşılık verecek şekilde
paketleme/kutulanmasına çözüm getirecek çevreci bir üründür. Çevreci üründür çünkü ürün tüketim ömrünü uzatmayı
amaçlamıştır.
Safe Cheese Peynir Kutusu’nun açıldıktan sonra %75’lik bölümünü korumaya alması ürün tüketim ömrünü uzatmaktadır.
Safe Cheese‘in kutu içerisindeki üçgen peynir kesme ve tutma aparatı peyniri her seferinde eşit oranlarda kesmemize
olanak sağlar. Safe Cheese içerisinde dört blok üçgen peynir bulunmakta, birinci kalıp bittikten sonra ikincil kapak açılarak,
kutu kenarlarında bulunan tutma sapları ile peynir blokları kaldırılır ve tükenmiş olan peynir bloğu döndürülerek yeni
peynir bloğuna geçilir. Peynir bloğu üzerindeki koruyucu ve tutucu bant kaldırılarak tüketime hazır hale getirilir.
Safe Cheese kutu içerisindeki üçgen peynir kesme ve tutma aparatı peyniri eşit oranlarda keser, eşit üçgen peynir kesimi
sonucu kutu içerisinden tüketiciye kaç adet üçgen peynir çıktığı bilgisi verilir (1500 gr, paket, 80 adet üçgen peynir) (80‘lik
kutu, 40’lık kutu, 20’lik kutu.)
Safe Cheese peynir kutusunda tüketici ihtiyaçlarını gözeten, ürün ömrünü uzatan, çevreci bir ürün oluşturmak
amaçlanmıştır.

Safe Cheese Box

Safe Cheese Box, is an environment friendly product which introduces a new solution that allows the produced cheese
to be boxed according to the needs of the consumers. It is environment friendly because it is been aimed to extend the
consumption lifespan of the product.
The consumption lifespan is extended by protecting %75 of the product after it is been opened. The triangular cutter and
handle aparatus inside the box lets us to cut the cheese in equal sizes everytime. There are four triangular blocks inside
the Safe Cheese, once the first block is consumed the secondary lid is opened up and by using the handles on the edge
of the box the cheese blocks are lifted up and the empty cheese block is rotated and slipped to the new cheese block. The
new cheese block, is ready to be consumed by opening up the protecting plaster.
The triangular cutter and handle aparatus inside the Safe Cheese Box cuts the cheese in equal parts, after cutting in equal
triangles the information of how many triangular cheese comes out is given (1500 gr package, 80 triangular cheese) (box
of 80, box of 40, box of 20).
In Safe Cheese Box, creating an environment friendly product which considers the needs of the consumer and extends
the life span of the product has been aimed.
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Parrot

Parrot Tuvalet Kağıdı Tutacağı sadece kendi kullanacağınız kağıda dokunarak istediğiniz miktarda kağıdı kolaylıkla almanıza
imkan tanıyor. Böylece bir sonraki kullanıcıya temiz, dokunulmamış kağıt bırakıyor. Hem hijyen hem de tasarruf sağlıyor.
Bilinen fizik kurallarına dayanan basit mekanizması; maliyeti düşürürken, dayanıklılığı arttırıyor. Yer çekimi ve moment
ilkelerini kullanan ürün, yay kullanılmasına bile ihtiyaç duymuyor. Hareketli kapak, kapanma hareketiyle kağıdı sıkıştırarak
sonraki ilk çiziklerden kopmasına, geri dönme hareketiyle bir sonraki kullanım için kağıt ucu sunmasına olanak tanıyor.
Kapalı ve şeffaf kabın, kağıdı toz ve pislikten uzak tutması ve içini göstermesi kullanıcıya güven veriyor. Referans yüzey
duvara montajı kolaylaştırırken, ürün için önem arz eden açının korunmasını sağlıyor.
Malzeme olarak PVC, HDPE, kauçuk ve alüminyum kullanılarak plastik enjeksiyon kalıplama metodu öngörülüyor.
Her tuvalete uygun olan Parrot Tuvalet Kağıdı Tutacağı; çevre dostu, ekonomik, hijyenik, düşük maliyetli, dayanıklı ve
güvenilir bir çözüm sunuyor.

Parrot

Parrot Toilet Paper Dispenser Allows you to take as much toilet paper as you want only touching to the paper you will use
yourself. This way, only clean and untouched paper is left for the next user. It provides hygien while saving. It’s simple
mechanism based on simple laws of physics; reduces the cost and increases durability. Using the principles of gravity and
moment this product does not even need a spring to function. Dynamic shutter, holds the paper tightly by shutting motion
allowing the paper to be ripped off from the closest perforation line, and by returning motion pushes out paper end for
the next usage. Closed and transparent cover keeps dust and dirt outside and reassures the user since the user can see
inside. The reference surface provides simpler mounting and protects the angle important for the function of the product.
For the materials aspect PVC, HDPE, rubber and aluminum; plastic injection molding method is proposed.
Parrot Toilet Paper Dispenser offers an eco-friendly, hygienic, low-cost, durable and reliable solution for any toilet.
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MANDALİN (PLASTİK MANDAL)

Fulya Certel

Mandalin; iki halka parça ve bunları birbirine bağlayan köprü benzeri ince bir bağlantıdan oluşmaktadır. Ürünün üretimi
klasik mandal tasarımından çok daha ucuza gelmektedir. Çünkü tek bir enjeksiyon kalıptan çıkmaktadır ve diğer mandallarda
olduğu gibi mekanizma hareketi için yay, zemberek vs. bulundurmamaktadır. Bu da kalıp masraflarını azaltmaktadır.
Mandalin’in tasarımı farklı asma yöntemlerine izin vermektedir. İstendiğinde klasik bir mandal gibi kullanmak amacıyla
iki halkadan biri çamaşır ipine, diğeri ise çamaşıra bağlanarak asılabilir. Bunun dışında ara bağlantıdan yararlanarak
da çamaşır asmak mümkündür, halkalardan biri vasıtasıyla çamaşır ipine sarılan Mandalin, kendi içine geçerek tek bir
mandal gibi asılabilir. Ayrıca çorap vs. gibi çiftli çamaşır malzemelerini asarken içi halkaya da bir çamaşır asılarak ortadaki
bağlantı vasıtasıyla çamaşır ipine asılabilir. Varyasyonları klasik mandallara göre çok daha fazladır ve bu kullanıcıya çok
fazla seçenek sunduğu gibi daha az mandalla daha çok iş yapılabilmesini sağlamaktadır. Mandalin çalışma prensibini
plastik materyalinin esneme özelliğinden almaktadır. Kulakçıkları sıkarak halkalar açılır ve çamaşır araya sıkıştırılır.
Aradaki bağlantının esnekliği sayesinde tıpkı bir ip gibi asılabilir. Mandalin; üretim kolaylığı ve sağladığı farklı kullanım
varyasyonlarıyla kullanıcı ve üretici dostu bir ürün olmayı amaçlamıştır.

MANDALİN (WASHING PEG)

Sencer Özdemir
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m Bölümü
Mimar Sinan University of Fine Arts
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design

Mandalin; two ring-like part and a thin bridge linking them. Production of the product is much cheaper than the classic
design of the latch. Because it is a single injection mold, and other latches as well as the mechanism for the movement of
spring,etc.. not maintain. This also reduces the cost of mold. Mandalin’s design allows different methods of suspension.
When you are prompted to use a conventional latch, such as washing one of the two ring rope, the other connecting hung
laundry. Find out by taking advantage of this link, it is possible to hang the laundry, washing through the rope wrapped
rings, one of the mandarin, passing into its own as a single hung on pegs. In addition, socks, etc. materials such as
hanging laundry inside the ring, the double connection by means of a laundry washing hanging rope can be hung in the
middle. Variations in the catches is much more than classic, and it offers many more options to the user, such as less
than a lot of work provides the performance of the latch. Plastic material properties of the working principle of mandarin
is yawning. Atrium opens by squeezing and washing the rings are compressed together. Thanks to the flexibility of the
connection between them can be hung just like a rope. Mandalin, production, and provides ease of use of different
variations to be a product aimed at the user and manufacturerfriendly.
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Kesme Tahtası ve Tartı

Bu ürün kesme tahtası ve tartı için tasarım çözüm önerisidir. Kesme tahtasından, kesilen parçaların tencere ya da tabağa
boşaltılırken kenarlarından dökülmesini engellemek amacıyla tasarlanmıştır. Kesilen parçaları tencereye boşaltırken el ya
da bıçakla yardım ederek dökülmesini sağlamak gerekmektedir. Katlama sistemi ve esnek parçalar sayesinde tahtanın
esnemesi sağlanmış ve tenceye parçaların boşaltılması kolaylaştırılmıştır. Ayrıca tahtaların yer işgali ve depolanması
sorununu da çözmek amacıyla hazırlamış olduğum sistem sayesinde tahta tamamen katlanabilmekte ve rulo şeklinde
depolanmaktadır. Tahtanın rulo şeklini almasından sonra sabit şekilde durması esnek şerit mıknatıslarla sağlanmıştır.
Bu mıknatıslar katlanır kısımların içine yerleştirilmiştir. Bu sayede hem estetik açıdan hem de işlev açısından problemler
ortadan kalkmıştır. Bu ürün aynı zamanda tartma işlemleri içinde kullanılabilmektedir. Kesilen yüzeyin içine yerleştirilmiş
olan elektrik devresi ve tahtanın altına yerleştirilmiş sensörler sayesinde ölçüm yapılabilmektedir. Bunun içinse tartının
açma/kapama tuşuna basmak yeterli olacaktır. Üst yüzeyde tutma yerinin yanında bulunan dijital ekran sayesinde yapılan
ölçüm sonuçları görülebilmektedir. Malzeme seçimi plastiktir.

Cutting Board and Weight

The project which I designed for cutting board and weight is a solution. It was designed for hindering pieces while
empitiying them into plates or saucepans. Normally, the cutting pieces are emptied in saucepans with the help of knife
or hand. The flexion is supplied thanks to folding system and flexiable parts. Thereby the emptied parts are eased. Apart
from this, the Project can be both folded and stored with the aim of in the form of roll and solve. The problem of cutting
boards occupancy and their storage. By courtesy of the formed board as a roll is supplied through flexiable magnetic
sheeting. This project is used as a weight in the same time. The parts which supplied folding the circuit that is found in
the parts suppliying folding and sensors under the cutting boards. May be weighed on the surface in to this dijital screen
on the surface shows the resuts of weight measure.
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HIZLI İÇECEK SOĞUTMA KABI

Günlük yaşamda içeceklerimizi her zaman buzdolabına koyma imkânı bulamayabiliriz veya koymayı unutabiliriz. İstediğimiz
anda soğuk içeceğe sahip olamamak bizi mutsuz eder. Genellikle soğuk içecek için içeceğin içine buz gibi yabancı madde
karıştırılır veya beklemeyi göze alarak içecek buzlukta hızlı soğutmaya bırakılır.
“Hızlı İçecek Soğutma Kabı” bu sorunu çözmek için tasarlanmıştır. Kap, içeceklerin tadını bozmadan anında soğumalarını
sağlar.
Soğutma işlemi ısı alışverişiyle olur. “Hızlı İçecek Soğutma Kabı” ısıyı çok iyi alıp verebilmesi nedeniyle 15 cm x 20 cm
boyutlarındaki metal plakalardan yararlanır. Buzlukta soğutulmuş metal plakalar kabın içine yerleştirilir ve kabın giriş ve
çıkış kapakları açılır. Giriş boşluğundan dökülen oda sıcaklığındaki içecek kabın içinden geçerken geniş metal yüzeye
yayılır. Hızlı ısı alışverişi sayesinde, içecek kabın içinden geçtiği sırada soğur ve çıkış kapağından bardağa dökülür.

RAPID BEVERAGE COOLING TANK

In our daily life, we may not always have possibility to put our beverages into the refrigerator or we may forget to put them
in it. We may be unhappy unless we get cold drink whenever we want. For a cold drink, generally we mix the beverage
with a foreign substance such as ice or by assuming the burden of waiting we may put the beverage into the deep freeze.
“Rapid Beverage Cooling Tank” is designed to solve the problem. It provides instant cooling without changing the taste
of the beverages.
Cooling is a process of heat exchange. Therefore, “Rapid Beverage Cooling Tank” utilizes 15cm x20 cm metal plates. We
insert the metal plate which was chilled at the freezing part of the refrigerator into the Tank and open the entry and exit
caps. We pour the warm beverage into the entry hole. It spreads on the surface of the metal plate. After the beverage
passed through the Tank it gets cold thanks to fast exchange of heat and we pour cold beverage into the glass from the
exit hole.
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Chop&Fold Kesme Tahtas›
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Tasarlanan kesme tahtası, kesilen malzemenin açığa çıkardığı suyun etrafa saçılmasını engellemek için ve de kolay olarak
başka bir yere aktarılmasını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Kesilen sebze, meyve ya da etin suyunun özellikle ortada
toplanmas› için kesim tahtasına açı verilmiﬂtir. Ayr›ca açılan delikler sayesinde oluşan su aşağıdaki tepsisine akmaktadır.
Doğrama işlemi bittikten sonra, tahtan›n ortadan katlanabilir olmasıyla kolayca tavaya ya da tabaklara aktarılabilmektedir.
Aynı şekilde suların biriktirildiği tepsi de katlanabilir tasarlanmıştır, istenirse başka bir yerde kullan›lmak amacıyla saklama
kabına ya da çöpe kolaylıkla dökülebilir. Kullan›lan malzeme akrilik plastik olarak seçilmiştir. Kesme tahtasının boyutları
45x35x1-1.6 cm, biriktirme tepsisinin boyutları 45x15x0.3-0.9 cm’dir. Her iki tahtanin da kalıba dökme yöntemiyle
yapılması öngörülmüştür. Akrilik seçilmesinin sebebi; daha az çizilmesi, kolay temizlenebilmesi, bulaşık makinesinde
yıkanabilir olması, mikrop tutmamasıdır. Bir kesme tahtasında olabilecek tüm özelliklere sahip, utiliter bir tasarımdır.
Tasarlamaya başlanmadan önce, aşçılarla konuşulmuş ve yemek yaparken kesme/doğrama aktivitelerinin sırayla
nasıl yapıldığı gözlemlenmiştir ve sorunlar/eksiklikler çıkarılmıştır. Sonuç olarak, öncelikle malzeme kesme tahtasına
yerleştirilip, parçalara ayrılıyor, ayrılırken malzemenin suyunun etrafa saçılması problem oluyor, sonra kesme tahtasından
bir yere aktarılıyor ve aktarılırken malzemeler etrafa saçılıyordu. Fakat Chop&Fold kesme tahtasıyla bütün eksiklikler
ortadan kaldırılmıştır.

Chop&Fold Kesme Tahtas›

The aim of this cutting board design is to prevent scattering of water revealing from the material cut and also to provide
easy transfer to another platform. An angle is given especially in the middle to collect the water emerged while cutting
vegetables, fruit or meat. Also, thanks to the drop-down holes on top of the board, the water flows below into the tray.
After the chopping process, the board can be folded from the middle to transfer the chopped pieces into plates or into
the skillet easily. Also the tray can be folded the same way, therefore the water accumulated inside can be poured easily
to use with another place or storage container cope, if desired. The material was selected as acrylic plastic. Dimensions
are 45x35x1-1.6 cm; tray’s dimensions are 45x15x0.3-0.9 cm. Both the method of molding is selected. The reason for
choosing the material acrylic is to lessen scratches, being easy to clean-dishwasher safe, avoid holding germs. It is a
cutting board that can have all the features, it is a utilized design. Before starting the design, we have spoken with the
cooks and observed them while cutting / chopping activity in the order to find the problems / deficiencies. As a result,
initially, the material is placed on a board, chopped into pieces, having the problem of scattering water around, and then
transferred to somewhere else with the same problem: scattering pieces around. But with the Chop & Fold cutting board
all defects are eliminated.

Görkem Özdemir
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PARRMAG

“PARRMAG” bir çatal-bıçak-kaşık seti olup çocuklara yemek yeme alışkanlığı kazandırmak ve yemek yeme işlemini
eğlenceye çevirmek amacıyla tasarlanmıştır. Türkiye piyasasında çocuklara yönelik mutfak ürünlerinin eksikliği oldukça
açık bir şekilde görülmektedir.
“PARRMAG” yeme aktivitesini eziyet yerine, oyuna çevirmeyi hedefler. Plastik bölümündeki boşluğa parmak sokularak
“parmak kukla” şeklinde oynatılır. “Bu tutmuş (çatal), bu kesmiş (bıçak), bu yedirmiş (kaşık/çatal)” konulu yaratıcı oyunlar
kurulabilir.
“PARRMAG” hijyeni göz önünde bulundurur. Gövdesinin formu nedeniyle dik durabilir. Yatay durduğunda ise metal yüzey
asla yer ile temas etmez. Kısacası, ağıza giren kısım, özellikle yere sürülmedikçe pislenmez.
“PARRMAG”ın başlığının geniş olmasının sebebi, çocukların çatal / kaşığı boğazlarına kadar sokmasını engellemektir.
“PARRMAG”ın gövdesinin kalın oluşu, küçük ellere tam oturmasını sağlar. Gövdesinin üzerindeki kauçuk kaplama, tutuş
kolaylığı sağlar, hassas dişlerinin zarar görmesini engeller.
“PARRMAG” ana renkleri (primary colors) çocuklarla tanıştırmak için kırmızı, sarı ve mavi rengindedir.
“PARRMAG”ın üretim yönteminin, metal kısmını presleme işlemi ardından kalıba sokularak üzerine plastik enjeksiyon
şeklinde yapılması planlanmıştır.

PARRMAG

“PARRMAG” is a children’s cutlery set that designed to get children adopt the eating habit and to turn the eating activity
to a play. It is easy to see that there is a lack of product in cutlery segment for children in Turkey.
“PARRMAG” turns eating into a playful activity. Parent could put his/her finger into the negative space in main body and
use it as a “finger puppet”.
“PARRMAG” is a free standing product. Furthermore the metal part never touches the ground unless someone smear it
on the ground.
“PARRMAG” prevents children inserting the cutlery into their throat by its top part.
“PARRMAG”s body is thick, that helps children to hold much more properly. Also it’s body is coated with rubber.
“PARRMAG” meets the primary colors (RYB) with children.
Metal part: metal pressing main body (hardened rubber/rubber coating over plastic): metal part inserted into injection
mould.
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SLIDEBALL

Slideball, küre şeklinde olan ve tek bir ürün içerisinde tuz ve karabiber seçeneğini sunabilen bir ürün tasarımıdır.
Ürünün amacı masalardaki kalabalığı azaltıp, tek seferde iki işlemi birden yapmayı sağlayıp hem pratik bir kullanım hem
de göze güzel bir görüntü sağlamaktadır. Ürün üzerinde 2 adet kızak sistemi bulundurmaktadır. Kapak sağ ve sola hareket
ederek tuz ve karabiber deliklerinin açılmasını sağlar. Aynı şekilde alt kısımda bu sistemle hareket edip bu sefer doldurma
haznesi girişlerini açar. Ürün küre şeklinde olduğundan, yuvarlanmaması için içindeki tuz ve karabiberin yere uygulayacağı
ağırlığa ek olarak alt doldurma haznesinin kapağı, üst kapağa oranla daha ağırlaştırılmıştır. Buna ek olarak daha eğimli
yüzeyler için ürünün kendine ait bir tablasıda bulunmaktadir. Ürünün malzemesi ABS plastiktir.

SLIDEBALL

Slideball is a round shaped product design presenting you salt and pepper in one product.
İts aim is to provide you with a nice scenery by lessening the crowd on your table with its practical usage and by offering
two things in one. This product design has two sliding systems. Its cover slides two sides and its salt or pepper canals
open each time. Its bottom works the same in order to be filled with salt or pepper. Its bottom is heavier than its top not
to roll on the table and it also has a special plate to be used on sloping surfaces. It is made from ABS plastic.

250

Ahmet Burak Aktaş
Orta Do€u Teknik Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
Middle East Technical University
Department of Industrial Design

Plastikten Mamul Ürünler Kategorisi / Plastic Products Category

Öğrenci / Student

Çamaşır Askılığı

Çamaşır askılığı tasarımının amacı; mevcut çamaşır askılıklarının problemlerini çözümleyerek farklı bir çamaşır asma
deneyimi yaşatmaktır. Katlanmış hali 12 cm çapında ve 100 cm yüksekliğinde bir silindir olan askılık, en önemli özelliklerini
bu formu sayesinde kazanmıştır. Katlıyken minimum yer kaplamasının yanı sıra, mevcut çamaşır askılıklarının büyük
çoğunluğunun bir sorunu olan, katlandığı zaman desteksiz ayakta duramama sorununa çözüm getirmektedir. Bu çamaşır
askılığını diğerlerinden ayıran bir diğer önemli özellik ise her seferinde tüm askılığı tamamen açıp kapamak yerine, sadece
ihtiyaç olduğu kadar askıyı kullanabilme imkanı sağlamasıdır. 50 cm uzunluğundaki üç tane ayağı ise, ağırlık merkezini
kontrol altında tutarak denge sorununu ortadan kaldırmaktadır.

Çamaşır Askılığı

The aim of this drying rack is to offer the user a different cloth hanging experience while solving the problems of current
drying racks. Its speciality mostly comes from its simple cylindrical shape(12cm radius, 100cm height). When it is
packed, it covers minimum space. Moreover, it can stand by itself unlike most of the current drying racks. Another thing
that differenciate this drying rack from others is that the user is able to use just enough hanging units, without opening
and closing all of the hanging units every time. And its 50cm long legs keep the center of mass under control so that
there are no balance problems.
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MEC-TWISTER

Yasemin Efe
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Tasarladığımız ürün, mutfakta herhangi bir çırpma işlemini kolaylıkla ve etkili şekilde yapmayı amaçlıyor. Üstteki parçayı
aşağıya doğru indirdiğimizde yukarıda rulmana bağlı olan vida, vida yolunu geçmek için dönüyor ve bağlı olduğu çırpıcı
kısmı da döndürüyor. Bu sayede çırpıcı kısım aşağı hareket ederken aynı zamanda dönmüş oluyor. İçerideki yay sayesinde
ise kendiliğinden yukarı çıkabiliyor. Üst parçadaki çıkıntılar, gövdedeki girintilere oturuyor ve üst parça çevrildiği zaman
kitlenmiş oluyor. Ters yönde çevirdiğimiz zaman ise açılıyor. Bu ürün malzemeleri karıştırmakla kalmıyor. Aynı zamanda
köpürtmek için de ideal bir çalışma sistemi var. Hijyenik açıdan kolaylık sağlayan çırpıcı, iki parça olduğu için kolaylıkla
temizlenebiliyor.
Ürünümüzün malzemesi plastiktir. Kabuk, plastik enjeksiyon yoluyla üretilmektedir. Çırpıcı kısmı oluşturan kanatlar ve
merkez silindir ise birçok ürünle temas halinde olacağı için paslanmaz çeliktir.
Normal bir çırpma eylemini düşündüğümüzde bilek hareketi önemlidir ve uzun süre yapıldığında bilek için yorucudur.
Ürünümüz bu sorunu, tek hamlede çok çırpma sağlayarak çözmektedir. Böylelikle bilek için yorucu olan çırpma eylemi
eğlenceli, kolay ve az vakit harcayarak gerçekleşmiş olur.
Ergonomik açıdan ürünümüz kullanıcı dostudur. Kullanıcı ürünün çalışma şeklini kolaylıkla anlayabilir. Ayrıca aşağı
indireceği kısım, el yapısına uygundur. Böylelikle kolay ve rahat bir çırpma sağlayabilir.

MEC-TWISTER
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The product we designed aims to whisk anything easily and efficiently. When the upper piece slides down, the screw
connected to ball bearing turns for passing through the its way and connected whisking part is turned by means of it. So,
as whisking part slides down, it turns as well. Thanks to the spring mechanism inside of the Mec-twister, it can slide itself
up. Moreover, the coign in the upper piece fit the indent of main piece and when upper piece turns, it is locked. When it
turns back, it is opened. This product not only mixes the ingredients, but also it a useful tool for churning purposes. Since
it consists of two separable parts, it can be cleaned easily.
Product is made of plastic. Shell is produced by means of plastic injection. Planes that create whisking part and center
cylinder are made of stainless steel since they are exposed to get into interaction with many kinds of ingredients.
In most of the whisking acts, wrist movements are important and if the action is put into practice long time, it is tiring for
the wrists. Our product solves that problem by providing multiple whisking acts in a single move. In that way, a tiring act
for wrists, whisking, is turned into an enjoyable, easy and less time consuming activity.
In terms of ergonomics, product is user-friendly. Users can easily understand the way of how it works. In addition, the
part which is going to be slide down is suitable to handle. In this way, an easy and smooth whisking is achieved.

Ceren Türkmen
‹zmir Ekonomi Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
‹zmir Ekonomi University
Department of Industrial Design
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RR – Razor Revolution

RR t›raş bıçağı seyahat edenlerin otel yaşantısını kolaylaştırmak amacıyla tasarlanmışplastik bir üründür. T›raş köpüğü, jel
ve benzeri ürünleri ayrı ayrı taşımanın son bulduğu, t›raş olurken ihtiyaç duyulan herşeyin tek bir üründe toplandığı; küçük
ölçülerdeki, çok yönlü bu ürün, insanları “t›raş” dendiğinde akla gelen rahatsız, dağınık, pis ve alışılmış görüntülerden
uzaklaştırmayı; aynı zamanda az yer kaplanmasını hedeflemektedir. Açılıp kapanabilen bıçaklar sayesinde daha güvenli
bir ortam sağlayan ürün, bu özelliği ile aynı zamanda bıçakların daha kolay ve etkili temizlenmesi imkânını sunuyor.
Oynar başlığı ile her türlü kıvrımda kolayca uygulanabiliyor. T›raş bıçağı başı, sap görevi de gören diğer parçalarından
ayrılarak kullanıldığında, elin bıçağı daha kolay kavraması ile küçük veya zor alanlarda daha kontrollü hareketler sağlanmış
oluyor. T›raş bıçağının başı dışında iç içe geçebilen parçalardan her biri nemlendirici krem, onarıcı krem, köpük veya jel
ile dolu olan plastik kutulardır. T›raş bıçağının ve birbirinin arkasına eklenip sabitlenebilen bu kutulardan istenilen sayı
kadar eklenilerek arzu edilen sap uzunluğuna ulaşılabiliyor veya arzu edilen sayıda ve çeşitte cilt ürünü de beraberinde
taşınabiliyor. Cilt ürünleri ve bıçak ömrü ortalama 8 kere t›raş olunduğunda tükeniyor. Her parçanın birbirinden bağımsız
bir şekilde satın alınabiliyor, yenilenebiliyor olması ve çeşit sunulması ürünü piyasada aktif tutabilecek bir satış stratejisi
de oluşturuyor.

RR – Razor Revolution

RR shaving razor is a plastic product which is designed to facilitate the life in hotels for travelers.
This small sized and versatile product which ensures the ending of carrying shaving foam, gel and similar products
separately and which provides to gather all the solutions in one product for every need of shaving; aims to make people
get off the idea about “shaving causes discomfort, mess and dirt”. Moreover this product aims to keep people away from
the familiar images when shaving comes to mind and it aims to save space in our bags, in our rooms, in everywhere.
The product that provides more secure environment with swicthed on and off blades; also lets blades to be cleaned more
easily and effectively with the same switched on and off blades feature. Pivoting head can be easily applied to any kind of
curve in the body. When the head of razor is used separately from the other parts which can be also used as handle, hand
control becomes easier in small and difficult areas because of better grasping opportunities. Except the head of razor, the
parts that can fit in each other are plastic boxes which include moisturizer, gel, foam or skin fixing cream. It is possible
to stack and fix every parts to reach desired handle length and to be able to carry varieties of skin products as many as
desired. Skin products and shaving blade’s life run out after using approximately 8 times. Because that each part can be
bought separately or can be renewed and because of the existence of the options, there occurs a sales strategy that can
keep the product active in the market.
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Salata Kit

Koray Benli
Orta Do€u Teknik Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
Middle East Technical University
Department of Industrial Design

Salad Kit kompakt bir salata hazırlama ürünü olup, temel olarak bir kap ve içerisine entegre olmuş rende ile doğrama
tahtasından oluşmaktadır. Bu ürün, salata hazırlama sürecinde karşılaşılan; yıkama, süzme, doğrama, rendeleme ve
servise hazır etme aşamalarına çözüm sunarken, daha az yer kaplayıp daha az bulaşık çıkartmaktadır.
Bu ürünle salata malzemeleri; kapta yıkanır ve daha sonra rendenin süzme işlevinden faydalanılarak kolayca süzülür.
Süzülen bu malzemeler; kabın içerisinden çıkarılan doğrama tahtası ile kap üzerinde veya kaptan bağımsız olarak düz bir
zemin üzerinde doğranır. Doğrama işlemi tamamlandıktan sonra, istenilen malzemeler kabın üzerine sıkı geçme ile oturan
rendede rendelenebilir. Böylece, mutfakta salata hazırlamak için kullanılan kap ile yemek masasına servis yapılabilir. Bu
şekilde salata hazırlamak daha kolay ve daha az bulaşık çıkaran bir iş haline gelmiş olur.
Kap, doğrama tahtası ve rende çerçevesinin malzemesi polipropilen olup enjeksiyon kalıplama yöntemi ile üretilecektir.
Rendenin metal kısmı ise, paslanmaz çelikten presleme yöntemiyle yapılacaktır.

Salad Kit

Salad Kit is a compact salad preparing product which is consisted of basically a container with integration of cutting board
and grater. It enables user to carry out all the salad preparing processes such as; washing, straining, cutting, grating and
serving within the same enviroment.
With this product, salad ingredients can be washed inside of it and by means of the secondary usage of grater, their
water can be easiliy strained. After that ingredients can be either cut into pieces on cutting board into salad container or
they can be grated directly into container. Once the cutting process is completed, cutting board and grater can be easily
eliminated and product is now turned into serving container. In this way, delicious salads can be reach to the dining table
from kitchen top just by single product. Salad preparing is much more easy now; less effort to slice, less dishes to clean
and less time to consume.
Container, cutting board and the frame of grater will be made of polypropylene and they will be injected into mould. Metal
part of grater will be made of stainless stell, and the production technique will be punch pressing.
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Sıkıştırr/Pencere Aksesuarı

“Sıkıştırr”, pencerelerin istenilen aralıkta kalmasını sağlar, çarpmasını önler. Pencere arasına konma ihtiyacı hissedilen
takoz gibi göze hoş görünmeyen durumları önler, mevcut bir ihtiyacı ürünleştirmeye yönelik bir üründür.
Dışında fosforlu tavan süslerinde kullanılan plastik malzeme kullanılarak, sürekli cam önünde duruyor olmasının verdiği
avantaj değerlendirilmiş, gece ışık yayan bir aksesuar olması düşünülmüştür.
Pencere arasında kullanılmıyorken, pencere koluna dolanarak kullanılabildiği gibi istenen başka bir yere de asılabilir.

Yasemin Sinem
Köselecioğlu
İstanbul Teknik Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü

Sıkıştırr/Window Accessory

“Sıkıştırr”, organize the space at windows as the user wants. So, the window does not close if you want it stay open, or
it is not bumped by the wind.
The metarial contains phosphorus, which metarial that is used for ceiling decorationing. It stayes on the handle when
you do not use it, so it is always in front of the window and keep in touch with the sun. So, at nights, you can handle it to
another place if you want or to the handle as predicted, and you can use it as a nice decoration object.

Istanbul Technical University
Department of Industrial Design
www.yasenem.com
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Kavanoz Açacağı

Tasarım kavanoz açmak için tasarlanmış bir üründür. Kavanoz açmak genellikle ev hanımlarının karşılaştığı bir sorun
olup, elin zamanla yıpranmasına ve kasların güçsüzleşmesine yol açar. Kavanoz açmak için temel olarak ihtiyaç duyulan
şeyler sürtünmeli bir yüzey ve kuvvetten kazanç sağlayan bir kuvvet koludur. Sürtünme katsayısı arttırmak için tasarımda
kavanoz kapaklarını üstten kavrayan kesik koni gövdenin içine kauçuk malzemeden parçalar yerleştirilmiştir. Bu elastomer
parçalar kavanozun kapağını iyi tutabilsin diye dişli bir yapıda tasarlanmıştır. Kuvvetten kazanç sağlamak için mukavemeti
güçlü olan polipropilen gövdeden 15 cm’lik bir kol çıkmaktadır. Bu kol sayesinde ürün tutulur ve kavanoz kapağı çevrilir.
Kavanoz kapağı açacağı ürünlerinin markette fazla başarılı olamamasının sebebi, kullanıcının böyle bir ihtiyacının olduğuna
markette kanaat getirememesiyle de ilişkilidir. Ancak kavanoz açarken bu sıkıntıyı yaşadığında böyle bir ihtiyacının
olduğunu hatırlar. Marketlerde böyle bir ürünün kullanıcı tarafından benimsenmesi için tasarımda duygu kavramının ele
alınması gereklidir. Bu yüzden kullanılan formlar, malzemeler ve renkler önem taşır. Bu tasarımda da yumuşak hatlar ve
yumuşak dokular (tutacak ve içteki tutamaçlar) ve canlı renkler tercih edilmiştir. Markette kullanıcının dikkatini çekebilecek
ve evlere taşınabilecek bir üründür.

Jar Opener

The design is simply a jar opener. Jar opening –a problem mostly faced by women- causes hand related problems which
has to be taken serious. The fundemantal requirements to open a jar are friction and force. To create a high friction there
are 8 elastomer parts touching the lid of jar inside the conical shaped body. And to profit the force there is a 15 cm length
handle which is a part of the body. One of the reasons why jar openers are not common in markets is that users are not
aware of the necessity of a jar opener. They mostly remember it while facing the problem. Therefore the emotion in design
issue should be handle. The texture, colors and forms of the product have to influence the users. Thus, the smooth forms
and textures and bright colors are applied to the design, in order to be successful in the market.
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Cake

Mutlu günlerimiz için hazırladığımız kekler, hem misafirleri hem de ev sahibini mutlu eder. Fakat bir sorun vardır ki hem
temizlemesi vakit alır hem de o güzel keklerin servis esnasında şekillerini deforme eder. Tasarladığım kek kalıbı ise bu
soruna çözüm getirmektedir. Kalıbın içindeki hazır dilim bölmeleri, kekimizi fırından çıkardıktan sonra dilimli halde elde
etmemizi sağlar. Böylece keki keserek hem eşit dilimler elde etmek için uğraşmayız hem de kekimizin şekli bozulmamış
olur. Farklı renklerde kolay bir şekilde üretime elverişli olan kek kalıbı, sağlıklı, anti bakteriyel silikon malzemeden üretilmek
üzere tasarlanmıştır.

Cake

The cakes we cook for ourselves and our guests make us happy. But serving the cake & cleaning the product sometimes
occures a problem. The cake mould we designed ‘cake’ solves this problem with its slices in it. You don’t need to cut it
while serving and it’s shape doesn’t have any deformation. This easy to produce cake mould is designed from silicon
which is healty /antibacterial.
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ZİP

Zip çok fonksiyonlu dekoratif bir plastik raf düzenleyicisidir. Boyutları ve 3 parçalı basit formu sayesinde plastik enjeksiyon
ile ucuza hızlı bir şekilde üretilebilir. Her türlü rafa uyumlu olmasından dolayı geniş bir kullanım alanına sahiptir.
Raf düzenleyicileri veya kitap tutucuların en büyük sorunu sabit olmalarından dolayı kitapların azalma veya çoğalma
durumunda tekrar tekrar düzenlenmesi gerektiği idi. Ayrıca kitapları sadece tutucunun desteklediği tarafa koymanız
gerekmektedir. Zipler rafı kaplayan körük yapısı sayesinde istenilen kitabı istenildiği yere koyma şansı verir. Kitapları hizalı
ve yerinde tutmaya yarayan sürtünmeyi oluşturacak yatay basınç tasarımın esnek bir yay gibi davranabilmesini sağlayan
formdan gelir. Gerekli olan açılma yükü geniş açı yapacak şekilde oluşturulup belli bir baskı alacak şekilde rafa dizilmesiyle
sağlanır. En önemli özelliği ise birden fazla kitabı aynı anda veya ardı ardına alınsa bile kitapların düzenli bir şekilde
durmasını sağlamaktır. Formu genel olarak dairesel olduğundan kitapları tutmak için alan bırakırken arka kısmındaki köşeli
yapısı yere ve duvara paralel durmasını sağlar. Dairesel formun dışında bulunan kağıt sıkıştırma detayı bölüm adları veya
kısa notlar için yer sağlar. Kütüphanedeki ana unsur olan bölümleme ve düzen sağlanmış olur. Diğer kullanım şekli ise
dikey olarak dizilip daha çok DVD, CD vb. depolamaya veya yarı saydam yapısı ışıklandırma olarak kullanmaya izin verir.

ZİP
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Zip is a plastic multi functional decorative shelf organizer. It’s dimensions and basic 3-part form allows it to be cheaply
mass produced using plastic injection technology. It has a wide range of use thanks to it’s design being compatible with
different shelf dimensions. The biggest issue with shelf-book organizers was the need to re-organize the entire shelf
whenever the amount of books and objects that were being held in place changed and how you had to locate your books
according to the organizer’s direction it was meant to be used towards. Zips allows you to locate your books wherever
you want on the shelf thanks to it’s bellow based structure. The friction required to align and retain books is obtained
by the flexible spring behaving form of the product. The force required to extend the form is achieved by stowing the
product to the shelves. The most important feature is how books can still be kept aligned even when multiple books can
be introduced to the system at the same time. The mostly circular form with a cornered back allows the product to stay
parallel to the wall and the floor. The detail to hold papers allows the user to label segments of the row and is an important
feature to keep the library well organized and sectioned. An another way to use is horizontally arranging the product to
store CDs, DVDs, etc. also using the half transparent body allows it to be used as a lighting device.
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Şıp şıp

Şıp şıp günümüzde ülkemizde neredeyse her evde bulunan su damacanalarının ve bunların pompalarının su israfı problemi
üzerine tasarlanmıştır. Damacanaların pompaları çok büyük sıklıkta su damlatıyor. Bu pompaların çoğunda suyun ne kadar
geleceğini kestiremediğimizden suyun taşması durumu ortaya çıkıyor.
Kısa vadede bu sular çok göze batmasa da aslında, içme suyunun bu kadar değerli olduğu (insanların içme suyu
bulamadıkları için hastalandığı hatta öldüğü) bugünlerde, kaybedilen kaynak hiç de az değil. Şıp şıp bu soruna
kullanıcıların alıştığı sistemlerinden çok da uzaklaştırmayarak basit bir çözüm sunuyor. Ürünü satın aldıktan sonra, boyun
halkasını damacananın boynuna geçirdikten hemen sonra kullanmaya başlayabilirsiniz. Gönül rahatlığıyla suyunuzu
doldurabilirsiniz. Taşan veya damlayan sular ﬁıp şıp’ın su haznesinde toplanır ve istediğiniz zaman bu suyu tekrar
kullanabilirsiniz. İster bir sürahiye doldurup içersiniz, ister yemeklerinizde kullanırsınız, isterseniz de bu suyu çiçeklerinizi
sulamak için kullanabilirsiniz. Damacanadaki su bittiğinde yeni su alırken yapmanız gereken çok basit: Pompayı çıkarın,
ardından Şıp ﬂıp’ın boyun halkasını çıkarın. Yeni damacanayı yerleştirdikten sonra da tekrar boyun halkasını takıp hemen
Şıp ﬂıp’ı kullanmaya başlayabilirsiniz. Eğer herhangi bir nedenden dolayı geçici süreliğine bu ürünü kullanmayacaksanız
onu istediğiniz bir askıya asıp kaldırabilirsiniz. Böylece az yer kaplar.
Şıp şıp hem ekonomik, hem ekolojik yönden içinizi rahat hissetirecek bir ürün. Kullanın, içme suyunuz boşa gitmesin.

Şıp şıp

Şıp Şıp is a product which focuses on the problem of waste of water because of the “Damacanas” (big bottles used for
drinking water) and their pumps which are used almost every house in our country today. The pumps of the “damacanas”
are oftenly dripping water after use. Since we are going to live in an age, where the drinking water is very valuable, those
water which is not used because of the problems about Damacana’s pump is very important.
We know that people are getting sick and even dying because of lack of drinking water.
Şıp Şıp has a solution which is very simple and also very familiar to the users. After purchasing the product, you can start
using it by just putting the plastic ring to the neck of Damacana. The cases of dripping water is not your problem any
more. You can re use the water which is in the water container of Şıp Şıp. For any reason if you don’t want to use Şıp Şıp
temprarly you can hang it to the any hanger to avoid it to be on the ground.
Şıp şıp makes you feel comfortable in both economic and ecological ways. Use a Şıp Şıp, don’t lose your drinking water..

259

Plastikten Mamul Ürünler Kategorisi / Plastic Products Category

Öğrenci / Student

2011053
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını
istememiştir.
The participant did not prefer,
her photography and personal
info, to take part in the catalogue.

VAKUMLU KONSERVE KUTUSU KAPAĞI

Bilindiği üzere konserveler açıldıktan bir süre sonra bozulmaya başlarlar. Özellikle salça turşu gibi konserveler ne kadar az
miktarda alınırsa alınsın bir müddet bekletilerek tüketilir. Bekleme esnasında ise içerdeki havadan dolayı küflenme başlar.
Küflenmenin önlenmesi ancak konservedeki havanın yok edilmesi ile mümkündür. Bu amaçla ben de konserve kutularına
konulmak (kapatılmak) üzere bir VAKUMLU KONSERVE KUTUSU KAPAĞI tasarladım. Bu kapak konserveyi açıp üst kapağı
çıkardıktan sonra konserve kutusunun üzerine oturtuluyor. Kapağın yan kısmında bulunan valf sistemi sayesinde içindeki
hava pompalanarak çıkarılıyor. Bu sistem kulp çekildiğinde konserve kutusunun içindeki havanın çekilmesine neden
olurken itildiğinde içindeki top sayesinde deliği tıkayarak konserveye hava girmesini önlüyor. İçindeki madde miktarı
azaldıkça çekilen hava miktarı artar. Kapağın üzerindeki gösterge sayesinde içerideki havanın 0 (sıfır) olduğu anlaşılır.
Gösterge basit bir sistemle çalışır. Konservenin alt kısmı basınçla alçalıp yükselirken bu kısma bağlı olan kol göstergenin
işaretçisini tetikler. Konserve içindeki madde bu şekilde korumaya alınmış olur. Madde tekrar kullanılmak istendiğinde
ise kapak üzerinde bulunan düğme üzerine basılarak kapak açılır. Bu düğme deliği tıkayan topun geri çekilmesini
sağladığından içeri hava dolar. Bu sayede kapak kolayca açılır. Tekrar kullanımda işlemi tekrarlamak gerekecektir. Kapağın
bir özeliği de konserve kutuları standart olduğu için tüm konserve, salça, turşu vb. için koruma özelliği sunmasıdır. Kapak
polipropilen plastikten üretilir. Ürünün içindeki hava miktarını gösteren kısım ise polikarbonat bir kapak içermektedir.
Böylelikle gösterge rahatlıkla görülür.

VACUUMED CAN LID

As it is known cans begin to corrupt after they are opened. Even if it is bought in a reasonable quantity they are not
consumed totally especially tomato and pickle cans. While they are not used molds come up because of the air inside the
cans. This corruption can only be prevented with removing the air inside the cans. Therefore I have designed a vacuumed
can lid. This lid is placed on top of the can after removing its original lid. With the help of the valve system that is side of
the lid the air inside the can will be removed. This system assures that air will only be removed but not get inside because
the ball closes the hole and not let it. The indicator on top of the lid gives feedback about the air quantity inside lid. This
indicator works simply. When the air is removed pressure will be lower and the bottom of the lid will get upper. This
movement is related with directly the arrow of the indicator. If it is wanted to reopen the can the button is pushed. This
makes the ball out of the hole and gets air inside the can. Another aspect of this lid is being adjustable with every can.
The lid is produced from polypropylene plastic. The part that shows the air inside the can will be from polycarbonate
plastic so the indicator will be seen easily.
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BOX

Tasarlanan bulaşıklıkta, özellikle küçük mutfaklarda az yer kaplayarak, farklı kullanım şekilleri oluşturularak farklı kullanım
ihtiyaçlarına imkân sağlamak hedeflenmiştir. Ayrıca doğada çözünebilen plastik (biodegredable) kullanılmış ve renkleri
tüketiciye bunu anlatacak şekilde tercih edilmiştir.
PROJENİN AMACI: Kullanıcılar için mutfak tezgâhında çok yer kaplamayacak aynı zamanda her türlü kullanım ihtiyacına ve
miktarına cevap verebilecek bir bulaşıklık tasarlanmıştır. Kullanılmadığı zamanlarda kapanabilen bir bulaşıklık tasarlanarak,
bulaşıklığın işlevinin yanında mutfaktaki estetik etkisi de düşünülmüştür. Aynı zamanda kapandığında az yer kaplarken
açıldığında iki katı kullanım alanı yaratmak amaçlanmıştır. Kullanılan ürünün suyla ilişkili olması nedeniyle uzun yıllar
kullanılamaması göz önüne alınarak ürünün biodegradable plastikten üretilmesinin daha iyi olacağı karar verilmiştir,
tasarlanan ürünün renk seçimleri, kullanıcı ile ilişkisi buna uygun olarak tasarlanmıştır.
PROJENİN MALZEMESİ VE ÜRETİMİ:
Malzeme: Biodegradable plastik
Üretim: Ürün toplamda iki ana parçadan ve bu parçaları bir arada tutan bağlayıcı parçadan oluşmaktadır.

BOX

Design of draining board, is made in a purpose of taking of small space especially in small kitchens and enable different
form of usage. Beside this, biodegradable plastic is chosen as material of draining board because of its recycling property
and its color is preferred to tell this feature to customers.
PROJECT OBJECTIVE: A draining board which is not fill much space in kitchen counter and also satisfy all need of usage
and the amount of dishes, is designed. A collapsible draining board when it is not used is designed for a thought of being
functional and for its aesthetic appearance. Also when it is closed it fill small space and when it is opened it give more
area of usage. It is more suitable to made draining board from biodegradable plastic and its color is chosen compatible
to its design and material.
PROJECT MATERIAL AND PRODUCTION: Material: Biodegradable plastic
Production: The product has two main parts and a connecter piece for this two main part.
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TRIPAD

Tripad, yumurtayı üç noktadan tutan bir yumurtalıktır. Mevcut yumurtalıklarda görülen yer kaplama sorunu, her bir
yumurtalığın bir diğerinin içine girmesi sağlanarak çözülmüştür. Ölçüleri, ortalama yumurta ölçüleri baz alınarak
belirlenmiştir ve esnek kolları sayesinde her boy yumurtanın tutulmasına imkan verir. Her bir tutucu kolun altında
diğer bir yumurtalığın kolunun girmesine olanak tanıyan bir boşluk vardır. Bütün gövde tek parça organik bir yüzeyden
oluşmaktadır. Yumurtalara temas eden yüzeylerde ise silikon veya benzeri esnek bir plastik kullanılabilir. Bu yüzeyler
sayesinde hem yumurta zarar vermeden tutulmuş olur hem de kaymasını engellenir. Alt kısımda bulunan geniş hazne ise
yumurtanın kabuklarının atılması için bir alan oluşturur. Bulaşık makinesinde rahatlıkla yıkanabilir ve temizliği kolaydır.
Plastik gövde için HDPE veya muadili sert ve az esnek bir plastik kullanılabilir. Dört parçadan oluşan maçalı bir kalıpla
tek seferde kalıptan çıkması mümkündür. Yumurtayla temas eden yüzeyleri ise ayrıca üretilip gövdeye yapıştırılacaktır.
Tamamen organik ve akıcı yüzeyi sayesinde çocuklar için neredeyse tamamen güvenlidir. Herhangi bir keskin kenarı
bulunmamaktadır ve üretildiği malzeme gereği sağlıklıdır.

TRIPAD

Tripad is an egg-cup, holding an egg from three point. Defined problem for existing products, taking too much space, is
solved by modular design. Dimensions of the product is determined by the standard egg dimensions and because of the
elastic arms it can easily carry eggs in every sizes. Under every arm there is a hole which lets another tripad’s arm to pass.
The whole structure is formed as a organic surface. Silicon or another elastic plastic material can be used on the surfaces
which touch the egg. By these soft surfaces the egg is prevented to fall of and is protected. The big division is placed for
egg shells. Tripad can be easily washed in dishwasher.
HDPE or another hard and inelastic plastic material can be used for the body. The surfaces that touchs the egg will be
produced separately and then be fixed on the body.
Because of its organic and smooth surface, it is safe for children. It does not have any sharp edges and it is healthy by
means of the properties of its material.
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Çaydök

“Çaydök” çayı demlerken kullanılacak çay miktarını standart hale getirmek ve demleme sırasında çay tanelerinin etrafı
kirletmesini önlemek.
PROJENİN SUNUMU: Herhangi bir marketten satın alınabilen “Çaydök”, çay demlemek için kolayca ve doğrudan
kullanılabilir. “Çaydök” genel olarak ölçü kabı olan bir çay kutusudur. Üzerindeki aparata basılarak her defasında aynı
miktarda çay kutudan çıkartılır. Bu miktar, ölçü kabı üretimi sırasında belirlenecektir. Daha fazla çay demlemek için aparata
2 ya da 3 kez basılmalıdır. “Çaydök” içindeki çay bittiğinde marketten alacağımız paketli çay ile tekrar doldurulabilmektedir.
Veya yenisi alınabilir. Ayrıca “Çaydök” daha küçük boyutta üretilerek tomurcuk çay için de kullanılabilir. Sonuç olarak etrafa
dökülen çay taneleri olmayacaktır.

Çaydök

“Çaydök”, which can be bought from any ordinary market, can be easily and directly used to brew tea. “Çaydök” in general
is a tea box with a measuring cup. By pressing the button fixed on the box, the same amount of tea can be taken out
of the box every time. This amount will be determined during the production of the measuring cup. More to brew tea,
button must be pressed 2 or 3 times. When tea in “Çaydök” is finished, it can be easily refilled with a packeged loose tea
bought from market. Otherwise a new “Çaydök” can be bought. Moreover smaller sized of “Çaydök” can be produced for
measuring “Earl Grey” tea. As a result, there will be no spreading of tea grains around.
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Foldy

Katlanabilmesi özelliği sayesinde kullanılmadığı sırada az yer kaplayan bir saklama kabıdır. Özellikle yiyeceklerimizi
çantamızda taşımamız gerektiği zaman içi boşaldıktan sonra veya mutfak dolabımızda yer olmadığı zaman katlanır ve
bizi çantalarımızda, küçük mutfak dolaplarında onun için yer açmak derdinden kurtarır. Tekli olarak da kullanılabileceği
gibi istenildiği takdirde birden fazlası birbirine eklenerek de kullanılabilir. İçi doluyken plastik kapak katlanmasını önler.
Tek hareketle kolayca burularak katlanıp kaldırılabilen Foldy, malzemesinin katlanabilme potansiyelinden faydalanıyor.
Poliproplen malzemeden enjeksiyon kalıplama yöntemiyle üretilmesi öngörülmüştür.

Foldy

Thanks to its collapsibility, foldy is a storage box which occupies a very small space when not in use. Especially, on the
days it is needed that we have to carry food in our bags after it empties or when there is no space left in kitchen closets,
it collapses and saves us the trouble making room for it in our bags or in small kitchen closets. As well as it can be used
single, it is possible to utilize foldy by adding more than one to each other. When it is full, the lid prevents folding. With
one single movement it collapses easily by twisting and also it takes the advantage of its material when collapsing. It was
choosed polyproplene as material and injection molding as the production method.
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Dilebenden kalıp halindeki yiyeceklerin düzgün kesilememe sorununa çözüm bulmak amacıyla geliştirildi. Özellikle peynir
göz önüne alınarak düşünülen Dilebenden, peynir dilimlerken açığa çıkan parçalanma ve oransız dilimlemenin önüne
geçmek için tasarlandı. Peynir kalıbı ürünün uç kısmına konacak, Dilebenden tutma kısmından peynir kalıbının üstüne
doğru kıvrılacak, 1mm’lik yarıklardan bıçak yardımıyla dilimleme işlemi gerçekleştirilecek. Kalıp boyunca eşit aralıklı
20 adet yarık bulunmaktadır, böylece peynirimiz 21 eşit dilime ayrılmış olacak. Elastomer malzemeden yapılan ürün
enjeksiyon kalıplama sistemiyle seri üretime uygun imal edilecektir. Elastomer elastik şekil değişimine çok uygun bir
malzeme olduğundan, ürünümüzün peynir kalıbının şeklinde kıvrılması gereğini çok iyi karşılayacaktır. Çeşitli renk
seçenekleri sunabilecek ürün mutfakta sadece peynir değil, helva, domates vs. gibi kalıp halindeki ürünlerin kesiminde
kullanılabilir. Söğüş olarak dilimlenmek istenen domates kesiminde de ürünümüz rahatlıkla kullanılabilir. Otel yiyecek
sunumlarında, görsellik çok daha ön planda olduğundan, eşit dilimlenmiş yiyecekler çok daha önemlidir. Bu noktada bu
ürün kullanımı çok daha etkili olacaktır. Ürünün çeşitli boyları imal edilerek her türlü boyuttaki kalıp ürün için dilimleme
işleminde kullanılabilir. Ekmek dilimlemede de eşit boyutlarda dilim elde etmek zordur. Bunun için de ekmek somununun
boyutlarında imal edilecek ürün ile dilimleme işlemi çok rahat yapılabilir.

Dile Benden Ne Dilersen

Dilebenden is designed for finding a solution for the problem of smoothly slicing of block food. Especially “cheese” is
taken into consideration, because it always spread when it is trying to slice and is cut unproportionally. A block of cheese
is placed at the end point of Dilebenden, then the holding part is curved until the upper of cheese. After Dilebenden
encompasses the cheese, slicing is done by a knife from the 1mm splits. There are 20 splits through the surface of
Dilebenden, therefore the cheese is cut into 21 equal slices. The material of product is elastomer. Enjection molding
is used for manufacturing where mass production is going to used. Because elastomers are the materials which has a
great elastic deformation character, Dilebenden is easily curved through the block of cheese. Several color range can be
applied to product. Not only cheese, but also “helva” ,a turkish traditional desert, tomato etc. can be cut into slices by
Dilebenden. If tomatoes are desired to slice as “söğüş” style, which is a type of slice coming near with Turkish traditional
Kebap, Dilebenden is conveniently used. At hotels, visuality is an important point of restaurants. Thus Dilebenden is also
very convenient for hotel usage. Several dimension of Dilebenden can be produced in order to slice several size of food.
Bread slicing also can not be done equally. Hence with Dilebenden slices of bread will be equal anyway.
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Slim

Günümüz mutfaklarında değişik amaçlar için bir çok elektronik alet bulunmaktadır. Ancak bu elektronik aletler ya
kapladıkları alanlardan dolayı ya da kullanıldıktan sonra temizlik sorunlarından dolayı çoğu zaman kullanıcılar tarafından
pek tercih edilmezler. Slim, buradan yola çıkılarak tasarlanmış duvara monte ekmek kızartma makinesidir. Kullanım
senaryosu ise; kullanıcı ilk önce maşayı yerinden çıkartır ve güç düğmesine basar. Yukarıdaki hazneden ekmek dilimini
bırakır. İçeriye düşen ekmek dilimi bir süre içeride kalıp kızarmaya başlar. Daha sonra ekmeğin kızardığına dair kullanıcıya
ses ile geri bildirim verilir ve ısıtma işlemi otomatik olarak sonlanır. Kullanıcı alt hazneyi indirerek ekmeği çıkartır ve sıcak
olan kızarmış ekmeği daha önceden ana gövdeden ayırdığı maşa sayesinde eli yanmadan alır.
Günümüz ekmek kızartma aletlerindeki bir diğer sorun ise ekmek kırıntılarının zamanla içeride birikmesi ve kötü bir
görüntüye sahip olmalarıdır. Slim, bu sorunu, yer çekiminden dolayı aşağıya düşen ekmek kırıntılarının alt haznenin içinde
yer alan ikinci bir parçada toplayarak çözmektedir. Alt haznede biriken ekmek kırıntıları özellike kış aylarında yiyecek
bulmakta zorlanan kuşların ihtiyacını karşılamak için kullanma fırsatı vermektedir. Duvara monte olan Slim, yer kaplamaz,
dar olan mutfaklara yer açar.
Slim günümüz üretim teknikleri ile üretilmesi öngörülmüştür.

Slim

There are many different kind of electrical devices in our kitchens. But most of them are not used because of their size
and cleaning problems. Therefore, Slim is a wall mounted toaster. User scenario; first user pull the holder and press the
power buton. Then puts the bread into the machine and wait around 2 minutes. When it is ready, it gives feedback to the
user with sound and heating system automaticly change its mode to stand by. Then user opens the bottom part to take
bread and thanks to holder user easily can take the hot bread. This product can be produced in todays manufacturing
techniques.

Muzaffer Koçer
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Pişti

‘Pişti’ çeşitli yemek pişirme yöntemlerini kolayca uygulayabileceğiniz bir pişirme aletidir. Temelde tost makinesi ve mini
fırının işlevlerini bir araya getiren, tek kişinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir ürün olarak tasarlanmıştır.
Günümüzde yaşadığımız mekanlar hızla daralmakta ve insanların yalnız yaşama oranı hızla artmaktadır. Bu yüzden
kullanıcılar az yer kaplayan fakat birçok işlevi olan pratik aletleri tercih etmektedirler.
Özellikle stüdyo dairelerde yaşayanlar, yurtta ya da evde kalan öğrenciler veya küçük ofislerde çalışanlar için tek
porsiyonluk basit, hızlı ve lezzetli yemekler hazırlamak için ‘pişti’ ideal çözümdür. Çünkü sadece bir tost makinesi kadar
yer kaplamasına rağmen altı farklı konumda çalışarak birçok çeşitte yemek pişirmenize olanak sağlar.
‘Pişti’ üst üste duran iki pişirme yuvasından ve farklı yemeklerde kullanılmak üzere çeşitli pişirme tablalarından oluşur.
‘Pişti’nin alt ve üst yuvalarındaki rezistanslar özel bir yay ve kilit mekanizmasına bağlıdır. Takılan pişirme tablası derinliğine
göre rezistansları iter ve tabla kenarlardaki kilit mekanizmasına oturduğunda kilitlenir. Kullanıcı hafızadaki pişirme
programlarından birini seçerek ya da manuel olarak pişirme sıcaklığını ve süresini belirler.
‘Pişti’nin dış kabuğu ve iç yüzeyi ASB malzemeden olup enjeksiyonla üretilecektir. Pişirme tablarıysa dökme demir olarak
düşünülmüştür. Mini fırın konumundayken kullanılan pişirme tepsileri silikon, ızgara teli ise paslanmaz çelik olarak
düşünülmüştür.

Pişti

‘Pişti’ is a cooking device which can easily apply diverse cooking methods. It has been designed as a product to meet the
needs for one person, basically combining the functions a toaster and a toaster oven.
Today, our living spaces are rapidly shrinking, and the percentage of people living alone is dramatically increasing. Thus,
users prefer practical utensils that take up less space but have more functions. ‘Pişti’ is the ideal solution to prepare
single-portion, fast and delicious dishes particularly for the people living in studio flats, students living at dormitories or
shared flats, or employees of small offices. It takes up as small a place as a toaster, but it runs in six different modes to
cook diverse types of dishes. ‘Pişti’ consists of two cooking slots one on the other, and various cooking plates for use in
cooking different dishes. The resistances in the upper and lower slots of ‘Pişti’ are connected to a special mechanism of
spring and lock. The attached cooking plate pushes the resistances depending on its depth, and the plate locks in then it is
set on the locking mechanism on the sides. The user may select one of the cooking programs in the memory to determine
the cooking temperature and time, or they can be set manually. The outer jacket and the inner surface of ‘Pişti’ is made of
ASB material, and are to be manufactured by injection. Cooking tables are planned as cast iron. The cooking trays which
are used in the toaster over mode are planned to be manufactured from silicone, and the grill wires from stainless steel.
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Gurme

GURME mutfakta sıkça kullanılan kesme tahtası ve elektronik tartıyı birleştiren pratik ve ş›k bir üründür. Günümüzde
kullanıcılar yemeklerin hazırlanması ve tariflerin tutarlılığı konusunda daha özenli davranmakta ve bu nedenle
porsiyonlarının ölçümüne ayrı bir önem vermektedirler. Ancak mevcut mutfak gereçleri fonksiyonel ya da estetik açıdan
kullanıcıları tatmin etmekte zayıf kalmaktadır. Günlük hayatımızda sıkça duymaya alışık olduğumuz “göz kararı”, “bir avuç”
ya da “bir çimdik” gibi terimler modern tariflerde yerini net gramajlara bırakmıştır. GURME de bu gözlemden yola ç›karak
sunduğu kullanım kolaylığı ve estetik görünümü ile modern mutfakların vazgeçilmez bir parçası olmayı amaçlamaktadır.
GURME ile kolaylıkla kesebilir, tartabilir ve pişirebilirsiniz!
Kesme yüzeyi, tartı yüzeyi ve cam hazneden oluşan GURME, yalnızca kesme tahtası amaçlı kullanılabileceği gibi, yalnızca
tartı olarak da kullanılabilir. Cam hazne dışarı sürüklendiğinde tartı yüzeyindeki sensörler aktive olur ve tartı kullanıma hazır
hale gelir. Kesme yüzeyinde doğranmış gıda cam hazneye aktarılır ve ölçüm yapılır. Daha sonra hazne taş›yıcı olarak da
kullanılabilir. Cam hazne kullanılmadığında kesme yüzeyinin altına sürüklenerek saklanabilir ve böylece alan işgal etmez.
İki ayrı ürünü ş›k ve modern bir görünümle bir arada sunan GURME, iki farklı renkte Sanatec HDPE plastik malzemeden
üretilmesi öngörülmüştür. Tartı yüzeyi çizilmeye dayanıklı ABS film ile kaplıdır. GURME’nin ölçüm kapasitesi 3 kilogram
olarak düşünülmüştür.

Gourmet

GOURMET is a modern and practical hybrid of a cutting board and an electronic kitchen scale. Today, users are
more conscious with their choices of food and how they are prepared. When it comes to recipes, the precision and
measurement becomes vital for them. However, the existing products in the market lack either functionality or aesthetic
appeal. The common recipe terms “a pinch of salt” or “eye measurement” has been replaced by precise grams and
ounces. GOURMET is designed to fulfill this gap by providing quality and aesthetics in one product. With GOURMET, you
can simply cut, weigh, and cook!
GOURMET consists of three main parts: cutting surface, scale, and a container. Although GOURMET offers two products
in one, it can be used solely as a cutting board or a scale, too. When the glass container slides outside, the sensors of the
scale is activated and the device becomes ready to use. Then, the chopped food is emptied to the container for weighing
and the screen shows the weight. Finally the container can also be used to transfer the food to the cooking pan or any
desired area. When the product is not in use, the glass container slides back into the cutting surface, which keeps a clean
look and saves space.
GOURMET is designed to be manufactured from two different colored Sanatec® plastic, a high density polyethylene
specially formulated for the manufacture of quality cutting boards. The scale surface will also be cover with scratchresistant ABS film. GOURME is design to weigh up to 3 kilograms.
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SLOW-DOWN Yeme Hızı Ölçer / Yavaş Yeme Eğiticisi

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki; hızlı yemek yiyen erkeklerin kilolu olma ihtimali, yavaş yiyenlere göre %84 daha fazla.
Kadınlarda ise bu oran 2 kat fazla. Hızlı yemenin yanında, midesinde şişkinlik hissedene kadar yiyenlerin şişmanlama
eğilimi tam 3 kat fazla. Ayrıca hızlı yeme alışkanlığı olanların zamanla midesinin büyüdüğü ve giderek daha fazla yemek
yediği gözlemlenmiştir. Herhangi bir diyet uygulamadan; yenilen miktarından bağımsız; sadece yeme hızını düşürerek
daha az kalori alınabilir. Ayrıca yavaş yemek uzun vadede daha az yemeyi sağlar.
SLOW-DOWN, yeme hızını ölçüp analiz ederek, kullanıcıyı hızlı yememesi için ışıklar ve ses ile uyararak yavaş yemeye
alıştıran, portatif bir tartıdır. Kapalıyken bir kalem gibi cebe sığan cihaz, açılarak yemek yenilecek tabağın altına koyulur.
Tabaktan eksilen lokmaların ağırlığını ve frekansını değerlendirir. Cihaz masaya yansıttığı kırmızı ve yeşil noktalar ile yeme
hızının artıp azaldığını gösterir. Yemek çok hızlı yendiğinde, önce etrafa kırmızı yanıp sönen ışık yayarak, sonra sesli uyarı
ile kullanıcıyı uyarır. Yeme hızı ideal olduğunda yeşil ışık yayarak kullanıcıyı motive eder. Farklı yemek senaryoları için
presetleri olan cihaz, kullanıcının yeme profiline göre değerlendirme kriterlerini internetten güncelleyebilir.
Cihaz, obezite kontolünde etkinliği kanıtlanmış “uyarma” metodunu kullanıcıya kolayca uygulayan, basit ve ulaşılabilir
bir cihazdır. Kısa vadede hatırırlatıcı olarak çalışan alet, uzun vadede yavaş yemeyi bir alışkanlık haline getirerek mutlak
çözüm önerir.

SLOW-DOWN “Eating speed reminder / Slow eating trainer”

Fast-eating men were 84% more likely to be overweight, and women were just over twice as likely. Also, those, who eat
until they feel full, were more than three times more likely to be overweight. This also make stomach larger in long term,
and cause eating more and more.
“Slow Down” is a portable weight scale, that reminds and trains user to eat slower. Latest researches proves that, one can
take less calorie by only eating slower, independent from amount of food. But it’s not easy to control oneself about eating
slow. Slow Down analyzes eating speed according to weight & frequency of bites taken from plate, and inform/warn the
user by lights. It projects red or green dot to inform that eating speed is increasing/decreasing. When the eating speed is
so high, it glows red and warns with sound. When the eating speed is ideal, it glows green to motivate the user. Different
kinds of meals must have different weight analyzes values. So the device has different presets for different meals and
users. These presets can be updated via internet, according to user’s eating profile.
Slow-Down reminds user to eat slower, which is the most proven method against obesity. The device is a simple and
affordable. Independent from the amount of the food-eaten; it changes the fast-eating habit, as a solution to obesity, by
acting as reminder in short term and acting as a trainer in long term.
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Hexapus

Hexapus ismi; ahtapot formu ve 6 kollu olmasından gelmektedir. Hexapus’un temel işlevi kumandaları sabit bir yerde
tutmak ve kumandalar dağılsa bile alıcı ve verici sayesinde kumandaları bulmayı kolaylaştırmaktır. Hexapus’taki ana verici
merkezde, kollarda ise her kumandaya kauçuk kısmı ile takılabilecek bir alıcı bulunmaktadır. Alıcılar kauçuk parçaların alt
kısmında bulunan ABS parça içinde yer almaktadır. Parçaları kollara yerleştirdiğimizde şarj olur ve dışarıda durduklarında
bile 5 gün bu şarj onları idare eder. Kumandalar dışarıda olduğunda Hexapus’un kafasını o kola çevirerek bastırdığımızda
kumanda alıcısı ses çıkartmaya başlar ve biz de sesi takip ederek kumandayı buluruz. Hexapus enjeksiyon ile üretilmiş
ABS parçalardan ve kumandaya geçirilecek kauçuk parçalardan oluşur. Genel olarak ölçüleri 100x 250x 250 mm’dir.
Kumandaların yoğun olarak kullanıldığı günümüzde elektrikle çalışan ve böylelikle kumandaların yerini ses ile haber
veren bir alet piyasada yoktur, bu sebeple sektöründe ilktir. Beyaz rengi, estetik ve şık görünüşü ile kullanıcıları kendine
çekecektir. 6 kollu olarak düşünülen Hexapus’un kolları çıkartılarak istenildiğinde daha az ya da daha çok kollu olarak da
kullanılabilir, satılabilir.

Hexapus
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The name Hexapus comes from having the octopus shape but with only six arms. The main aim of Hexapus
is to hold together the remote controllers and locate them with help of the transmitter and the receiver in case they can not
be found. Hexapus base includes a transmitter and the arms include receivers which are located in the ABS part under the
rubber structure. When the receivers are located on the arms, they are charged to last 5 days. When a remote controller
can not be located, the button on the head of the octopus is turned to that controllers slot and pressed, this will make
the receiver beep which will guide us to find the controller. Hexapus consists of ABS plastic parts made by injection and
silicone parts to be fixed to the controllers. The dimensions in general are 100x 250x 250 mm. In an age when the remote
controllers are used frequently there is no device in the market which can help find the controllers by the help of sound,
thus the design is first and unique. Hexapus will attract the customers with its white color and aesthetically stylish design.
Designed with six arms “The Hexapus” can be used/sold with more or less arms if needed.

Ecem Yıldız
Dokuz Eylül Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Tekstil Bölümü
Dokuz Eylul University
Faculty of Fine Arts and Design
Department of Textile Design

Tostava

“Tostava” daha hızlı ve daha kolay tost ve omlet pişiricidir. Formu eski metal tost makinalarından esinlenerek yapılmıştır.
Her iki tarafından pişirilmesi zor olan ve devamlı kontrol edilmesi gereken yiyeceklerde pratiklik sağlaması amacıyla
düşünülmüştür. Tek el hareketi ile ters düz çevrilerek her iki yönü de kontrol edilen, her iki yüzünde de dokunmatik kontrol
paneli bulunan bu cihaz elektrik ile çalışmaktadır. Çıkartılabilir ızgaraları ile hem tost hem de omlet yapılabilmektedir. Ve
kolayca yıkanabilmeleriyle kullanıcıyı devamlı ızgaraları silme derdinden kurtarmaktadır. Teflon malzemeden üretilen bu
ızgaraların dışı ısı yalıtımı sağlayan malzemeler ve krom formlarda kaplanmıştır. Bununla daha sağlam ve daha şık bir ürün
tasarlanmak amaçlanmıştır. Ürünün sapı ve elle teması olabilecek her yer, dekoratif amaçlı tasarlanmış ve ayrıca kaymasını
engellemek için ısı yalıtımlı plastik malzeme ile kaplanmıştır.
Kullanımı: Tost ekmeğine malzemeleri koyup içine yerleştirip her iki tarafı da ayrı ayrı çevirerek yağlayıp cihazı çalışır halde
bekletiriz. Böylece ekmeğin her iki yüzünü yağlamak için elimizi kirletmemiz gerekmez. Tutma sapından tutarak ekmeği
sıkıştırıp bırakırız. Üstündeki dokunmatik kontrol panellerinden istenilen derecede ayarlanıp hazır olduğunda uyarı sinyali
ile cihaz kendisini otomatik olarak kapatır. Aynı şekilde pişirilmeye hazır olarak hazırlanmış omlet, düz panel üzerine
dökülerek cihaz çalışır hale getirilir. Her iki tarafın da piştiğini görebilmek için ters düz çevrilerek kontrol edilir. Böylece,
tava üzerinde omleti ters çevirmek için fırlatmalara son verilmiş olur.
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Toastpan

“Toastpan” is a quick and easy toast (panini) and omelet cooker. It is an improved design of old style over cooker press
toasters which were very common in the past.
This lidded panel pan is designed to work with electricity. It is easy to turn it upside down if required and both sides have
touch control panel. Inner surface is made of Teflon material and outer surface is made of chrome which prevents the
outer surface to be hot. The inner parts can be easily removed for washing purposes. The handle is very easy to fit in hand
and with the plastic heat proof around it, it is safe and it would not slip off.
How to use: Spread butter on the both inner sides of the press toastpan. Place the panini in. Arrange the temperature on
the touch control panel. When the panini is ready the toastpan cuts the electricity off with a warning signal.
For omelet, both sides can be checked at any time very easily without breaking the omelet.
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Cook’N Turn

Cook’N Turn, evlerde ve restoranlarda kullanılmak üzere düşünülmüş bir ocak tasarımıdır. Cook’N Turn standart ocaklardaki
pişirici gözlerin kullanımını daha avantajlı kılmak için yuvarlak formda tasarlanmıştır. Ocağın dönebilme özelliği sayesinde
her bir pişirici göz kullanıcının önüne gelir. Ocaklardaki pişirici alanlar farklı ısıtma kapasitesine sahiptirler. Ancak
standart ocaklarda aynı anda iki veya daha fazla pişirme ve ısıtma işlemi uygulanırken arkada kalan tencereye veya tavaya
ulaşıp orada yemeğinizle ilgilenmek büyük bir sıkıntı haline gelir. Sıcak tencere veya çaydanlığa elinizin, parmaklarınızın
değmesi, tavadan sıçrayan kızgın yağ, çalışma ortamını etkiler. Cook’N Turn ile pişirici gözler sizin istediğiniz şekli alır ve
yemek pişirmeyi yaralanmadan keyif alarak ve hızla yapmanıza olanak tanır. Elektrik enerjisi ile çalışan Cook’N Turn’ün
dokunmatik kullanım tuşları ile ocağınızı istediğiniz gibi yönlendirmeniz mümkündür. Ok tuşlarından birine bastığınız
takdirde Cook’N Turn’ün döner yüzeyi belirttiğiniz yöne doğru doksan derecelik dönüş yapar. Böylece ocağınızın arkada
kalan gözünde pişirme veya ısıtma işleminiz devam ederken, siz diğer yemeğiniz ile rahatlıkla ilgilenebilirsiniz. Ocağın
malzemesi Vitroseramik camdır. Vitroseramik cam çizilmez ayrıca 750 santigrat derece sıcaklığa kadar dayanımını korur.
Ocağın düz yüzeylerden oluşması rahatlıkla temizlenmesine olanak tanır. Cook’N Turn‘ün döner yüzeyinin hareketi, ocağın
içerisinde bulunan elektrik motoru ile sağlanır. Elektrik motorundan hareket enerjisini alan dişli ocağın yüzeyini istenilen
pozisyona getirir.

COOK’N TURN
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Cook’N Turn is a product, designed for houses and restaurants. Cook’N Turn has a rounded shape. It is more advantageous
than standart ovens because you can organize your cooking areas. All cooking areas have diffrent capability of heating.
But when you try to cook more than two meals with standart ovens, reaching the back of the oven becomes a major
problem. Touching hot pans or pots, can affect the working environment badly. Cook’N Turn takes the shape that you
want and without any injuries, you can cook your meal quickly and happily. Cook’N Turn works with electric energy and
with its touch sensitive keys, it is possible to turn the plate the way you want.If you press the arrow keys, Cook’N Turns
revolving surface can turn ninety degrees for the specified direction. Thus, while your cooking and heating transaction
continues back of the oven, you can be interested in with your other meal easily. Cooking surfaces of Cook’N Turn oven is
flat so it simply be wiped and cleaned. Power of the ovens revolving surface, is provided with an electric motor.

Selim Aksu
Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
Marmara University
Faculty of Fine Arts
Department of Industrial Design
www.zaksus.com

Elektronik Kapı Dürbünü

Modern insan hayatı çoğu zaman aynı anda iki yerde olmayı gerektirir ya da elektronik kapı dürbününe sahip olmayı...
Özellikle şehirde yaşayan insanlarını herhangi bir nedenle evlerinden ayrılmaları gereken durumlarda evleri ile aralarındaki
iletişim kesilmektedir. Sabit adresimiz olarak gösterdiğimiz evlerimiz gün boyu çeşitli sebeplerle bize ulaşmaya çalışan
ziyaretçilerin uğrak yeridir. Fakat evde kimsenin olmadığı durumlarda iletişim kopuklukları ve hayatın gidişatını aksatan
durumlar meydana gelmektedir. Evlerimizde misafirlerimizi ilk karşıladığımız yer olan ev kapılarımız artık bizim adımıza
ziyaretçilerimizle iletişim kurabilmelidirler. Klasik kapı dürbünleri artık bizim ihtiyaçlarımızı karşılayamaz duruma
gelmişlerdir. Tasarımını gerçekleştirmiş olduğum “elektronik kapı dürbünü” kullanıcısı ile iletişim kurabilme yeteneği
sayesinde az sayıdaki benzerlerinden ayrılmaktadır. Siz evde yokken bile sizi ziyarete gelen misafirlerinizle iletişimimizi
sağlayabilmektedir. Sahip olduğu LCD monitör ile görüş açınıza modern bir hava katarken belleği ile evinizin hafızası olarak
çalışır. Bazı görevleri: Ziyaretçilerinizi sizden önce görerek kaydeder. Küçük bir vizörden bakmak yerine misafirlerinizi LCD
monitörden karşılarsınız. Sadece kapı dürbünü olarak değil aynı zamanda evin sekreteri görevlerini de yerine getirir.
Ziyaretçilerinize mesajınızı iletir ve onların mesajlarını kaydeder. Fotograf çeker, video kaydı yapar. GSM ya da sabit telefon
hatları ile uyumlu olarak siz evde yokken kapıdaki ziyaretçilerinizle iletişiminizi sağlar. Bluetooth modülü sayesinde iç
üniteyi evinizdeki herhangi bir noktaya götürebilirsiniz. Sadece evlerde değil otellerde de görev yapar.
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Electronic Door Viewer

The modern human life brings the necessity of being at two places at the exact same moment most of the time. Or
necessity of having an electronic door viewer… Espacially people living in the large cities are sometimes being obliged
to leave their residances. And may have no communication with their homes. Our permanent residance is the place
where visitors with many reasons can come by at any time. But there can be some concequences from communication
gap and unwanted delays in life when there is no one at home to answer to visitors. So it would have been nice at these
situations if our doors which our visitors are first greeted with, could communicate with them. Standart door viewers
won’t do any good in these circumstances. That is where my design “electronic door viewer” comes to aid with its unique
communication skills with the user and distinguish from few similar devices. It adds a modern atmosphere to your point
of view with its LCD and can be the memory of your home. Some functions: Enlist the visitors even before you can
meet them. Instead of looking through a small visor you can greet your visitors with a LCD. Not only you can use it as a
common door viewer, you can benefit from it as a personal secretary. Delivers your messages to your visitors as well
as records what ever they need to say to you. Takes photographs, records video images. Helps you communicate with
your visitors either through a GSM or a permanent phone line when your are away. With its Bloutooth capabilities you
can install the inner unit anywhere you can see appropriate in your recidence. Suitable at house use as well as hotel and
office use.
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Vita

Birçok elektrikli alet mutfağımızın bir parçası olmaz, onlara sahip olmamıza rağmen, mutfakta iş yaparken çoğu zaman
bıçak, rende gibi daha basit el aletlerini kullanırız. Bunun nedeni el aletlerinin farklı yerlerde kullanılmaya daha yatkın
olması, bir prize ihtiyaç duymamaları ve de temizleme kolaylığıdır. Vita hem sabit hem de el aleti olarak kullanılabilmesi
sayesinde portakal, limon gibi turunçgilleri sıkarken kullanıcıya birçok bakımdan kolaylık sağlamayı amaçlamaktadır.
Enerjisini doğrudan prizden veya içindeki bataryadan alabilmesi sayesinde Vita; balkon, masa, piknik gibi birçok ortama
kolayca taşınabilir. Eğimli açısı, sıkılan suyun bardak, kase, tabak gibi bir hazneye dökülmesini sağlar ve temizlenecek
yüzeyleri sadeleştirir. Duvara sabit ve de hareketli olmak üzere Vita iki parçadan oluşmaktadır.
Duvara sabit olan parça, sıkacağın elektrik ve şarj bağlantısını sağlamanın yanında üstünde kullanılacağı zaman sıkacağı
uygun bir konumda sabitlemeye yarar. Hareketli parça ise avuç içinde tutulmaya uygun olması için kısa bir sapa sahiptir.
Parçanın üstünde bulunan LED ışık sayesinde sıkacağın şarj ediliyor olup olmadığını anlarız.
Vita, polietilen ve polipropilen malzemelerinden plastik enjeksiyon ile üretilebilir. Birçok ankastre veya çelik mutfağa uyum
sağlaması için sabit parçanın dış yüzeyi fırçalanmış paslanmaz çelik sacdan oluşmaktadır. Ürünün malzemeleri de Vita’nın
şık tasarımını tamamlayacak şekilde koyu gri ya da buzlu plastikten seçilmiştir.

Vita
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Everywhere!
Even though we own many electrical devices they are hardly an integral element of our kitchen as they are mostly
cumbersome to wash, plug, un-plug etc. Vita is a juicer aimed to solve those problems as it can be used both stationary
and fixed. By being able to get charged or run on direct power supply Vita can be utilized in many places like kitchen,
balcony and picnic. Its inclined position makes it possible for the juice to pour in cups and glasses thereby, simplifying
the surfaces to clean. Vita is constituted of two pieces, one being wall mounted and the other stationary. Wall mounted
piece fixes the juicer in a certain angle and position as well as charging it when it is docked. The stationary part on the
other hand has an ergonomic handle to make it juice easier when used at the hand. The LED light on this part notifies
the user that the juicer is being charged Vita is intended to be manufactured from polyethylen and polipropylen pieces
by plastic injection method. The outer shell of the wall mounted part is brushed steel to blend in many contemporary
kitchens. Similarly the plastic parts are either the tones of dark grey or translucent to accompany the sleek design of Vita.

Duygu Barutçu
‹stanbul Teknik Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
Istanbul Technical University
Department of Industrial Design

Caker

Caker, evde kek pişirme işlemini basit ve eğlenceli hale getirmek amacıyla tasarlanmıştır. Özellikle gençler, öğrenciler
için fırına gerek duymaksızın kek pişirmeye ve yaratıcılıklarını göstermeye olanak tanır. Çok kısa bir sürede hazırlanan
keklerle günün herhangi bir saatinde kahvenizle birlikte keklerinizi yiyebilirsiniz. Caker kendi muffin tepsisiyle ya da farklı
kek kalıplarıyla kullanılabilir. Çok fazla enerji harcamaz ve kek piştiğinde sizi sesle uyarır. Caker’ı farklı yapan, kek pişirme
işlemini basit ve sihirli bir hale getiriyor olması. Çocuklar için oyun, gençler için eğlence. Hantal fırınlara gerek duymadan
kek yapmak, hatta kendi kek makinanızı yanınızdan hiç ayırmamak. Caker’la bunların hepsi mümkün.
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Caker

Caker, baking cakes at home is designed to make the process simple and fun. Especially for young people and students, it
allows you to bake cakes even without an oven and gives you the opportunity to show your creativity. With cakes prepared
in a very short period of time you can eat any time of day with coffee. Caker has its own muffin tray or you can use it with
different cake molds available. Caker warns you with a voice when the cakes are ready. Caker uses the energy efficiently
and doesn’t spend too much energy.
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FAST-DRY evlerde yaşanan çamaşır kurutma sorununa hızlı ve pratik bir çözüm getiriyor.
Çamaşır makineleri gün geçtikçe daha az çamaşırla ve daha sık çalışıyor. Beyaz eşya üreticileri günlük yıkamalara cevap
verecek, su ve enerji tasarrufu sağlayan ürünler geliştirip piyasaya sunuyorlar. Buna karşın çamaşır makinesinden
çıkan birkaç parça çamaşır için bile kurulu haldeyken çok fazla yer işgal eden, kullanılmadığında hiçbir yere sığmayan
hantal çamaşır askıları kullanılıyor. Bu askılar büyük bir alan kapladıkları ve çirkin bir görünüm yarattıkları için genelde
kullanılmayan bir odaya kuruluyorlar. Peki ya bunun için ayrı bir odanız yoksa?
FAST-DRY’ın boyutu, çamaşır miktarına göre sizin tarafınızdan belirleniyor. Esnek yapısı sayesinde uzayıp kısalabiliyor,
uygun alana göre şekil verilebiliyor. Tabanında bulunan yapay kauçuk sayesinde zemine daha iyi tutunuyor. Fişini prize
takıp kontrol panelindeki açma/kapama düğmesine bastığınızda içinde bulunan rezistans çalışarak ısı vermeye başlıyor.
Açma/kapama düğmesi çevrilerek üç farklı sıcaklık değerine ayarlanabiliyor. Kullanıldıktan sonra kolayca toplanıyor ve
kutusu içinde saklanıyor. FAST-DRY birkaç farklı katmandan oluşuyor. Tabanında kaymazlığı ve zeminin zarar görmesini
sağlayan parçalar yapay kauçuk (sentetik polyisoprene) malzemeden plastik enjeksiyonla, gövde alüminyum malzemeden
boru çekme yöntemi ile üretilebilir. Gövdenin içinde yalıtkan bir katman ve tel rezistans yer alır.

FASTDRY
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FAST-DRY brings a quick and useful solution to clothe drying problems indoor.
Washing machines are running more often with less clothes. Manufacturers are making research and development on
water and energy saving models for daily use. However, people are still using huge drying racks which take too much
space, even for just a couple of clothes. These racks are usually set in a storeroom because of big body and lack of
aesthetic. What if there is no storeroom?
FAST-DRY ‘s sizes up to you! It can be extended and shaped by the agency of flexibility. Shear-free with rubber material at
the bottom. It starts heating when you plug-in and press the button on panel board. There are three different temperarute
level. After use, practically gathered into the hardcase. FAST-DRY is made of different layers of materials. Shear-free
material at the bottom can be produced from synthetic polyisoprene with injection molding technique, body can be
produced from aluminium with tube drawing method. Also, there are insulator layer and heating wire placed in body.

Volkan Karaduman
Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
Marmara University
Faculty of Fine Arts
Department of Industrial Design

Hot Cup

Ana fikir fincanı daima sıcak tutmak.
Nasıl çalışır? Sistem iki adet Lithium İon batarya ile çalışır. Fincanın altındaki plastik daire bölmeye yerleştirilen lithium
piller, 15 volt üretir. Piller sarj edildikten sonra fincanın alt kısmında bulunan on/off tuşuyla rezistans aktif hale getirilir.
Rezistans ısındıktan sonra fincan sıcak kalır.
Ürün, dış ortamda çalışan kişiler, kamp yapanlar, soğuk havalarda görev yapanlar ve genel kullanım amacıyla
düşünülmüştür.
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Hot Cup

The main idea is to keep the cup hot.
How it operates? The system operates with two lithium Ion batteries. The Lithium batteries placed on the plastic round
part under the cup produces 15 volts. After the batteries are charged, the resistance is activated by on/off button on
the subsurface of the cup. After the resistance is heated, the cup keeps hot. The product is designed for those working
outside, camping, and working in cold weather and for general usage.
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Yumurtalık

Yumurtalık, yumurtanın sarısını beyazından ayırıp, ayrı ayrı pişiren, hem haşlanmış hem de sahanda yumurta yapabilen ve
üstelik pişirme aletlerini ustaca servis elemanı olarak kullanabileceğiniz elektrikli mutfak eşyasıdır.
Aynı anda 8 yumurtayı haşlayabilir, sahanda yumurta yapabilir. Kek ve pasta yapmayı düşünüyorsanız, yumurtalık yine
size yardımcı olacaktır. Yumurtaları bir gece önceden dolaptan çıkarıp bekletmenize gerek yok, oda sıcaklığı düğmesi ile
yumurtalar birkaç saniyede çırpılmaya hazır olacak. Sporcular için de çok faydalı bir alet olan Yumurtalık; sarı ve beyazı
birbirinden ayırıp ayrı ayrı pişirebiliyor. Her gün 5 yumurta beyazı tüketen sporcular için de büyük kolaylık.
Artık, yumurta haşlarken içinizden 100’e kadar saymanıza gerek yok. Üç kademeli pişirme sistemi ile yumurtaları oda
sıcaklığına getirmenin yanı sıra, az pişmiş, rafadan ve katı olarak da hazırlayabilirsiniz yumurtanızı. Haşlanmış yumurtayı
servis ederken elimizi yakma problemini de çözen Yumurtalık, pişirme tepsisini kısa sürede soğutan sistemiyle
yumurtalıkları ve sahanı tepsiden ayırıp masaya getirmemize de olanak sağlamakta.

Eggcup

The eggcup is an electrical kitchen tool whose boiling apparatus can be used as a service element and which can separate
the white part from the yellow part and boil them separately and which can make hard boiled egg as well as fried eggs.
It can boil 8 eggs at the same time and make fried eggs. If you want to make cake and pastry, the eggcup will help you.
There is no need to take the eggs out of the refrigerator one night earlier; eggs will be ready to whisk in a few seconds
thanks to the button of room temperature. The eggcup, very useful for sportsmen, can separate the white and yellow parts
from each other and can boil them separately. It is a great easiness for sportsmen who consume the white part of 5 eggs
everyday. You do not have to count to one hundred while boiling eggs. Besides making the eggs at the room temperature
with the help of three-phase boiling system, you can prepare your eggs as over easy, soft-boiled or hard-boiled. The
eggcup solving the burn problem while servicing the boiled egg makes it possible to separate the eggcups and frying pan
from the tray and bring it to your table thanks to the system cooling the boiling tray in a short time.
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Pratif

Kullanımı son derece kolay ve programlanabilme özelliği olan panel. Tek tuşa basarak: karıştırma, ısıtma, kaynatma,
pişirme ve daha birçok özelliğin yanında sıralı programları başlatma. Sabitlenen, güvenli tencere. Şöyle ki; tencereyi
yuvasına yerleştirseniz bile çalışmaz çünkü güvenlik kilidi gereklidir ve hafif bir dokunuşla kilitlemeyi yapıp sorunsuz
ve ideal bir sonuç elde edebilirsiniz. Yapmanız gereken pişirmek ya da işlem yapmak istediğiniz ürünü tencereye döküp
dilediğinizce su ekledikten sonra önceden sizler için tasarlanmış pratik başlangıç tuşlarından birine basmak.
• En önemlisi de, dilerseniz bu program ayarını kendi tecrübeleriniz ile tekrardan ayarlayabilir ve optimum sonuca
ulaşabilirsiniz.
• Bir örnekle açıklamak gerekirse; puding yapmanın zorluğu lezzetinin yanında nedense daha ağır basmaktadır. Çünkü
sürekli başında durmak, karıştırma ve ısıyı ayarlamak zorundasınız. Pratif ise bu noktada farkını ortaya koymaktadır:
• Aşama 1 : 90 derecede yüksek hızda karıştır (3 dakika).
• Aşama 2: 60 derecede orta hızda karıştır (1 dakika).
• Aşama 3: programı bitir.
Görüldüğü üzere, sorunsuz bir şekilde (yanmadan, tadı bozulmadan) harika bir puding elde edebilirsiniz.
• Alınan bu sonuçtan memnun olmanız halinde programı kaydedip ona bir isim vererek her defasında aynı tadı
yakalayabilirsiniz.
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Pratif

Extremely easy to use and programmable feature of the panel. By pressing a single button: mixing, heating, boiling,
cooking and starting ordered programs. The fixed, safe saucepan. That is, the pot does not work even if settled because
the security lock slot is required and you can make slight touch to lock smoothly and achieve an ideal result. You can pour
product which is wanted to cook or used another program into saucepan and add water what you wish then just push a
button that is prepared before. That’s all you need to do. Most importantly, if you wish, you can re-set this original-set by
your own experiences and get optimum results. For example:
• Pudding is one of the best deserts in the world but the thing is very difficult to make it and takes too much time because
you have to wait in front of it, always mix and adjust the heat. Pratif reveal the differences at this point:
• Stage 1: Mix it high speed at 90 degrees for 3 minutes.
• Stage 2: Mix it medium speed at 60 degrees for 1 minute.
• Stage 3: End the program.
As can be seen, you can get great pudding without any problem such as burning and spoiling the taste.
If you satisfy this result, you can save program with giving a name and each time you can get the same taste.
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Cıncır

Ürünün en önemli özelliği iki teker üzerinde kendi dengesini koruyabilmesi için ileri veya geri ivmelenebilmesidir. Bu
özellik sayesinde süpürge hortumunun gerilmesi esnasında oluşacak kuvvet süpürgenin ivmelenmesini sağlayarak
kullanıcının takip edilmesine olanak verir. Hareket kabiliyeti olarak piyasada “Segway” veya “Ginger” olarak bilinen
ürünlerle aynı prensiple çalışmaktadır. Dengeyi sağlamak üzere bütün ağır parçalar (motorlar, elektrik ve elektronik
elemanlar) tekerleklerin dönme aksından aşağıda konumlandırılmıştır; ayrıca tekerleklere verilen 5 derecelik açı ile
ürünün sağa veya sola devrilme ihtimalinin azalması sağlanmıştır. Bu üründe kesintisiz bir emiş gücü elde edebilmek
için siklon teknolojisi kullanılmıştır. Bu emiş gücünü elde etmek için kullanılan yüksek devirli bir elektrik motorunun
yanı sıra tekerleklere hareket veren 2 adet servo motor bulunmaktadır. Tekerleklere bağlı motorlar hareketi merkezden
değil tekerleğin iç yüzeyinden aktardığı için daha hassas bir dönüş kuvveti uygularlar, bu sayede denge sağlama işlemi
daha kolaylaşmış olur. Üretim malzemesi olarak ürünün gövdesinde yüzey kalitesi ve sağlamlık için ABS kullanılmıştır.
Toz toplama bölümü olan şeffaf bölüm ise darbe dayanımına ihtiyaç duymadığı için polikarbonat yerine akrilik olarak
tercih edilmiştir. Tekerlekler, hareket esnasında darbe olası ve çarpmalarda darbe emici olarak görev yapmaları sebebiyle
kauçuk olarak tercih edilmiştir. Hortum kısmında, yüksek gerilme kuvvetine maruz kalmayacağı için polipropilen mazleme
uygun görülmüştür. Süpürgenin ucunun bağlı olduğu metal kısımda ise hafif ve dayanıklı olması açısından güçlendirilmiş
alüminyum tercih edilmiştir.

Cıncır
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The most important feature of the product is being able to accelerate forwards and backwards in order to preserve its
balance on top of two wheels. This feature, which accelerates the vacuum cleaner with the force that is created each
time the hosepipe is pulled, enables vacuum cleaner to fallow the user. In terms of movement capabilities, it works in
the same way with the “Segway” or the “Ginger”, which are well known products in the market today. In order to obtain
balance, all the heavy parts of the product (the engines, electronic components eg.) are positioned below the rotation
axis of the wheels. In addition to that, the possibility of product is falling over to the sides is reduced by the angle of 5
degree that is given to the wheels. In order to get a continuous vacuum power, cyclone technology is used in the product.
In addition to the high rpm motor which is used to obtain this vacuum power, 2 servo motors are used for giving motion
to the wheels. The engines that are connected to the wheels, do not transfer motion from the center but from the inner
surface of the wheels, therefore they apply a more precise rotation force which facilitates obtaining balance. As the
material, ABS is used in the main body of the product for a better surface quality and strength. The transparent part, which
functions as the dust container, is made from acrylic rather than polycarbonate; because this part does not need to be
protected against impacts. Since the main impact occurs on the wheels, the material that is used in the wheels is rubber;
thus the material can absorb the shocks. The hosepipe will not be imposed to high pulling forces, therefore it is made
from polypropylene. Finally, the metal part, where the vacuum cleaner is connected in the tip, is made from strengthened
aluminium, so that it can be light but strong at the same time.

M. Celaleddin Kaleli
Yeditepe Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
Yeditepe University
Faculty of Fine Arts
Department of Industrial Design

Double Toaster

Double Toaster, çift haneye sahip olduğu için farklı kalınlıklardaki tostları aynı kıvam ve kalınlıkta pişirebilmektedir. Tek tost
pişirileceği zaman elektrik tasarrufu sağlamaktadır.
Double Toaster’ın üst ızgarası ve üst yüzeyindeki cam kısım bor takviyeli camdan imal edildiği için hem ısıyı iletebilmekte
hem de yüksek sıcaklığa dayanabilmektedir. Böylece tostunuzun piştiğini makinenizi açmadan da anlayabileceksiniz.
Double Toaster tasarlanırken kullanıcısına hem işlevsellik hem de estetik açıdan en yüksek faydayı sunması amaçlanmıştır.
Double Toaster’ın plastik kısımları polipropilen olup plastik enjeksiyon yöntemi ile üretilecektir. Metal kısımlar ise
paslanmaz çelik malzemeden döküm yöntemiyle, cam kısımları ise bor takviyeli camdan akıtma yöntemi ile üretilecektir.
Ayrıca alt ızgara kısmı ve arka merdane kısmının iç yüzeylerinde de teflon kullanılmıştır.
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DOUBLE TOASTER

Because of Double Toaster has two side, it can cook tosts at same consistency. Also when you cook one tost it save up
electricity.
Because of top grille of Double Toaster and side glass of top surface produce from borron glass, it can endure to high
temprature and it can transmit heat.
When Double Toaster is designed, intended it satisfy its users to both of the function and aesthetics.
Plastic sides of Double Toaster will produce from polypropillen by plastic injektion way. Metal sides of Double Toaster will
produce from stainless steel by smelting way. Glass sides of Double Toaster will produce from Borron Glass by effusion
way. Also bottom gril and back of the machine produce from teflon.
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FooDry (Gıda Kurutucusu)

Bu projenin amacı mümkün olan en pratik şekilde kişilere evlerinde istedikleri gıdayı kurutmanın lüksünü yaşatmaktır.
Böylece az yer kaplayan, uzun süre saklanabilen sağlıklı yiyeceklere istedikleri zaman erişebileceklerdir.
Gıda kurutucusu dört ayrı tepsiden oluşmaktadır. Bu dört tepsi de ayrıca kendi içinde dörde ayrılmaktadır. Her bir bölümde
farklı bir bitkisel, hayvansal ya da balık ürünü kurutulabilmektedir. Üst üste gelen bölmelerin hava akışları farklıdır.
Toplamda dört farklı hava alanı bulunmaktadır. Bu alanlarda kokuları karıştırmadan kurutmaktadır. Diğer kurutuculardan
farklı olarak ısıtıcı en altta bulunmaktadır. Isıtıcının üzerine üst üste dört tepsi dizilidir. En yukarıda kontrol paneli
bulunmaktadır. Bunun hemen altında fan vardır. Aşağıda bulunan ısıtıcı kurutucu içindeki havayı ısıtırken fan ısınan havayı
nemle beraber çekip dışarı atmaktadır. Bu kurutucuyu diğer kurutuculardan ayıran en önemli özelliği filtresinde gizlidir.
Kurutucunun filtresinde zeolit kristalleri bulunmaktadır. Bu kristal, tarım ve medikal alanlarda da kullanılmaktadır. Zeolit
kristallerini içinde barındıran bu filtre kristaller sayesinde kurutucu içindeki nemi ve kokuları tutabilecektir. Bu filtre,
kullanımdan sonra 250 ºC sıcaklıktaki fırında on beş dakika kadar tutulduğunda içinde hapsettiği nemi ve kokuyu dışarı
salabilmektedir. Bu nedenle tekrar tekrar kullanılabilir. Bu kurutucularda bulunmayan ve tamamen yenilik öneren bir özellik
olarak düşünülmüştür. Kurutucu, kullanım sırasında oldukça geniş bir alan kaplamakta ve bir dizi tepsiyi haznesinde
bulundurmaktadır. Bu büyüklük, kurutma işleminin uzun sürmesinden dolay›sıyla tek seferde olabildiğince çok gıda
kurutabilmeye avantajı sunmaktadır. Her biri dört bölmeli dört tepsiden oluşan bu tombul kurutucu ile aynı anda 4 farklı
ürün kurutulurken bu uzun zaman, en verimli şekilde kullanılmış olur. Kurutucu aynı anda büyük miktarda ve çeşitli ürünü
kurutmakla kalmıyor, kurutma sonrasında kendini depolamada kolaylıklar da sağlıyor. Kurutucunun tepsileri birbiri içine
geçerek ve dik bir şekilde saklanabilme özelliği sayesinde kapladığı yüzey alanı neredeyse dörtte birine düşüyor.

FooDry
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The aim of this design is to enable people to experience the luxury of drying food at home. Thus, they will be able to access
this storage friendly, long lasting healthy food any time they like. The food dryer is composed of four different trays. These
four trays are also divided into four. In each dividend a different vegetable, animal or fish product can be dried. The air
flow of each dividend is different, which means that there are four different air flow space. Therefore, the foods are dried
without their smells are mixed. Different from other driers, the heater is at the bottom. There are four trays ordered onto
the heater. On the top is the control panel. Right under the panel is the fan. While the heater heats the air inside the dryer,
the fan takes the heated air away with the humidity. It is suitable for the hot air convection. The distinctive feature of this
dryer is embedded in its filter. In the filter are the zeolit crystals, which are also used in the medical and organic agriculture
sector. Thanks to these crystals, the filter can keep the humidity and smell formed inside the dryer. After the filter is used,
the filter is kept in an oven of 250 centigrade and frees the smell and humidity it previously kept inside, which is why it
can be used after and after. The dryer occupies a considerable amount of area and locate four trays. This bigness is due
to the fact that the drying process takes long time. With this fat dryer, consist of four trays with four dividends, while 16
different products can be dried at the same time this long duration is utilized at its best. The dryer does not only dry big
amounts of different products simultaneously but it also facilitates its own storage. The dryer becomes almost one fourth
of its original size as the trays interlace, which enables it to be stored in a vertical axis inside the closet.

Tütem Turan
Yeditepe Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
İç Mimarlık Bölümü
Yeditepe University
Faculty of Fine Arts
Department of Interior Architecture

ELEKTRİKLİ TÜRK KAHVESİ MAKİNES‹

Estetik kaygı işlevsellik kadar önemlidir. 2000’li yıllarda işlevselliği önde tutan tasarımlar yapılıyor fakat bu aynı zamanda
bir kültürün kendi içerisindeki formların kaybolmasına neden oluyor. Cezve Orta Doğu’dan gelen kaptır. Bunu ne kadar
teknolojiye uyarlasak da ortaya çıkan bozulmuş bir cezve formu olacaktır. Ben de bu yüzden klasik bir cezveyi ayrı kullanım
olarak düşündüm. Tasarımı 3 ayrı parçadan oluşturdum. En alta ki parça şeker ve kahve konumu içindir. Ortadan bir
parçayla kabı ikiye böldüm. Böylelikle türk kahvesinin ana malzemelerinden şeker ve kahveyi aynı kapta tutabileceksiniz.
Orta kısım, elektriğin yani ısının verildiği yer. Elektrik kablosu da orta kısmın altına dolanmıştır. Fişi de ona uygun kalıbın
içerisine koydum böylelikle düşme engellenecektir. En üst parça da cezvenin olduğu kısımdır. Cezvenin de altında ısıyı
alması için kurulan bir aparat vardır ve orta kısmın içine geçer. Cezve adedi 2 tanedir. Biri 2 kişilik diğeri de 4-5 kişiliktir.
Kişi sayısına göre istediğinizi kullanabilirsiniz. Fişi prize takacağınız zaman alt parçayı çıkarmanız gerekir. Malzemeye
gelince cezve metal diğer parçalar plastiktir. Üretim plastik enjeksiyondur.
Elektrikli Türk kahvesi makineniz, evinizde dolap arkasına saklamayacağınız, hem işlevi hem estetiği bir arada
bulabileceğiniz bir tasarımdır.
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AUTOMATIC TURKISH COFFEE MACHINE

Design is as important and crucial as functionality. In 21st century, we witness designs patterns that favours functionality
over design, this fact results in cultrual design patters to eventually dissappear. Turkish Coffee pot is a pot with middle
east origins. In today’s world, in whatever form and manner we strive to redisign the coffee pot with modern and
technonogical aspescts, it will be appearent that we will lose the traditional coffee pot form. For this reason, I have
designed a classical pot for different use cases. I have designed the overall design with 3 parts. I have devided the pot in
half with a seperator. The lower part is for sugar and coffee. With this design, the main ingredients of turkish coffee will
be kept in a single container. The middle part is elctrical heating part. The top part is the pot. Underneat the pot, there is a
seperate part for heating the pot efficiently. The are two seperate pot, one of which is for two people and the other is 4-5
people. You can use each one seperately for desired number of people. The material used for the pot is metal and others
parts are plastic injection.
Automatic Turkish Coffee Machine is a piece of design where you will not keep it in a closet, but use it as a part of your
overall design.
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SİMİTÇİ

Klasik Türk kahvaltılarının vazgeçilmez parçasıdır simit. Osmanlı zamanından beri fırınlardan sofralarımıza ulaşan,
günümüzde işe giderken; simit dükkanları ve metro, otobüs, metrobüs gibi toplu taşıma araçlarının duraklarındaki
simitçilerden aldığımız simit, evde yapılamayan kahvaltıların başrol oyuncusu olmuştur. Öğrenciler için bazen
kahvaltılarında bazense bilgisayar başında atıştırmanın en güzel yoludur simit.Yolda alıp ofiste çayımızı yudumlarken
simitimizi yemek için can atarız. Fakat yol boyunca simitimiz soğur ve ofiste ısıtma imkanımız yoktur. “Simitçi” böyle
zamanlarda kahvaltımızın daha keyifli geçmesi için tasarlanmıştır. Bilgisayara usb kablosuyla bağlanan ürün, dışarıdan
aldığımız simiti ısıtmak için kullanılır. Ürünün içinde simit ısınırken aynı zamanda ortasına koyacağımız çayı da sıcak
tutar. Böylece ofiste çalışırken ya da evde bilgisayara bakarken hem sıcacık simitiniz hem de sıcacık çayınız yanınızda
hazır olacak.Bu ürün farklı renkleriyle bilgisayarınızın kişiselleştirilebilen bir aksesuarı haline de gelecek. Hayatımızın
vazgeçilmez bir parçası haline gelen bilgisayar başında dünyanın her yerinde günde en az 5 saat vakit geçiriliyor. Bir
usb cihazı olan simitçi, bu sayede yemek kültürümüzün önemli bir parçası olan simidi yurt dışında da tanıtılabilir. Simit,
bu ürünle yurt dışındaki ofislerde donutların yerini alabilir. Ortasındaki alüminyum üzeri teflon kaplama parçalar kolayca
çıkabilir ve makinede yıkanabilir. Dış parçaları ise ısıya dayanıklı PP malzemedir. PP parçalar plastik enjeksiyon ile
alüminyum parçalar ise preslenerek üretilir.

SİMİTÇİ
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Simit is one of the main pieces of a Classical Turkish Breakfast. Thanks to the numerous bakeries on the way to work simit
got the leading role on our breakfasts outside home. Students, officers everyone who doesn’t have time to have a nice
breakfast, try to tolerate it by eating simit at work. We look forward to eat hot simit with our tea at the office. But on the
way it becomes cold and we cant re-heat it at work. “Simitci” is designed especially for these times. We can reheat our
simit by connecting the product to the computer. While simit is heating, we can place our tea at the center so it remains
hot. With this product we can present simit, which takes a huge part in our food culture, to the all computer users in whole
world. Maybe simit can replace donut at offices. The materials are aluminium covered with PTFE and PP. PP part will be
produced by plastic injection and aluminium part will be pressed.

Mustafa Yılmaz
‹stanbul Teknik Üniversitesi
Mimarl›k Bölümü
Istanbul Technical University
Department of Architecture

Teaball

Teaball’un küresel biçimli kaynama ve demleme birimleri iki eksende hareket etmeyi sağlar. Böylelikle çay hazırlamak için
özel bir uğraşa gerek kalmaz. Eksenlerden biri yatay aksı esas alır ve dem ile sıcak su dökümü bu doğrultulardaki hareketlerle
gerçekleştirilir. Diğerinde ise dikey aks etrafında dönülerek istenildiğinde dem ve sıcak su aynı yönde dökülebilir. Tüm bu
hareketler demlik kapağına el ile baskı uygulayarak ve çevirerek kolaylıkla gerçekleştirilir. Alt ana gövdede bulunan bilyeli
bir mekanizma hareketin mesnedini oluşturur. Kaynama bölümü çift katlı yalıtımlı çelik, demlik bölümü ise camdan imal
edilen Teaball’un her iki birimin birlikte hareketi nedeniyle sızdırmazlığı çok iyi şekilde sağlanmıştır. Sıcağa dayanıklı silikon
contalar hem bas-aç demlik kapağında hem de demlik tabanında konumlandırılmışlardır. Yine sıcağa dayanıklı silikondan
imal edilen emzik parçaları özellikle sıcak su dökümü sırasında esneyerek dökümde büyük kolaylık sağlar. Teaball yaylı bir
elektrik mekanizması ile temas eder. Sistem, durağan halde iken elektrik alır, çay dökümü esnasında elektrik mekanizması
yuvadan çıkar ve yay yardımı ile geri çekilir. Ana gövde ise sıcağa dayanıklı sert plastikten imal edilmiştir.
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Teaball

Teaball’s global shaped boiling and steeping units provide you with two-axis motion so that you don’t need to make
anything special to steep tea. One of the axises takes the horizontal dimension so hot water and steep can be poured
within the same direction. The other one takes the vertical axis by revolving around itself so hot water and steep can
also be poured within the same direction. All of these motions can be done easily by pressing on the steeping unit cover
and turning it. A ballbearing mechanism placed to the bottom basic unit is the mainstay for the motions. Boiling unit
is made of double-coated insulated steel and steeping unit is made of glass. As both units move together, it is proved
that they don’t drip.Heatproof silicone joint rings are situated both in steeping unit cover and on boiling unit’s base.
Taps that are made of heatproof silicones make pouring (esp. pouring hot water) process easier by stretching. Teaball
contacts with a springly electric mechanism. System takes the electricity when it is passive and at the time of pouring,
electric mechanism comes out of its slot and goes back with the help of springs. Bottom basic unit consists of control
mechanisms like on/off and is made of heatproof hard plastic.
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Çok Amaçlı Uzatma Kablolu Beşli Priz Tasarımı

Zaman ayarlama + İçten makaralı kablosu + LED aydınlatmalı + Kilit
Günlük hayatımızda; evde, işte, okulda, hastanede vb. kullandığımız elektrikli ürünlerin çalışmasında aracı olan prizler...
Tasarım isim önerisi olarak “Smart Priz” düşünülmüştür. Smart Priz tasarımında priz kullanımı ve potansiyel problemler
düşünülerek çözüm oluşturulmak istenilmiştir. Smart Priz tasarımı ile ekonomik elektrik tüketimi ve bunla paralel zaman
tüketimini minimize etmek istenilmiştir. Priz tasarımının kablosu hareketli oluşu ile çok sık rastladığımız kablo düğümlerine
son vermektedir. Kilit fonksiyonu ile diğer prizlerden daha güvenli bir tasarıma dönüşmektedir. Tasarım formu ve fikri ile
beraber zaman, ekonomiklilik ve kilit kavramları bir arada düşünülmüştür.
Zaman ayıracı: Prizi hem kurmadan hem de 0–90 dakika arasında istediğiniz bir zaman dilimine kurup kullanabilirsiniz.
Böylelikle gereksiz elektrik kullanımını önleyebilir ve ev ekonomisine katkıda bulunabilirsiniz.
İçten makaralı kablosu: Maksimum 2 metreye kadar uzayabilen içten makaralı hareketli kablo sistemi ile prizlerde yaşanılan
problem olan kablo düğümlerine alternatif oluşturmaktadır.
LED aydınlatmalı: Led aydınlatması ile gece de kullanılabilme kolaylığı sağlanmaktadır.
Kilit: Kilit fonksiyonu ile diğer tasarımlardan daha güvenli ve ayırıcı özelliğe sahiptir.

Multi-purpose five-socket extension cable design

Time separator + Internal + lock-reel cable + LED-backlit
Daily life at home, work, school, hospital and so on. tool used in the study of electrical products which plugs...
Design Proposal for a name as a’’Smart’’considered the socket. Plug in the design and use of the Smart Plug in mind the
potential problems created in the solution. Smart Socket design and parallel with the economic power consumption when
consumption is minimized. Plug the cable design, cable, mobile nodes with the fact that the last has come across very
often. Design becomes more secure the lock function to the other outlets. Design the form and together with the idea of
time, the economy and is considered a combination of key concepts.
Time separator: Outlet and you want to set up a time period between 0-90 minutes to install and use. Thus, the unnecessary
use of electricity can help prevent and household economy.
Internal roller cable: The maximum that can take up to 2 meters cable system with internal roller moving outlets are
experiencing problems with an alternative to cable nodes.
LED illumination: LED lighting at night to provide ease of utilization.
Key: Other designs feature a more secure and the differential lock function
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Leman

Masa lambası ve görsel amaçlı aydınlatma elemanı olarak kullanılabilir. 3 nesil aydınlatma elemanı, ‘’annem beni aydınlattı,
ben çocuğumu, o ise dünyayı.’’ anlamı ile tasarlanmıştır. İç içe geçtiğinde elektriği; hepsi en büyük olan ana aydınlatma
elemanından almaktadır. 3’ü tek kaynaktan bağlanabildiği gibi, tek olarak da elektriğe bağlanabilmektedir. Ürün Led ile
kurgulandığından, renk değiştirme özelliği uzaktan kumanda ile çalıştırılır, renk değiştirme özelliği kapatıldığında sadece
power led ile kafa kısmından beyaz renk ışık vererek çalışma lambası olmaktadır. Mat beyaz pleksiden üretilen aydınlatma
elemanı, tek parça malzemeden imal edilmesi üretim açısından avantajlıdır. 3’ü ayrı ayrı kullanıldığı gibi 3’ü bir arada üst
üste konularak da kullanılabilir. Eğrisel formdan iç içe geçerek küçülerek tasarlanan ve gövdesinde gömülü led ile farklı
renklerde olabiliyor. İç içe geçen bir sistemden oluşması ile farklı yönlere çevrilerek kullanıcıya çeşitli görsel efektler sunan
bir görsel şölene dönüşebiliyor. 3 nesli sembolize ederek tasarlanması ise ayrı bir özelliği. Ayrı ayrı kullanılarak 3 farklı
boyutta tek olarak kullanma imkanı sağlıyor, bir arada kullanıldığında ise elektrik kaynağı en büyük aydınlatma elemanından
elektriği alarak kalabalık kablo görüntüsünden kurtulmuş oluyor. Tek parça malzemeden yapılması, montajdan tasarruf
sağlamaktadır. Ekolojik olarak ‘’Led‘’ ışık enerji tasarrufu sağlamakta ve 12 wolt ile güvenli olmaktadır.
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Leman

Desk lamp and lighting element can be used as a visual purpose. Three-generation lighting element, ‘’my mother
illuminated me , I illuminated my daughter ,my daughter illuminate to the world.’’ it has been designed with the meaning.
When it is being nested, the largest element of the main lighting gives the electricity the other two elements.All three
elements can be connected to electricity with one source as well as can be used as single element with electricity.
Product is designed with LED, color changing ability is run by remote control , when the color changing feature is turned
off, only part of the head with the power LED will be given light white color and also can be used such as desk lamp.
Lighting element has been produced by matte white plexi is an advantage in terms of production with a single piece of
material. All three elements can be used separately as well as three of them can be used as nested.Shrinking through the
lamp is designed nested curvilinear form and can be embedded in the body of the LED with different colors. The formation
of a nested system rotated in different directions to the user, offering a variety of visual effects can turn into a visual feast.
Symbolized by the three generations of a separate feature of the design. Separately using three different sizes allows
the possibility of using as a single, when used together, taking electricity from the power source of the largest lighting
element is freed from a crowded cable image. The lamp has been made of one piece of material, saves installation. As
ecological and energy saving ‘’LED’’ lights are safe with 12 wolt.
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Cube Ekmek Kızartıcı

‘’Cube‘’ ekmek kızartıcı, bilinenin aksine ekmekleri üst kısımdan cihazın içine koymak yerine, sahip olduğu mekanizma
ile ekmekleri alt kısımdan almaktadır. Bu özelliği sayesinde, cihaz içerisinde ekmek kırıntısı birikmesi ve bu kırıntıların
temizlenmesi sorunu ortadan kalkmaktadır.
‘’Cube’’e ait ekmek altlıklarına (ekmek kızartma aparatı) ekmekler yerleştirildikten sonra, birimler ürüne yerleştirilir.
Ürünün içerisinde rezistansları barındıran üst kısmı bastırılarak kapatılır, istenilen ısı ve süre ayarı cihaza girilir. Kızartma
işlemi bittiğinde üst kısım, orta kısımda bulunan mekanizma ile otomatik olarak açılır. Ekmek kızartma altlıkları kolay bir
şekilde cihazdan çıkarılır ve sofradaki yerini alır. “Cube”e ait ekmek altlıkları kullanım sonrası kolayca bulaşık makinenizde
yıkanabilir.
“Cube”ün kare formu sayesinde ürünün sofranın dört tarafına da hitap etmesi sağlanmıştır, böylece ürüne sofranın her
yerinden erişim sağlanmıştır. Ürünün arayüzü; tasarımın yalın formunu destekleyen ve kullanıcı dostu olacak şekilde,
herkesin anlayacağı led ekran ve ikon stiller ile desteklenmiştir.
“Cube”ün kaplamasında kullanılan ahşap malzeme, ürünün elektronik eşyaların sahip olduğu soğuk duruştan kurtulmasını
sağlamıştır. Ahşabın üst kısımda kullanılmasının bir diğer nedeni ise; ahşabın izole kabiliyetinden faydalanarak, içerde
oluşan ısıyı izole etmektir.

Cube Toaster
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Despite a widespreed “Cube” toaster has mechanism instead of put into the top side put into the lower side the breads
into a classic toaster. Thus, cleaning the bread crumps eliminated through the product.
After the placed the breads belonging to ‘’Cube’’s bread places, the units are placed into the ‘’Cube’’. The upper part of
the product turn off by pressing and entired desired temparature-time settings. The upper part opens automaticaly with
mechanism in the product, when over the frying process.The units are taken and served easily from the device. The bread
places belonging to the ‘’cube’’ are washed easily in the dish washer.
The sqare form of product provides access from the 4 sides on the table. Interface and simple form of product have
designed to understood by everyone.The ‘’Cube’’ is coated with wooden material. Thus, product seems warm also,
wooden matterial has been isolated the temparature of the product.

2010224
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını
istememiştir.
The participant did not prefer,
her photography and personal
info, to take part in the catalogue.

Egger

‘Egger’, ev kullanımına yönelik elektrikli yumurta pişirme aletidir. Aynı anda altı yumurtayı farklı kıvamlarda pişirmek
için tasarlanmıştır. Bağımsız kapaklar sayesinde, pişirme esnasında az pişmiş tercih edilen yumurtalar diğer yumurtalar
pişmeye devam ederken alınabilir.
Ürünün gövdesi ısıya dayanıklı plastik malzemeden üretilir. Ürünün tabanında bulunan rezistans ile su ısıtılarak oluşturulan
sıcak su buharı ile yumurtalar pişirilir.
Estetik olarak modern mutfaklara uyum sağlayacak şekilde tasarlanmış olmasına rağmen, ürün otel ve restoranlarda
kullanılabilir; özellikle açık büfelerde pişmiş yumurtaların sıcak tutulmasını sağlamak için.
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Egger

‘Egger’ is an electrical egg cooker for home environments. It is designed to cook six eggs at the same time in different
consistencies. Independent lids enable to take out the less cooked eggs as desired while the rest continues on cooking.
The body of the product is made of plastic that is heat resistant. The eggs are cooked by hot water steam that comes into
existence as the resistor heats the water in the bottom of the product.
The product is design for modern contemporary kitchen, however it can as well as be used in otels and restaurants;
especially to keep the cooked eggs warmer in buffet meals.
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Torus’un tasarımındaki çıkış noktası ev ve ofislerde bulunan, piyasadaki alışılageldik çoklu prizlerde yaşanan kullanım,
güvenlik gibi sorunların giderilmesi ve elektrik sarfiyatı konusunda kullanıcıyı bilinçlendirmektir. Torus’un dairesel formu
sayesinde diğer çoklu prizlerde en sık yaşanan büyük boyutlu fişlerin yan yana takılamaması sorunu giderilmektedir.
Ayrıca Torus’un tabanındaki oyuk, ürünün uzun kablosunun etrafına sarılmasına olanak vererek kablo dağınıklığı sorununa
bir çözüm getirmektedir. Bununla birlikte ürünün arkasındaki montaj deliği ürünün duvara yada herhangi bir yere monte
edilmesine olanak sağlar. Ürünün üzerinde bulunan açma kapama düğmesinin etrafındaki led ampul prizlerde elektrik
varken yanık elektrik yokken sönük durumdadır. Ayrıca aç kapa düğmesinin iç bükey formu sayesinde diğer çoklu prizlerde
yaşanan, kazayla düğmenin üzerine basarak kapanma sorunu giderilmiştir. Bununla birlikte her bir prize ait 4 adet led
ampul bulunmaktadır. Bu ampuller, prizden geçen akımı ölçen ampermetrelere bağlıdır ve geçen akımın şiddetine göre
1’den 4’e kadar yanmaktadır. Bu sayede kullanıcı prize taktığı eşyaların sarf ettiği elektrik konusunda bilinçlenir. Ürünün
içinde bulunan kaçak akım rölesi, ıslanma, prizlere yabancı cisimlerin teması vb. gibi tehlike teşkil eden durumlarda
prizlerdeki elektriği keserek kullanıcıların can güvenliğini koruma altına almaktadır. Ayrıca her bir priz deliğinde piyasadaki
diğer çoklu prizlerde de bulunan çocuk emniyet kapakları bulunmaktadır. Bu kapaklar priz deliklerine sivri cisimlerin
sokulmasını engeller. Torus’un üzerindeki 6 adet prizden 2 tanesinde ups desteği vardır bu sayede mevcut ups kaynağına
bağlanarak elektrik kesintisi durumunda 2 adet prizin kullanımı mümkündür. Ürünle birlikte 6 adet mandal da bulunmaktadır.
Kullanıcı bu mandalların üzerindeki beyaz etiketlere tv, pc, dvd vb. notlar yazıp prize taktığı fişlerin kablolarına tutturabilir
ve bu sayede hangi prize hangi eşyanın fişini taktığını kolayca hatırlayabilir.

Torus

The departure point in the design of Torus is to eliminate the usage and safety problems experienced in multi sockets
which is common at homes, offices and on the market and to raise the awareness of the user about saving electricity.
The problem of not plugging the sockets with big dimensions side by side, mostly experienced in other multi sockets, is
resolved thanks to the circular form of Torus. Moreover, the indent in the surface of Torus offers a solution to the problem
of cable mess by making it possible to wrap the long cable of the product around itself. Furthermore, the assembly hole
on the back of the product makes it possible to assemble the product on the wall or any other place. The led bulb around
on/off button of the product is at the on position when there is electricity and at off position when there is no electricity
on the sockets. And the problem of turning off by accidentally pressing the button, which is commonly experienced in
other multi sockets, is resolved thanks to concave form of the on/off button. Moreover, there are 4 led bulbs on each
socket. These bulbs are linked to ammeters measuring the current passing through the sockets and they light from 1 to
4 according to the intensity of the passing current. By means of this, the user is aware of the electricity used by the items
plugged in the socket. The residual current circuit breaker inside the product provide life security of the users by cutting
off the electricity on the sockets in an event posing danger such as getting wet or the touch of foreign objects to the
sockets. Moreover, there are child resistant closures on each socket hole as in other multi sockets on the market. These
closures prevent inserting sharp objects to the socket holes. There are ups support on 2 sockets of 6 on Torus and it is
possible to use two sockets in the event of an electricity cut-off by connecting to the ups resource by means of it. There
are six clamps with the product. The user can write notes such as tv, pc, dvd on the white labels on these clamps and
stick on the cables of the plugs plugged in the sockets and s/he can remember which item is plugged into which socket
by means of this.

Ceyhun Akın
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m Bölümü
Mimar Sinan University of Fine Arts
Department of Industrial Design
www.ceyhunakin.com

Çorbacı

Elektrikli çorba hazırlama robotu “çorbacı” 2 litrelik iç hacmiyle 2-6 kişi için çorba hazırlamak amacıyla tasarlandı. Bir
kettle hacmi ve ağırlığına eş değer olan ana gövdesi ve kapağı ısıya dayanıklı cam olup çorbanın pişirilmesi esnasında göz
zevkini tatmin eden bir geri bildirim sağlar. Entegre dijital ekranlı pop-up butondan kontrol edilen çalışma sistemi sayesinde
ısıtıcı ve karıştırıcı ile çorbayı otomatik olarak hazırlar. Ana gövdeden ayrılabilen cam hazne, karıştırıcı merdaneler ve
kapak bulaşık makinesinde yıkanabilir. Çorbanın çeşidine göre önceden programlanmış menüden pişirme modu seçilebilir.
Alt ünite içinde bulunan quartz ısıtıcı sayesinde su ile ilave edilen malzemeyi seçilen program dahilinde pişirir. Hareket
yönü sarı oklarla gösterilen karıştırma kolu alt ünite içinde bulunan motor sayesinde genel karıştırma yapabildiği gibi
merdaneleri sayesinde istenildiğinde aktif edilerek çorbada olası topaklanmayı da önler.
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Soup-maker

The soup-maker, an electrical soup making robot, is designed to prepare soup for 2-6 people with its inner capacity of 2
litters. The main body with the equivalent value of the volume and weight of a kettle and its cover is made of heat-resisting
glass and it gives feedback appealing to the eye while making the soup. It automatically prepares the soup with the heater
and mixer thanks to the operating system that can be controlled by the pop-up button with an integrated digital screen.
The glass tank that can be removed from the main body, mixing rollers and the cover can be washed in the dishwasher.
The cooking mod can be chosen from the menu programmed beforehand according to the type of the soup. It cooks the
ingredients added with water within the chosen program thanks to the quartz heater in the surface unit. The mixing handle
whose movement direction is shown with yellow arrows can make a general mixing with the help of the engine in the
surface unit and it also prevents possible coagulation in the soup by activating if needed due to its rollers.
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Digi-Serve

Digi-Serve, fast-food merkezlerinde, ürün alışverişi sırasında, alışverişin sipariş kısmını hızlandırmak için tasarlanmıştır.
Ürün iki parçadan oluşmaktadır. Birinci parça, dijital ve stabil olan kısımdır. Bu kısım ürünün masadan çalınmasını
önlemek amaçlı masaya monte edilir. İkinci parça masaya sipariş sonrası gelen tepsidir. Sipariş için izlenmesi gereken
sıra ise basittir; bir masa seçilir ve masadaki dijital göstergeden menü seçiilir ve siparişin gelmesi için beklenir. Sipariş
tepsiyle birlikte gelir. Tepsi dijital parçanın üstüne tam örtüşcek şekilde oturur, çünkü dijital parçanın tepsi masadayken
korunma altında olması gerekmektedir. Tasarım estetik görünümü ve pratik çözümü sayesinde birçok otel ve restoranlar
da rahatlıkla uyum sağlayabilir.

Digi-Serve

It is designed to speed up the shopping during getting some food in the shopping center. The product consists of two
main section. The first and digital is montaged to the table as an alarm system. The second part is a tray, which is
produced from a transparent plastic. The tray is made form the tranparent material, beacause,when you get your tray with
food, something can drop on it or happen. Therefor the tray covers the digital part and protect it.
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Triasense

Triasense, gündelik hayatımızda kullandığımız ütü çeşitleri, ütü masası, ütü suyu gibi ütüleme işlemiyle direkt ilişkili
ama fiziksel olarak bağımsız olan ekipmanları tek bir üründe birleştirmeyi amaçlayan, bu birleştirme amacıyla ütüleme
sürecindeki güvenlik, kullanım esnekliği ve pratiklik problemlerine cevap arayan bir yenilikçi ütü tasarımıdır. Ürün temel
olarak dört ayrı parçadan oluşmaktadır. Bunlar, ütü, ütü suyu kabı, ütü alt taşıyıcı tabanı ve pratik ütü tablasıdır. Triasense,
gittikçe küçülen yaşam alanlarımıza ve ürünlerden daha akıllı daha hızlı ve etkili sonuç alma ihtiyacımıza karşı bir çözüm
önerisidir. Ütü yapma işlemi için gereken tüm ekipmanları küçük bir çanta boyutuna indirgeyerek zaman, alan ve maliyet
konularında tasarruf yaklaşımı sunmaktadır. Triasense, ütüleme işlemine değişen güncel yaşam tarzı ihtiyaçlarını eklerken
birçok kullanım problemine de çözüm aramaktadır. Bu problemlerden ilki sıcak olan ütünün soğuyana kadar evin bir
köşesinde açıkta bırakılmasıdır. Bu durum çocuklu aileler için büyük bir güvenlik problemidir. Triasense bu probleme
sıcak olan ütüyle temas eden tüm yüzeyleri silikon esaslı malzemelerle kaplayarak bir çözüm önermektedir. Yaklaşık
200 dereceyi bulan ütünüzü, kullandıktan sonra 300-350 dereceye kadar dirence sahip bir silikon koruyucu içerisinde
rahatlıkla muhafaza edebilirsiniz. Böylece ütünüzü seyahate götürdüğünüzde de kullandıktan sonra hemen çantanıza
yerleştirebilir ve zaman kaybetmezsiniz. Diğer bir problem ise kullanım alanları basitleşen kullanıcılar için gittikçe komplike
hale gelen ürün çeşitliliğidir. Bir kullanıcı için buhar jeneratörlü ütüden, küçük seyahat ütülerine kadar birçok faklı alternatif
mevcuttur. Triasense ise tüm kullanım alanlarına ve mevcut fiziksel şartlara uygun bir ürün olmayı amaçlamaktadır.
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Triasense

Triasense is a design approach to ironing process by combining the iron body, ironing-board, iron water which are
directly bonded to one ironing process but physically separated products. While doing this combining process, it also
aims to generate security, usability, practicality solutions to the product using cycle. The design consists of four main
parts as iron body, ironing water tank, silicone carrying base and practical ironingboard. Triasense is a simple answer
to the new emerging needs of more individuality, living in smaller and compact living spaces and as a result expecting
more rapid, more accurate, smarter functioning products, also storing in small spaces. Hence, Triasense offers a solution
that all the ironing equipment to be packed in a hand bag style, gaining time, space and cost reduction. Beside from the
new emerging needs, a serious purpose of the Triasense is minimizing the problems and risks of conventional ironing
process. To give an example, after the usage of iron, you have to keep it somewhere in public to get it cool downed. It is
a serious potential risk for families with children. With Triasense solution, you can keep your iron packed just after the
usage thanks to the heat-resistive silicone coatings in the base and ironing board. Also when you take your iron to the
voyage, you can easily store it in your luggage without wasting time to wait to have your iron cool down. Another problem
is, while using types and needs for ironing becomes more simple and rapid, the irons and their specifications become
more complicated. There are lots of irons in the market from little voyage-irons to steamgenerated professional ones.
You may have more than one type of irons at home. Because of this confliction, Triasense aims to be used in a general
purposed style from voyages to more long sessions.
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Sterilbox

Sterilbox; nemli ısı ile sterilazson teknolojisini kullanarak; kullandığımız ürünleri bakteriler, virüsler, mantalar ve
mikroorganizmalardan arındırmak için tasarlanmıştır. Bulaşıklarımızı yada elimizi istediğimiz kadar yıkasak da havada
bulunan gözle göremediğimiz bakterilerden arındıramayız. Bu bakteriler birçok hastalıklara yol açabilir. Bakteriler özellikle
ağız ve burun yolu ile insan vücuduna sızarlar. Bu yüzden yemek yemeden önce kullanacağımız araçları sterilize etmek
çok önemlidir.
Genelde bulaşıklar yıkandıktan sonra dolaplara kaldırılır ya da kuruması için tezgah üstünde bırakılır. Bakterilerin her
yerde olduğunu düşünürsek, bulaşıklarımız da ne kadar yıkanırsa yıkansın bakterilerden arınamaz. Sterilbox; bu bakterileri
ortadan kaldırmakla kalmayıp şık bir bulaşık sepeti görevini de üstlenmektedir.
Nemli ısı ile sterilizasyon:
Su buharı soğuk yüzeyle temas ettiğinde yoğunlaşarak su damlaları oluşur ve bu sayede ısısını yüzeye bırakır. Yoğunlaşan
buhar temas ettiği mikroorganizmaları öldürmek için gerekli nemli ortamı sağlar.
Ürün özellikleri:
• Dikkat çekicilik
• İşlevsellik ve kullanılabilirlik
• Hijyenik
• Uygulanabilirlik ve düşük maliyet
• İhracat potensiyeli

Sterilbox
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Sterilbox has been created for; disinfect our goods from viruses, bacteries and unhealthful micro-organisms via vapour
technology and heat sterilization. Harmful bacteries can not be disinfected eventhough we have wash our dishes and
hands. These bacteries can cause some kind of diseases. In fact meningitis is the most frequent one. Bacteries use
respiratory tract to settle in human body. So it is significant to sterilize our dishes before using them. Usually the dishes
are shelved or left on table. The bacteries can survive everywhere so it is easy to realize that we can not disinfect dishes
via washing. Sterilbox does not disinfect our dishes only, it is also an elegant basket.
Sterilization via Vapour Heat
Blob is forming when the vapour contacts with cold surface. Thus it leaves its heat on the surface. Concentrated vapour
provides the sutiable environment to kill micro-organisms easily.
Product Features:
- attractive appearence
- functionality, disponibility
- hygienical
- feasibility and low cost
- export pottential

Esin Hasgül
‹stanbul Teknik Üniversitesi
Mimarl›k Bölümü
Istanbul Technical University
Department of Architecture

SingleCoffee

SingleCoffee, geleneksel kahve kültürümüzde bulunan misafire kahve yapma ve sunma alıﬂkanlı€ınızdan farklı olarak,
size evinizde kendinize bireysel (özel) olarak kahve hazırlama olana€ı sunmaktadır. Ürün, özellikle türk kahvesi tiryakileri
için düﬂünülmüﬂ olup, her gün kahve içmeyi alıﬂkanlık edinmiﬂ olanlara, kendisine istedi€i zaman kahve piﬂirmek
isteyenlere pratik bir çözüm sunmaktadır. Ürünün di€er kahve makinelerinden farkı ise bu amaca yönelik; tek kiﬂilik
olması ve piﬂirilen fincanda aynı zamanda kahvenin içilebilmesidir. Ürün, bir adet kahve fincan›, bir adet fincan taba€ı ve
ısıtıcıdan oluﬂmaktadır. Kahve yapmak istenildi€inde, fincanın içine kahve, ﬂeker ve suyu tek kiﬂilik olarak koyup, ısıtıcıyı
açmamız yeterlidir. Tabak üstündeki parma€a uygun olarak yapılan dü€me ile ısıtıcının sıcaklık ayarı sa€a sola kaydırılarak
ayarlanabilmektedir. Ayrıca ürünün fincan taba€ında bulunan küçük tutma yeri, taba€ı ısıtıcıdan ayırıp kahvemizi kaldırıp
almak için düﬂünülmüﬂtür. Bu ﬂekilde kahvemizi kendi fincanımızda piﬂirip aynı fincanda içebilme olana€ına sahip
olarak, tek kiﬂilik kahve yapma konusuna pratiklik sunulması amaçlanmaktadır. Tek kiﬂilik kahve piﬂirme makinesi olarak
adlandırılan SingleCoffee, isminden de anlaﬂılaca€ı gibi daha çok evde kullanılması düsünülen bir üründür. Kendimize
pratik bir sekilde ve kısa sürede kahve piﬂirmemizi amaçlayan bu ürünün hedef kitlesi; her gün kahve içen ve kendisine
sürekli kahve hazırlayan kullanıcılar olarak düﬂünülmektedir. Kısaca SingleCoffee ile evde canınız kahve istediginde;
fincanın›zda kahvenizi kolayca piﬂirip yine aynı fincandaki kahvenizin keyfini ﬂıkartabilirsiniz.
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SingleCoffee

SingleCoffee is a Turkish coffee- maker which is different from the general use of our Turkish coffee tradition – to make
and serve coffee to our guests – Here it is not for that use despite; it is more about making ourselves coffee specially.
The product is designed especially for people who are really inveterate about drinking coffee. For those who have
the routine of making themselves coffee everyday, the product presents a practical solution. The differance between
SingleCoffee ant other coffee-makers is that it is for single-use and the cup you make the coffee is also the same with the
cup you drink. The product consists of one coffee cup, one coffee plate and a heater. When you want to make a Turkish
coffee the only thing you have to do is putting the coffee, sugar and the water into the cup and then opening the heater.
When your coffee is ready, you can take the cup up from the heater by using the small handle that is speacially designed
on the coffee plate. Thus, we have the opportunity to make our own coffee in our own coffee cup in a very practical way.
The coffee-maker is named as a single-use coffee-maker –SingleCoffee – from the name; we can also understand that it
is designed for the use more in houses. The aim is to make ourselves coffee and also doing it in a short time. It is also
thought that the aimed users would be the people who has the habit doing coffee everyday. Briefly, with SingleCoffee
you can make your ownself in your own coffee cup in an easy way and enjoy rou coffee when you would like to drink a
Turkish coffee.
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“İznik” Elektrikli Su Isıtıcısı

Bu ürün, mutfaklarımızda neredeyse üst üste yığılı duran elektronik aletlere farklı bir bakış açısı getirmek için tasarlanmıştır.
Adeta aynı laboratuvardan çıkıp gelmişçesine birbirinin benzeri metalik yığınlar yerine geleneksel Türk motiflerinin zarafeti
ince belli sürahi/testi formuyla birleştirilerek orijinal bır ısıtıcı tasarlanmıştır.
Beyaz metal gövdeli ısıtıcının taban kısmında bulunan rezistans, alttaki plastik platformun üzerine yerleştirilip gövdenin
üst kısmındaki butona basıldığında ısıtma işlemi başlamaktadır. Su kaynamaya başladığında buton otomatik olarak atar ve
ısıtma işlemi durur. Isıtıcı boyun kısmındaki silikon muhafazadan kavranarak kaldırılır ve kullanılır.

“İznik” Electric Kettle

This item is designed to bring a new point of view to the mass of electronic stuff scooped in the kitchen. Instead of filling
our space with same looking high-tech electronical appliances, an original design is aimed by combining the elegance of
traditional turkish patterns with the unique form of ancient carafes.
The body is placed on the base and the resistance heater is activated by pressing the button on the kettle’s upper body.
When the water heat reaches the boiling heat, the button is automatically released and the heating process ends. The
kettle is handled through the silicone covered neck part.
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Wair Dönüştürücü

Küresel ısınmayla beraber su israfına yönelik çalışmarımız neredeyse beş katına çıkmıştır. Su israfını minimum tutarak
gidişatın hızını kesebiliriz. İnsanların susuz yaşaması imkansız. Ancak susuz ortamda su üreten canlılar mevcut.
Çöllerde yaşayan “Stenecara” böceği kendi suyunu kendi üretiyor. Havanın nemini kendi leyhine çeviren bu canlıyı bir
ürüne dönüştürebilirsek en azından gündelik su ihtiyacımızın birazını karşılayabiliriz düşüncesiyle WAIR ortaya çıkmıştır.
Havanın neminden üretilen su içilebilen bir su değil. Ancak çiçek sulama, temizlik gibi işler için bize bir miktar su
sağlayabilir. Tatile gidildiğinde ya da belli bir süre çalışır durumda bırakıldığında duş alabileceğimiz kadar su üretmesi bile
mümkün. Wair havanın neminden su üretir. Yüzeyinde bulunan minik delikler sayesinde hava filtresine hava girişini sağlar.
Buraya alınan hava filtrenin altındaki kondensatör ünitesiyle karşılaşır ve buradaki soğuk levhaya çarpmasıyla beraber
hava kabarcıkları su kabarcığına dönüşür. Buradaki kabarcıkların içindeki tozların temizlenmesi için karbon filtreye akıtımı
sağlanır. Buradan ise 19 lt. damacanaların standart üretilmiş ağızlarıyla uyumlu olan ürünümüzden su akışı damacanaya
doğru yol alır. Çevreye oldukça dost olan Wair özellikle yaz aylarında çok su kullanımını önlemese de, kullanıcıya kendi
suyunu kendi üretme imkanı sağlar.
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Wair Conventer

Our studies on waste of water has increased with the global warming. We can slow down the process by minimising the
waste of water. On the other hand,It is impossible for human being to survive without water. However, there are livings
which produced in dehyrdated area.
The desert bug “Stenecara”can produce it’s own water. WAIR hasa came up with the idea of converting this bug who uses
the moisture in air for it’s own advantage andsatisfying the daily water need of a person.
The water which is produced from the moisture in the air is not suitable for drinking. But it can provide us the adequate
amount of water for flowering or hygene. Even it is possible to produce the amount to shower when gone on a vacation
or kept working for specific time. Wairproduces water from the moisture in air. Air flow is allowed via the small holes on
the surface. The air mets the condensator unit under the filter and air bubbles converted in to water drops when interacted
with the cold disc. These drops are transfered to carbon filter to get cleaned. Then the water is transfered to standard 19
lt carboys via the compitable mouth to the carboy. Even it is not possible to supress the high demand and usage of water
in summertime, as an environmental product, Wair helps people to produce their own water.
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Kestaneci

Şık ve dekoratif imitasyon tasarım. Hızlı ve zahmetsiz hazırlama ve pişirme. Özel haznesine bastırılan kestaneyi, titreşimli
daire jiletiyle hassas ve estetik çizer. Mikron kalınlıkta bakır alaşım kaplı kompozit seramik taban pişirmeyi hızlandırırken
ısıyı alta iletmez; her yüzeyde güvenle kullanılır, gereksiz ısı tüketmez, çabucak soğur. Süreç bitiminde sesli uyarı verir.

Chestnut Roaster

Elegance imitation design. Fast and easy preparation and roasting. Slices shell automaticly via vibrating disc knife, while
chestnut is pushed in to the special container, nice and accurate. Copper composite, enameled ceramic base catalizes
cooking and isolates heat to damage and surface underneath and cools down rapidly. Buzzes after the cooking is done.
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Portatif Tezgah Üstü Isıtıcı

Kolay taşınabilir, çevreye duyarlı, ekonomik ve pratik elektrikli set üstü ocakları -tüm mütevazi özelliklerine rağmensaklayacak yer bulmakta zorlanırız. “Neden yerden de tasarruf edilmesin?” sorusuyla yola çıkılan projede; katlanabilirlik
özelliği ön plana çıkarılmış, buna bağlı olarak alışılagelmiş form yeniden yorumlanmıştır.
Elektrikli tezgah üstü ısıtıcı; çekmece gibi mutfakta el altında bulunan herhangi bir alanda saklanabilir. Etrafına sarılan
silicone rubber sayesinde çizilmez. Koruma özelliğine ek olarak; malzeme ısı yalıtkanlığı ve esneklik özellikleri gibi
artılarıyla; aynı zamanda nihale görevi de görmektedir. Hem gösterge, hem de emniyet görevi gören ortadaki ısıya duyarlı
plastik renk değiştirmektedir. Elektrik devredeyken yeterince ısınınca renk kırmızıya döner. Bu koşulda ısıtma için hazırdır.
Elektrik devre dışında iken ise ısı yeterince düştüğü zaman renk maviye döner. Bu koşulda tekrar katlanıp saklanabilir. Zor
zamanlarda kurtarıcı, tezgahta yer işgal etmeyen portatif ısıtıcının; tencere ile temas eden ısıyı ileten kısımları alüminyum
pres döküm; beyaz kollar ve orta kısım PET PBT resin; alt kısımda dönmeyi sağlayan kollar dikdörtgen kesitli ekstrüzyon
borudur. Tel rezistans kullanımı önerilmiştir. Alüminyumlar seramik kaplı olduğundan temizliği kolaydır. Kullanım için;
çıtçıt ile sabitlenmiş koruyucu çıkarılır, kollar tezgahın üzerine yerleşecek şekilde açılır, fiş prize takılır ve merkezdeki rengin
kırmızı olması beklenir, yeterince ısınan ocak artık kullanıma hazırdır. Isıtma işleminden sonra sıcak metal gereç altında
nihale görevi görmesi için koruyucu kullanılabilir. Ocak yeterince soğuduktan sonra kollar kapatılıp, koruyucu sarılarak
kaldırılabilir.
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Portable Hot Plate

It is hard to find space for tabletop hot plates even their modest features; as being mobile, environment-friendly, practical
and economic. This project developed in the light of “Why do not we save more spaces?” question. So; foldable-ness
came to the forefront, accordingly common form of hot plates have reinterpreted.
This electrical hot plate can be stored any other place in kitchen –as in a drawer- It does not scratches due to silicone
rubber which covers it. In addition to protection; this silicone rubber protection cover can be used as a mat on service
table. Because it is flexible and heat insulator. Heat sensitive plastic which is located on center is a safety measure and
indicator. By changing own color. After plug in, when it is warp up enough the color turns red. Under this condition it is
ready for cooking. If it is plug out the color turns blue when the hot plate cools itself. In this condition it is ready for folding
and removing. Hot plates handles which heats the casserole are aluminum die cast. White handles and center part are
PBT PET resin. Handles which are located under the plastic part are extrusion. Cord resistance is suggested. Aluminum
handles are coated with ceramic so it is easy to clean. For usage; open the span fastener and handles. Locate on desktop.
Plug in and wait for the color turn red. Warm up your meal. After the heating operation you can use the protection cover
as mat under the casserole. When the hotplate is cool enough, cover and remove it
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her photography and personal
info, to take part in the catalogue.

Gece Lambası ve Sinek Kovar

Hem gece lambası hem de sinek kovucu olarak kullanılan ürün, aynı zamanda dekoratif bir obje tasarımı olarak prizleri
kamufle ediyor.
Gece lambası ve sinek kovar fonksiyonlarının yanı sıra, folyodan kesilen siluetlerle kompozisyon oluşturulduğunda
mekanları sıradanlıktan çıkarıyor.
Plastik enjeksiyon yöntemiyle üretiliyor. Papyon görüntüsü verilen konik parçaların iç kısımlarına özel olarak üretilen sinek
ilacı veya oda kokusu tabletleri yerleştiriyor. Küçük lambalar bu depoların etrafında bulunuyor. Ayar düğmeleri kauçuk
malzemelerle kaplanıyor. Ürün enerjisini prizden alıyor.

Night Light and Insect Repellent

It is used as a night light and insect repellent product, but also as a decorative design of an object is camouflaged outlets.
Covariance functions of light and fly at night, as well as the ordinary venues foil cut brings clip arts composition is created.
Product is produced by plastics injection method.
Bow tie image of the inside of the conical parts of the room the smell of medication or tablets placed in a specially
produced.
Small lamps are those stores around. Materials covered with rubber knobs. Product is connected to energy by socket.
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Kestane pişirmek kolaydır ama çizmek oldukça zordur. Her ne kadar kestaneyi çizmek için özel bıçaklar olsa da bunlar
tehlikeli ve yorucu olabilmektedir.
Tasarlanılan bu ürün sayesinde kestaneyi çok kolay, güvenli bir şekilde çiziyoruz. Yapacağınız işlem sadece cihazı
kestanenin üzerine koyup bastırmak.
Cihaz içinde 2 adet ince testere bıçak bulunmaktadır. Cihazı kestane üzerine denk getirdikten sonra bastırdığımızda motor
çalışıp bıçağı döndürüyor ve aşağı hareket edip kestaneye çizik atıyor sonra bıçaklar geri yerine gidiyor. Ürünün kullanımı
çok kolay ve basittik zorluk gerektirmez. Yüzlerce kestaneyi birkaç dakikada çizebilirsiniz.
Cihaz içinde 12 volt batarya olup arkasında şarj için soket vardır. Motordaki dönme hareketi testere bıçaklara kayış ile
aktarılmaktadır fakat çeşitli dişliler kullanarak da farklı çözümlere gidilebilir.
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Chestnut is easy to cook, but very difficult to scratch. Although the special knives for chestnuts to draw even though they
may be dangerous and tiring.
Designed chestnuts with this product is very easy to draw in a safe manner. The process not only put down to put the
device on the chestnut.
There are 2 pieces thin saw blade in the device. The device after you have the equivalent of chestnut knife engine returns
to work and back instead of blades after taking down the scratch is going to move chestnuts. Product is very easy to use
and does not require difficulty. Hundreds of chestnuts can draw a few minutes.
12-volt socket to recharge the battery in the back of the device is there. With strap saw blades in the engine rotational
motion is transferred to different solutions, but also be reached by using various gears.
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Zero+

Koray Gelmez
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Istanbul Technical University
Department of Industrial Design

Zero+ bir su filtreleme şişesidir. Zero+ bu filtrelemeyi yaparken suyun en doğal özelliği olan berraklığını korurken isteğe
bağlı olarak seçilebilen filtreleme çubukları sayesinde suya istenen aromayı verir. Bu işlem belli bir sure istediğinden,
suyun hazır olduğu kullanıcıya kapağa yerleştirilen 9 adet RGB LED sayesinde bildirilir. Şişenin alt kısmı hariç diğer
tarafları mat boya ile kaplandığından sadece şişenin altından diş cezveye dağılabilir. Bu ışık kaynakları, seçilen çubuğa
göre ışık rengini değiştirmektedir. Bu kararın altında Schifferstein’ın yapmış olduğu çalışma yatmaktadır. Schifferstein’ın
yapmış olduğu araştırma, görme duyusu ile tat ve koku alma duyusu arasında bir bağlantı olduğunu kanıtlamaktadır. Bu
araştırmada çilek kokusunun pembeyle aydınlatılmış bir ortamda, yeşille aydınlatılmış bir ortamdan daha iyi algılandığını
ispatlamıştır. Zero+ dokuz farklı tat seçeneğini farklı renklerle kodlayarak kullanıcılara sunmaktadır. Zero+ tıp dünyasında
da kullanılan peristaltik pompa kullanmaktadır çünkü bu pompanın hijyeni ve değiştirilebilirliği konvansiyonel olan
pompalara göre daha iyi sonuç vermektedir. Üst kapak kısmi için önerilen malzeme ABS olup, şişe için cam tercih
edilmiştir. Cam kaplama (coating) yöntemi ile transparanlığı azaltılmıştır. Yapılan araştırmalar bir filtrenin 200 kez kadar
kullanabildiğini göstermektedir. Çeşitli firmalarla yapılan görüşmeler ışığında, Zero+ için düşünülen bir filtreleme sayısı 50
ila 70 arasındadır. Bu sayı 75 ila 105 litre hafif içecek üretiminin pet şişe kullanılmadan evlerde üretilmesi anlamına gelir.

Zero+
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Zero+ is a bottle that can filter the water. It filters the water not only preserving the natural properties of water (transparency
and cleanness) but also adding flavor with a filtration stick that can be picked up by users’ own choice. Since this
procedure takes time, Zero+ gives feedback with 9 RGB LEDs that are positioned on the cap of the product when the
filtration is finished. The bottle is coated with mat painting while the bottom of the bottle is remained as transparent to
be spread out from there. This design decision is taken because of the results of Schifferstein’s research. Schifferstein
stated that there is a correlation between odor and taste sensation with visual sensation of human. He found that the
scent of strawberry in an environment that has been lighted with pink color was perceived better than in an environment
that has been lighted with green color. Zero+ provides 9 different flavors that are also coded with different color. In the
developing process of Zero+, the peristaltic pump has been chosen instead of conventional ones because of hygiene
and interchangeability issues. While suggested material for the cap part of Zero+ is ABS, the designer prefers glass
material for the production of bottle. As stated before, the transparency of glass will be reduced by implementing coating
technologies on the glass bottle. Lastly, there are several filtration sticks that can be used up to 200 times. After having
conversation with several companies, considered lifecycle of one filtration stick will be between 50 and 70 times which
means that 75-105 liter of light drink without having a pet bottle.

2010599
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını
istememiştir.
The participant did not prefer,
her photography and personal
info, to take part in the catalogue.

“Innova” Köfte Yoğurucu

2010599
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını
istememiştir.
The participant did not prefer,
her photography and personal
info, to take part in the catalogue.

“Innova” köfte yoğurucu, Türk yemek kültüründe önemli bir yer tutan etli ve etsiz köfte çeşitlerini efor sarfetmeden pratik
bir şekilde hazırlamak için tasarlandı. “Innova” köfte yoğurucunun amaçlarından biri de, yemek yapmanın giderek
pratikleştiği günümüzde, çiğ köfte gibi uğraş gerektiren yemeklerin yeni nesillere aktarılması ve hayatımızın bir parçası
olmaya devam etmesini sağlamaktır. Anadolu mutfağının özgün yemeklerinin yanı sıra, büyük şehirlerde de sıklıkla
tüketilen bazı yemeklerin yapımında da kullanılabilir. “Innova” iki parçadan oluşan bir ürün. Üst parçası, ergonomik bir
tutuş sağlayan sapı, düğmesi ve motoru ile elektrik aksamını taşıyor. Bulaşık makinesinde yıkanabilen alt parçası ise,
köfteyi yoğuracak özel tasarımlı silindirler ve bunları saklayan ve güvenli bir kullanım sunan kabuktan oluşuyor. Ürün
için iki farklı kullanım senaryosu düşünüldü. Birincisi; elektrikli mutfak aleti olarak pratik biçimde köfte yoğurmak için
kullanımı. İkincisi ise; portatif ve manuel olarak kullanımı. Her iki kullanımda ürün, kullanış şekline uygun farklı tutuş
biçimleri sunuyor ve ürünün formu fonksiyonunu takip ediyor. Elektrikli haliyle efor sarfedilmesi gerekmediği için, üst
parçadaki sapından tutarak, “Innova”yı köfte malzemelerin üzerinde hafifçe gezdirirken, manuel halinde ise köfte yoğurma
hareketlerine benzer şekilde, kaydırmaz kısmına el oturtulup ileri geri itilerek kullanılıyor. Manuel kullanımının bir artısı da
elinizi köftenin içine sokmadan ve elinizi kirletmeden köfte yoğurabilmeniz.
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“Innova” Meatball Kneader

“Innova” meatball kneader, is designed to prepare meatballs or any kinds of köfte, which are the essentials of Turkish
cuisine, in an effortless way. One of the main purposes of “innova” is to carry on cooking the traditional meals which
are too hard to prepare in the fast and practical lifes of ours. Along with the genuine food of Anatolia the common daily
food of city life can be prepared easily with “innova” kneader. The product is composed of two parts. Upper part has
an ergonomic handle, on/off button, motor and all the electrical components. Bottom part, which can be washed in
dishwashers, has the specially designed kneading cylinders and the shell that covers the cylinders and provides safe use.
“Innova” is designed to be used in two different scenarios. The first one is to use it as a small electrical appliance to knead
meatballs effortlessly. The second scenario is to use it manually without electricity as a portable apparatus. Form follows
function on both scenarios and the product offers different handling positions best-fit for both usages. As an electrical
appliance, user holds the handle of the product and moves it over the meatball ingredients softly. As a portable apparatus,
user puts his hand on the anti-slip surface and graps the product in a kneading posture and presses it a bit harshly on the
meatball ingredients. It is also very practical to use it manually for some ocassions without putting your hands actually
into the ingredients and keeping them clean.
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Ali Çağatay Afşar
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Şarapçı

Barış Derviş
Anadolu Üniversitesi
Endüstriyel Tasar›m Bölümü
Anadolu University
Department of Industrial Design

Şarap çok uzun yıllardan beri üretilen bir içecek olmasının yanı sıra, doğru şekilde üretebilen ve tatları doğru şekilde
yakalayabilen kişi sayısı sınırlıdır. “Şarapçı”yı evinize aldığınız andan itibaren heyecanla kendi şarabınızı yapmanın keyfine
varacaksınız. Aldığınız her farklı üzüm sizi her seferinde farklı tatlar diyarına götürmeye neden olacak. Yaptığınız şaraplarla;
evinize konuk olan misafirlerinize gururla kendi yaptığınız şarabı tattırabileceksiniz. Şarapçının çalışma mekanizması,
yukarıdan kullanıcının yardımı ile atılan üzümlerin ezici kısımdan geçerek hava almayan bir cam fanusa dolması ve
burada doğru sıcaklık, doğru basınç ve doğru hareketlenmenin sağlanmasıyla oluşmaktadır. Atılan üzümler ezildikten
sonra hazneye posasıyla beraber düşer. Kullanıcı lcd displayden şarabının olmasını istediği renge göre ayarlamasını
yapar. Bundan sonra yapılacak tek şey beklemektir. Kullanıcının seçtiği şarap tarzına göre makinenin belirttiği tarihten
sonra (minimum 1,5 hafta) şarabı alabilecek konuma gelmiş oluruz. Şarabı aldıktan sonra temizlik olayı da oldukça
kolaylaştırılmış şekilde düşünülmüştür. Bütün parçalar çok kolay şekilde çıkabilir ve bulaşık makinesine atılabilecek
şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca tezgah üstündeki görüntüsü ve aydınlatmasıyla basit bir obje görünümünden kaçınılmış ve
ona bir değer katma sağlanmaya çalışılmıştır.

Şarapçı
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Wine is a beverage as well as being produced in very many years, the right way, and tastes that can produce a limited
number of people catch the right way. “Şarapçı” from the moment you receive your home will enjoy the excitement of
doing your own wine. Different tastes of different grapes that you receive every time you take to cause the realm. You
can also be able to taste your wine to your guests. The procedure is very important for the formation of correct selection
of wine grapes, the grapes the correct way, by crushing and fermentation of feces along the right way at the right time
remains a very big factor in provision of various factors play a role in the taste of wine. “Şarapçı” can play these roles for
the right way as far as possible as a result of research aimed to make the right design. “Şarapçı” s working mechanism,
the overwhelming part of grapes thrown from above, with the help of a user through an airtight glass fanusa stuffed and
here the right temperature, the pressure and the mobilization consists of the provision. Feces thrown together in the bowl
of grapes after crushed fall. User wants to make wine by color makes to adjust. After that, the only thing is to wait. After
the user selects the date specified by the machine according to the style of wine (minimum 1.5 weeks) to take the wine
would have been located. Located at the bottom of the glass bubble, filtering sediment discharge pipe flowing like wine
filling bottles to consume immediately, for the personal choices can make you want to hide. Cleaning after the event is
considered as the wine is also very simplified. All parts are designed to be taken very easily come off, and dishwasher.
In addition, image, and illumination at the top of the bench is a simple object, and it avoided the appearance of trying to
add value.

Emre Çağlar
Orta Do€u Teknik Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
Middle East Technical University
Department of Industrial Design

Tolga Yaşar Yılmaz
Orta Do€u Teknik Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
Middle East Technical University
Department of Industrial Design

Lup-›zgara tost makinasi
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Özellikle pratik yaşam›n önem kazand›ğ› bu günler, pratik kullan›m› ve saklanabilirliği olan tost makinesi ile ›zgara/ekmek
k›zartma makinesi birleşmesinden oluşan, boyut olarak ve tasarim olarak yer kaplmayan dizayn› ile oluşturulan bir üründür.
Tost makinesine ve ›zgaraya ayr› bir bak›ş aç›s› getiren lup hafif görüntüsü ile de tercih edilebilir bir üründür.

Lup-izgara tost makinasi

Based on the dimensions of a loaf of toast bread and designed by combining a toaster and toaster grill, lup is a practical
product which can be easily stored, which is an important feature today, when everyone is switching to a parcatical life
style. Apartments got smaller up to 5 squaremeters. Foldable cookers, does not occupy space in the kitchens.

Halil Taha Kılıç
Konya Selçuk Üniversitesi
Mimarlık Bölümü
Konya Selçuk University
Department of Architecture
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Probi

Ümit Karaca
Orta Do€u Teknik Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
Middle East Technical University
Department of Industrial Design

Yumurtanıza uzaktan bakarak piştiğini nasıl anlarsınız? PROBİ bu sorunun cevabını aramak için projelendirildi. Pişme
sertliğine göre (az pişmiş, orta, sert) üç aşamalı bir ışık göstergesi, çubuk şeklindeki tutacağı ve farklı yumurta boyutları
için konik geometrideki hacmiyle, yumurta haşlama cihazlarını ve kullanım sürecini sorgulayan ürün, mümkün olduğunca
basit bir çözüme ulaşmayı hedefledi.
Suyun kaynama sıcaklığının bir noktadan iletilerek, termostat tarafından okunmasıyla bir zaman sayacı aktif olur. Daha
önceden belirlenmiş pişme sürelerine göre sırasıyla belirgin üç ışık yanarak sertlik derecesinin görünmesini sağlar.
Gösterge ve aksamı taşıyan birim tek başına satılabileceği gibi set halinde satıldığı durumda ürün dilini ve işlevini taşıyan
tutacak ve konik hacimden oluşan birimlerle birlikte sunulur.
Termoset plastikten enjeksiyon kalıplamayla üretilir.

Probi

PROBİ assists as an egg boiling device, displaying the hardness by three-level light interface and providing ease of use
with stick handles during cooling and peeling.
As an alternative to egg boilers, the problems during the process was tried to be regarded in more simple terms. A
conical volume for different egg sizes and a stick handle carrying it, performs as an efficient interface in the use phases
of cooking and handling.
After boling, the temperature is read by the thermostat which activates the timer. According to the preset duration of
cooking for each levels of hardness, three levels of lights are activated by the timer to show soft, medium and hard
cooking.
The body is manufactured by (thermoset) plastic injection molding.
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Güvecim

2010641
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istememiştir.
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her photography and personal
info, to take part in the catalogue.

Güveç, Türk mutfaklarında, yemeklere kattığı kendine has lezzeti ile günümüzde de yaygınlıkla kullanılan bir pişirme
kabıdır. Bu kabın özelliği, sıkıştırılmış topraktan yapılmış olması, bu sayede yüksek ısılara dayanıp, kazandığı ısı sayesinde
içindeki yemeği çok sağlıklı bir şekilde pişirmesidir. Aynı zamanda, güveç sırlanmadığı takdirde, dışarıda bulunan havayı
içine geçirebilmesi sayesinde, yemeğe kendi lezzetini katar.
‘Güvecim’, geleneksel güveçte pişirme yöntemleri incelenerek oluşturulmuş, elektrikli bir mutfak aletidir. Ürün; içindeki
güvece, sürekli bir sıcak hava sirkülasyonu sağlayarak pişirme işlemini gerçekleştirir. Ürünün arka yüzeyindeki hava
deliklerinden giren hava, koku filtresinden geçerek, içerdeki rezistans yardımıyla ısıtılır ve püskürtme fanıyla, pişirme
haznesine gönderilir. Aynı anda pişirme haznesindeki hava, püskürtme fanının tam tersi yönünde çalışan başka bir fanın
vakum gücüyle, rezistansın bulunduğu bölüme koku filtresinden geçerek, geri çekilir. Tekrardan ısıtılan hava, püskürtme
fanı ile tekrar pişirme haznesine gönderilir ve bu süreç; içeride, dairesel bir sıcak hava döngüsünün oluşmasına neden
olur. Bu döngü sayesinde, yemek en hızlı ve en sağlıklı biçimde pişer; pişerken, yemeğin kokusu birbirine karışmaz.
Ürünün ana gövde, kapak ve plastik kısımlarında ısıl dayanıklılık için poliamid PA6 tercih edilmiştir. İç kısımdaki metal
kısım paslanmaz çelikten, yemeğin piştiği kap kısmı ise sıkıştırılmış topraktan yapılmıştır.
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Güvecim

‘Güveç’ is a pot that giving traditional tastes to meals used in turkish kitchens. The pot is made of compressed soil and
in that way, it can resist higher tempreatures and cooking healty meals with its own temperature. Addition to that, if it is
not glazed it has air permeability and this gives its own taste to meals.
‘Güvecim’ is a small kitchen appliance, designed with analyzing traditional cooking styles with guvec. The product is
supplying hot air to the guvec inside and cooks in that way. In the back side of the product, there are holes that air can
flow in. Air go through the odour filter and is heated with the resistance inside. Than hot air blows inside the cooking
area. In the meantime, the air in the cooking area goes back in the resistance’s room with the help of a vacuum, and is
heated again. This creates an hot air circulation in the cooking area and with the help of this, meals are cooked in a fast,
delicious and healty way.
Main body, cap and other plastic components are made of polyamid PA6. The inner surface is made of stainless steel in
order to transfer the heat and hot air homogenously. The container is made of pressed sand.
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2010704

2010704
PURE - Su tasarruflu meyve/sebze yıkayıcı ve kurutucu

Sebze/meyvenin arıtımında harcadığı suyu, yıkama süreci boyunca biyolojik ve mekanik arıtma yoluyla temizleyerek,
su tankında tekrar toplayan ürün, bu arıtma döngüsü sayesinde bir defa doldurulan suyun defalarca kullanımına imkan
tanıyarak suyun geri kazanımını gerçekleştirir. Su ile gerçekleştirilen arıtma ve susuz gerçekleştirilen kurutma işlemleri,
ürünün arayüzünde yıkama ve durulama şeklinde sunulmuş seçenekler olup, UV LED’ler süreç boyunca kullanıcıya geri
bildirim vermek üzere tasarımda yer almaktadır. Ürün, çevre koşullarının doğuracağı tasarım ihtiyacını öngörerek, meyvesebze temizlemede su arındırma teknolojisini tüketici etkileşimine uygun şekilde ürünleştiren kullanımı ile yenilikçidir. Aynı
zamanda, temizleme işleminde su kullanan, kullandığı suyu ise döngüsel olarak yeniden kullanan bir sistem oluşu, ürünü
farklılaştıran diğer bir noktadır. Bu özellikleriyle Pure, su tüketimini dikkate değer ölçüde azaltmaya yönelik tasarlanmış
bir üründür.

2010704
Katılımcılar, fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını
istememiştir.
The participants did not prefer,
their photography and personal
info, to take part in the catalogue.
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PURE - water saver fruits-vegetables purifier and dryer

The product collects the water, which has been used for the purifying of fruits-vegetables and then refined biologically
and mechanically, back in its’ water tank. By this refining cycle, the water that is put into the product once, is used several
times, allowing water to be reused. Fruits and vegetables, which are part of the daily nutrition, bring with it excess use of
water for cleansing and purifying because of the pollution and dirtiness in todays’ world. In the future water will be very
valuable and regarding the fact that the water used in cleaning can not be used again, it is crucial to reduce the amount
of water used in this process. The fact that existing products are only cleaning centered and do not show any attention to
use of water, shows the benefits of the designed product for the user in comparison to similar existing products. Pure,
not only cleans fruits and vegetables, making them ready for consumption, but also different from similar products, uses
the same water for several times, saving water. Purifying done with water and drying done without water is presented in
the interface of the product as cleaning and drying, and UV LEDs are existing to give feedback to the user during these
processes. The product is an innovative one which foresees the design necessity that will be created by environmental
issues and the implantation of a watersaving mechanism which interacts with the users during the process of cleaning
fruits-vegetables. At the same time, cleaning the system within the mechanism and using the same water more than once
creating a water cycle is another aspect in which the product differs from already existing ones. With these features, Pure
is a product designed to cut back on the usage of water radically.

Gökhan Toraman
‹stanbul Teknik Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
Istanbul Technical University
Department of Industrial Design

BRİZ

Prensip olarak basınçtan elektrik üreten Briz’in temeli ecotile karolara dayanır. Ecotile’daki piezo elektrik denen malzeme
(pressure electricity kelimesinden türetilmiş) bu basıncı elektrik akımına çeviriyor ve karonun altındaki ufak pile gönderiyor.
Piezo elektrik malzeme, quartz, rochelle tuzları, turmalin gibi doğal kristaller ile barium titanate ve lead zirconate titanates
adlı iki yapay seramikten oluşuyor. Bu seramik malzeme kimyasal olarak güçlendirildiği için nemden etkilenmiyor. Briz bu
sistem sayesinde ürettiği elektriği depolayarak, ihtiyaç duyulduğunda kullanılabiliyor. Gece boyunca yatarken telefonunuzu
şarj edebilir ya da koltuğunuzun altına, katlayarak ya da doğrudan yerleştirip, kitap okurken aydınlatmanızı sağlayabilirsiniz.
Kauçuk bileşenli olması nedeniyle, kullanıcıya karşı herhangi bir elektrik iletimi geçirmez. Ayrıca depolama kısmındaki hava
transfer kanalları sayesinde, enerji depolama alanına baskıyı geçirmeyerek koruma sağlar. Basınca duyarlı kısımda ise
belirli yerlerde konumlanan özel yay sistemi geometrisi kullanıcıyı olası sağlıksız dirençlere karşı korur ve kişinin basıncını
kanalize eder. Gövdesi kauçuk ve silikondan plastik enjeksiyon yöntemi ile ya da geri dönüştürülebilir termoplastikten
çift parçalı vakum kalıplama ile üretilebilir. Gözenekli üst katman ise pamuk bazlı uygun bir tekstilden üretilebilir. Priz ucu
kabuk yapısı ise yine geri dönüştürülebilir termoplastikten vakum kalıplama yöntemi ile üretilebilir.
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BRİZ

The material called piezo electric (means pressure electricity) in Ecotile, transforms the pressure to electrical current
and sends to the little battery under the tile. Piezo electric material forms from natural cristals like quartz, rochelle salts,
turmalin and from 2 artificial tiles named barium titanate and lead zirconate titanates. Because this ceramic material
powered chemically, humidity can not effect it. By this system, Briz stores the electric power and can be used when
needed. You can charge your cell phones battery during your sleep at night, or you can put it under your armchair by
folding or directly and have a free of charge lighting while reading your book. Because it is caoutchouc component, it does
not transfer any electricity contact against its user. In addition, from the air transfer canals at the energy storing part, it
resists against extra power for the batteries. On the other hand, at the sensitive pressure part, the special spring system
geometry at the optimized points protect the user against unhealthy resistance on the body and canalize the pressure
of the user. The body part can be produce from caoutchouc and silicon by plastic injection method or from reusable
thermoplastic by two piece vacuum molding method. The upper porous layer can be produced from any cotton based
proper textiles. The plugs shell can also be produced from reusable thermoplastic by two piece vacuum molding method.
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GERMEÇ

Germeç, yıllardır süregelen bir yemek kültürünün modern kimlikle yeniden yorumlanmış biçimidir. Çingene tavuğu, diğer
bir adıyla teneke kebabı, tepsi içerisindeki tavuğun, ateş üzerine yerleştirilen tenekenin içinde pişirilmesiyle yapılmaktadır.
Tepside domates, soğan, patates ve biber gibi sebzeler de yer almaktadır. Tavuğun yağları, pişerken alttaki tepside bulunan
sebzelerin üzerine akar ve böylece sebzeler bu lezzetle pişer.
Dış formu, işlevselliğin yanında şık ve estetik bir görünüme de sahiptir. Geniş cam alanlar, yemeğin pişme sürecinde,
kapak açılmaksızın kontrol edilmesini sağlar. Cam yüzeyli rezistanslar yan parçalara gizlenmiştir. Bu yan parçaların
içbükey yapısı sayesinde, yemek her yönden ısı alabilmekte ve eşit olarak pişmektedir. Pişme sürecinde malzemeyi
çevirme gerekliliği ortadan kaldırılmıştır. Yanlarda bulunan camlar ile kapak camını birleştiren plastik parçalar, kanallı
yapısı sayesinde ısı kaybını önler ve Çingene Tavuğu’nun geleneksel pişirme yöntemini sunar. Kapak üzerinde bulunan
kulp, ana formu destekleyen tasarımıyla rahat bir kullanım sağlar. Tepsi ile kapak arasında bulunan askı profili, üzerinde
bulunan dişler sayesinde kapağa kilitlenir. Kulp üzerinde bulunan açma-kapama düğmesine basıldığında bu dişler itili ve
kapak profilden ve gövdeden ayrılır. Bu şekilde, kapak profilden ayrılarak tek başına kaldırılabileceği gibi, profil ve profilin
bağlı olduğu tepsi ile birlikte de çıkarılabilir. Tepsi ve pişen yemeğin, ısıya ve herhangi bir yüzeye temas etmeden, güvenli
biçimde çıkarılması sağlanmış olur.

GERMEÇ

Germeç is a style of modern cooking culture which comes from several years ago. “Gypsy Chicken” whose other name
“Tin Kebab” has made in a metal rectangular box with chicken and some vegetables over the flame. While cooking,
chicken oil fall over to vegetables in the tray and their steam mix each other. By this way that common taste appears.
Germeç has designed for getting cooking easier in daily life. Outer form has stylish, aesthetic view and also it’s functional.
Wide glass surfaces offer to you full control during the cooking, without open the cover. Glass surfaced heating
equipments are hidden inside the opposite walls. By the curved structure of those walls, meal can get heat from every
side and cook equal on each point. There is no need to turn the tray during the cooking process. Side and cover glass
are joined by rubber seal and by this way it saves the temperature so offers you a traditional cooking style. Cover holder
supports the main form and offers an easier usage for all cooking experiences. The hanging bar between the cover and
tray, lock the cover with notches that. When pushed the button over the holder, the cover leaves hanging bar and body. By
this way you can open just the cover or pull the hanging bar and tray together. Tray and meal never contact with heating
equipments and wall surfaces.
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Ekmek Isıtma Makinesi

Ev tipi mutfaklarda kullanılması için tasarlanan ürün, tost makinesi, ekmek kızartma makinesi gibi cihazlara alternatif
olarak ekmek ısıtma işlemini buhar gücü ile gerçekleştirmektedir. Herhangi bir kızartma, sıkıştırma işlemi olmadığı ve su
buharından dolayı ekmek dilimi ısınmakta ve yumuşamaktadır. Kullanılan bu doğal yöntemle, ağız, diş, diş eti problemi
olanlar, takma diş kullanan yaşlılar ve alternatif damak tadı arayan kullanıcılar hedeflenmiştir.
Ekmek kızartma işleminin genelde sabah kahvaltısı gibi günün belli saatlerinde gerçekleştirilme alışkanlığına karşı,
tasarlanan bu ürünle günün her saatinde sıcaklığını kaybetmiş, sertleşmiş ekmek dilimlerinin ısıtılıp yumuşatılması
amaçlanmıştır.
Oldukça farklı tiplerde ve büyüklükteki ekmek dilimlerinin kolayca yerleştirilmesi ve dizilmesi için buhar çubukları ızgara
tipinde yerleştirilmiştir. Aralara yerleştirilen bu çubuklar, buharın dilimler arasında homojen olarak dağılmasını sağlar.
Kapak üzerine yerleştirilen gösterge paneline ekmek tipi, ısıtma süresi gibi bilgiler girilebildiği gibi, azalan su, ısıtmanın
bittiği gibi uyarılar da alınabilmektedir.
Plastik enjeksiyon yöntemi ile üretilmesi düşünülen projede gösterge ve buhar çıkışı gibi bölümlerin krom kaplama
görünümüne sahip plastikten üretilmesi, zemine dört noktadan değen ayak kısımları ise esnek kaymaz plastik malzemeden
yapılması düşünülmüştür.
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Bread Heating Machine

This product has been designed for household type kitchens as an alternative for toasters. It heats bread with steam.
Hence there is not any toasting or frying, bread slices heats up and softens. With this method, the product targets people
with dental problems, adults using dentures and people who are looking for alternative tastes.
Though toasting method is generally used at breakfasts, this product can be used on all meals to heat and soften bread.
To place bread in different types and sizes, steam sticks are placed as a grid. These placed steam sticks aim to distribute
steam homogenous between slices.
A display panel on the lid is used to set information as bread type, heat timer and also see warnings about water level
and timeout for heating.
For this product, plastic injection method is thought to be the most suitable way for production. Display and steam output
components will be produced with chrome plated looking plactic and supports which are touching the ground at four
points will be produced wih flexible non-slip plastic.
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FOLD Elektrikli Ocak

Günümüz teknolojisi dar alanlar için çalışmakta sürekli. Artık daha küçük evler daha küçük mutfaklar yapılmakta. Böyle
evlere minimal ve çok işlevli tasarımlar daha bir güzellik katmaktadır. Mutfakları küçük ve keyfine düşkün kişiler. Fold bu
bahsedilen kesime tasarlanmış ve mutfağında ocak,tost makinesi ve ızgara keyfini sürmek isteyenler için birebir çözümdür.
Fold indüksiyon sistemi ile çalışan,katlanınca fonksiyonları artan bir ocak sistemidir. Ocağın altında sürgülü sistemlerle
monte olmuş 2 adet ızgara tavası vardır. Tavaların ocak altından sürgülü sistemlerle çekilip ocağın üstüne katlanmasıyla
birlikte ve bir ısıtıcı bölmeninde katlanabilme özelliğiyle ocak üzerinde ızgara ve tost makinesi bileşenleri oluşturulmaktadır.
Ayrıca sürgülerinden kolayca çıkan demonte ızgara tavaları, bulaşık makinesinde yıkama kolaylığıda sağlar. Mutfağında
keyif için ikinci bir ürün ve yeni bir alan yaratıp ürünün fişini prize tak-çıkar gibi şeylerle u€raşmak istemeyen kişiler,
sadece sürgülerinden çekerek ve katlayarak ›zgaralar›n› haz›rlayabilirler.

FOLD Electrical Cooker

Today’s technologies is working narrow range. Recently people are living in small houses with small kitchen in deed.
Minimal and functionality design make these houses more beautiful. The people who have small kitchen and pleasant,
Fold is designed for these people and it’s a perfect all in one solution for who want to have a cooker, toaster and barbecue
together.
Fold is working with induction system and when it folds its functionality increases. There are 2 barbecue plates its
assembled with bolt system under the cooker. The barbecue plates which can be easily pull out with bolt system and
folding over to the one hotplate. And then the foldable hotplate can folding with fixed barbecue plate over the its front
hotplate, thus we can get easily cooker, toaster and barbecue 3 in 1 set.
However it is easily take out off their bolts and put it in to the dishwasher. People who don’t want a second product, create
a new range for it and dislike get off-on a new socket.Only pull the bolts and fold it. Your barbecue is ready.
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Pratikrep

Mutfakların vazgeçilmez lezzeti krep, yapılması zor ve zahmetli bir yemektir.
Pratikrep mutfağınızdan eksik etmeyeceğiniz bir krep ustasıdır. O size uzmanlık gerektirecek bütün becerileri tek başına
sunar. Ölçek ile koyacağınız malzemeyi karıştırır ve tavasında pişirir.
Çalışma prensibi
Geniş haznesi, birden fazla krep yapma imkanı sunar. Kabın altında bulunan boru, gramaj kontrolü ile açılıp kapanır. Altlı
üstlü rezistansı sayesinde pişirmede sorun yaşanmaz. Koruyucu duvar kabın yanmasına engel olur.
Ürün özellikleri
- Karıştırma ayarı (istenilen kıvamda karıştırma)
- Miktar ayarı (gramaj ayarı ile krep yapabilme)
- Pişirme ayarı (farklı pişirme ayarları)
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Pratikrep

Indispensable kitchen flavor pancakes, a dish made difficult and laborious
Pratikrep, crepe master of the kitchen is not missing. It alone offers the skills you all would require expertise. Material is
put into the scale and then he can cook.
Working principle
Large cap, making multiple offers crepes. Pipe at the bottom of the container, opened and closed by control weight. The
problem does not happen for cooking base and topped with resistance. Protective wall is interfering with the container
burned.
Product Features
- Mixing setting (desired consistency stirring)
- Volume adjustment (to make pancakes with setting weight)
- cooking setting (different cooking settings)
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Soov

Soov, yeşil enerji konsepti ile yola çıkılarak tasarlanmış bir ürün öngörüsüdür. Güneşten aldığı enerjiyi elektrik enerjisine
çevirerek günlük hayatta sık sık gereken yemek ısıtma ve pişirme süreçlerinde kullanır. Soov’un modüler yapısı tencere,
çaydanlık ve benzer ürünleri, evin istediğiniz herhangi bir noktasında ısıtabilmezi sağlar. İstenildiği takdirde, Soov modülleri
taşınarak ev dışında kullanılabilir ve şarj edilebilir. Soov’un ev içerisinde veya dışarısında (balkon) gün ışığının daha yoğun
olduğu alanlara konularak bataryas›nın daha hızlı dolması sağlanabilir. Soov alt yüzeyindeki solar hücrelerin yarattığı
fotovoltaik (PV) etki ile çalışır. Fotovoltaik yarı iletkenlerle, gün ışığından elektrik akımı elde eden bir teknolojidir. Doğrudan
gün ışığı görmesi daha üretken olmasını sağlasa da modülün bulunduğu ortamın aydınlık olması, çalışması için yeterlidir.
Soov’un bir yüzü ısıtma yüzeyi diğer yüzü ise solar hücrelerden oluşmuştur. Kullanım durumuna göre modülün alt-üst
yüzü çevrilerek ısıtma veya şarj etme seçilir. Soov’un alt ve üst yüzeyinde kalan şarj miktarını belirten batarya göstergeleri
bulunur. Isınma yüzeyindeki göstergenin merkezinde ısı ayarı bulunur. Modül üstündeki sıcaklık bu düğme ile kontrol edilir.
Isıtıcı modüller dairesel hareketle erkek-dişi kilitleme mekanizmasından serbest bırakılırlar ve ters yönünde kilitlenerek
yerlerine yerleşirler. Soov yerine yerleştiğinde, modül üzerindeki soket yardımıyla yuva ile bağlantı kurulur. Modülün alt
yüzeyindeki 3X düğmesine basıldığında, tüm üniteler gün ışığından elde ettikleri elektrik enerjisini yuvadaki bağlantılar
üzerinden işaretli modüle iletirler. Bu sayede tek bir Soov ünitesi üç kat daha hızlı şarj olur. Soov yuvası istenildiğinde
mevcut elektrik prizlerine bağlanarak modüllerin şebeke hattı ile şarj edilmesi sağlanabilir.

Soov
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Soov is a green product design which aims to help the planet by using eco-friendly energy source. Soov is using solar
power for daily routine of heating food and drinks. Also modular system allows the user to heat anywhere independent of
a static stove or its’ also static energy source.
Even more Soov can serve outside the house, anywhere with sunlight. Product is working by the photovoltaic power cells
on one surface of the module. Photovoltaics is a technology in which semiconductors are used to produce electricity
from sunlight. Even though direct sunlight is much more efficient, an illuminated place with sunlight is also suitable for
charging a Soov unit.
Soov modules are locked on base module by a circular movement which also connects with other modules by a battery
socket. 3X button in the center of PV cells allows all modules to charge only one unit which shortens the charging time.
Also Soov base module can be connected to urban electric grid for charging.

R. Atıl Kızılbayır
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Mimar Sinan Universety of Fine Arts
Department of Industrial Design
www.atilkizilbayir.com

Sress

Tostunuzu nasıl alırdınız?
Sress ile tost yapma keyfi artık parmağınızın ucunda.
Sress, eski tost makinalarında kullanılan kirlenmeye müsait, temizlenmesi zor eklem ve sıkıştırma kollarını ortadan
kaldırarak, hijyenik ve modern bir kullanım sunar.
Sress yalın görünümü ve sade tasarımı ile mutfakta modern bir görüntü oluştururken, minimuma indirilmiş girift yüzeyler,
eski tost makinalarının eklem ve kol parçalarında oluşan kirliliği ve çirkin görüntüyü ortadan kaldırır.
Piyasada bulunan ürünler, hantal, modası geçmiş ve işlevselliğe hapsolmuşken Sress işlev ve biçimi modern ve hijyenik
bir kullanım için yeniden yorumlar.
Kir tutan ve ergonomik olmayan, üretim maliyetini arttıran eklem ve tutma kollarına, press sisteminin kullanıldığı
“Sress”de ihtiyaç yoktur.
Sistem, alt gövdenin sağ ve solundaki yola oturmuş, istenilen oranda dikeyde hareket edebilen üst parça ile tostlama ve
ızgara işlevini yerine getirir.
Tostunuzu yapmak için kirli kollara, sıcak yüzeylere temas etmenize gerek yok. Dokunmatik ekran ile tostlama seviyenizi
ve ısıyı parmağınızın ucu ile ayarlayabilirsiniz.
Kızaklı Tava çekilir ve tostlanacak malzeme yerleştirilir. Tava geri itilir, Sress tostlamaya başlar.
Dokunmatik ekran ile ızgara moduna geçtiğinizde yükseklik artar. Üst Tavayı kızağından çıkartıp ızgara telini alt yuvaya
oturtuğunuzda ızgaranız hazır.
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Sress

How will your toast be?
Making toast arbitrary now at your fingertips with Sress...
Sress, offers a hygienic and modern using. No need to parts of old toast mechine’s joints and compression arms that
difficult to clean.
Sress creates an image of a modern kitchen with its plain and simple design. minimized complex surfaces eliminates ugly
image of pollution couses by joints and arm parts of the old machines.
System performs the function of griding and toasting by sitting the road on right and left of the lower body and upper part
which can move vertically with the desired rate.

321

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

Profesyonel / Professional

2010852
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını
istememiştir.
The participant did not prefer,
her photography and personal
info, to take part in the catalogue.

Termos Semaver

Termos Semaver’in içerisinde bulunan su ve dem hazneleri, geleneksel semaverlerde olduğu gibi çayın daha lezzetli
olmasını sağlamak için; dış gövdesi de yine geleneksel semaverlerde olduğu gibi estetik ve zarafeti açısından metaldir.
Semaverlerde metal malzeme kullanımı nedeniyle gövde hızlı ve çok fazla ısınır bu da güvenlik açısından bir risk
oluşturmaktadır. Termos özellikli bu üründe ise hazne ve gövdeler arasında oluşturulan vakumlu ortam sayesinde ürünün
gövdesinin ısınması engellenecek ve mevcut ürünlerde görülen bu güvenlik sorunu ortadan kalkacaktır.
Termos Semaver’in kullanımı: Termosun üst kapağı açılarak su haznesine su ve su haznesinin içerisinde konumlanmış
olan dem haznesine dem koyulur ve semaver çalıştırılır. Su kaynamaya başlayınca elektronik kart ile kaynama sıcaklığı
algılanır ve ısıtıcı durur. Daha sonra üst kapakta bulunan pompaya manuel olarak itme kuvveti uygulanarak istenilen
miktarda su haznesindeki sıcak suyun dem haznesine aktarımı sağlanır ve çay demlemeye bırakılır. Çay demlendikten
sonra çay butonuna basılarak üst musluktan çayın, sıcak su butonuna basılarak alt musluktan da sıcak suyun bardağa
aktarımı sağlanır.
Ürün malzeme ve üretim yöntemi: Dış gövde, su haznesi ve dem haznesi - Malzeme: Paslanmaz çelik -Üretim Yöntemi:
Metal Kalıplama - Dış gövde ve hazneler arasında vakumlu ortam, termoslarda olduğu gibi yüksek basınçlı odalarda
vakumlama makinalarıyla yapılacaktır. - Sap Malzeme: ABS - Üretim yöntemi: Plastik kalıplama ve plastik enjeksiyon.

Thermos Samovar
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I thought to add to samovar vacuum flask functions because generally samovar is used in exterior places such as
picnics etc.. This function makes keeping the drink hot for a long time and it is economical and going to be enviromental
appliance because of saving the energy. Metal is used as the main material interior and exterior covering because it gives
the taste of the tea and traditional aesthatics beauty. Using metal to samovar, the body heat quickly and this condition
causes security risk. In this product the dangerous can prevented because of thermos flask and it will be safety. Using
thermos samovar: Firstly, the cover is opened and water added to the water tank, the tea added to the tea tank and the
samovar is closed, plug fitted and it is going to start boiling. When the water boiled the electronic cart percieve the heat
and the resistance stops. After that the pomp push as a manuel for transfering water to tea body. When the tea is done ,
push the tea button to take tea, push the is hot water button to take water.
Product Material and Production Method: Exterior body, water tank and tea tank - Product: Stainless Steel Production
Method: Metal Molding / The vacuum between exterior body and tanks will be in the high-pressure rooms with suction
machines like flasks. / Handle - Material: ABS - Production Method: Plastic Molding and Plastic Injection

Hakan Evkaya
Gazi Üniversitesi
Mühendislik ve Mimarl›k Fakültesi
Gazi University
Engineering and Architecture Faculty

LIGHT CUBE

Kutlu Bal
Gazi Üniversitesi
Mühendislik ve Mimarl›k Fakültesi
Gazi University
Engineering and Architecture Faculty
www.ikikerebir.carbonmade.com

Uzatma prizleri hemen hemen tüm evlerde ve ofislerde kullanılan belki de en yaygın elektrikli küçük ev aletidir. Böyle
olmasına karşılık hala biçimsel ve fonksiyonel evrimini tamamlayamamıştır. Hep göz ardı ettiğimiz bu ürünler her an
kullandığımız ve kullanacağımız aletlerdir. Bu ürünler günümüzde tüm marketlerden alabileceğimiz sayısız çeşit ve değişik
markalarda olmasına rağmen, hala ergonomik açıdan başarısız, genelde yerde duran, tek işlevi olan fiş takıp çıkarırken
bile zorlandığımız, estetik açıdan görmek istemediğimiz objelerdir. Bu ürünler, masamızın üstünde görmek isteyeceğimiz
fonksiyon olarak daha rahat kullanıma sahip, başka işlevlere de cevap verebilecek ürünlere dönüşebilir. Her uzatma prizi
hiç kullanılmadığında bile bir miktar enerji çekmeye devam eder. “Light Cube” bu atık enerjiyi led lambaları ile ışığa
dönüştürmek üzere tasarlandı. “Light Cube” aynı zamanda kullanıcının bu atık elektiriğin farkına varmasını da sağlayacak.
Bu durum kullanıcıyı uzatma prizi ile işi bitince prizden kapatmaya ya da çekmeye zorlayacak. Dünyada milyonlarca olduğu
düşünüldüğünde bu alışkanlığın, tüm dünyada bir şehre yetecek kadar elektrik tasarrufu yaptırması olası bir sonuçtur.
Elektriğe takıldığı anda atık elektriği ışığa dönüştüren bu küp karanlıkta rahatlıkla algılanabilmektedir. Üzerinde dört ayrı
priz bulundurmasına rağmen ihtiyaç durumunda diagonel olarak açılarak uzatma priz sayısını altı adede çıkarabiliyor. Bu
durumda küp halinden üçgen tabanlı prizmaya dönüşüyor.
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LIGHT CUBE

Extension sockets used in almost all homes and offices, perhaps the most common small household electric instrument.
Although such formal and functional evolution is still not complete. We always ignored that we will use these products
and devices which we use all the time. These products are numerous types and different brands of today, although we
can all markets, it still fails in terms of ergonomics, usually on the ground, the only function to connect or disconnect the
plug, even forced, we do not want to see the objects aesthetically. These products are going to want to see on our table
as the function to use, more comfortable, can turn into products that could answer the other functions. Each extension
sockets will continue to dispend power even when not used. ”Light Cube” was designed to convert this waste energy
to light with LED lights. “Light Cube” at the same time will allow the user aware of this waste electricity. This situation
will force the user to put off or pull plug extension socket, when the job finished. Considering that this habit of millions
around the world, a possible consequence of saving enough electricity for a city. “Light Cube” has four socket but when
the user needs more, it can be opened diagonelly and the number of sockets arise to six. In this stuation the shape turn
into a basic prism with triangle base from cube.
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Flashwings

“Flashwings” bir çift şarjlı el feneri ve şarj kaidesinden oluşan dekoratif, çok amaçlı bir aydınlatma çözümüdür. Üniteler
tekil kullanıldığında güçlü birer el feneri, bir araya geldiklerinde ise zarif bir ortam aydınlatması görevini üstlenirler.
Muştadan esinlenilmiş formuyla karanlığa karşı cesareti vurgulayan “Flashwings”, yine bu formu sayesinde ergonomik
ve güvenli bir taşıma biçimi sağlar. Tek başınayken cesaret ve gücü simgeleyen formu, şarj standında iki ünite bir araya
geldiğinde zarif bir çift kanat haline bürünür. Görsel kimliği her iki kullanım amacına da değişerek uyum sağlar. Elektrik
kesintilerinde ayrı odalarda ışığa ihtiyaç duyan bireylerin ikisine de tek ünitede ayrı modüller sunabilen ürün, üzerinde yer
alan güçlü ve tasarruflu “RGB LED”ler ile daha fazla ışık gücü sunarak diğer çoklu ambiyans aydınlatmalarından ayrılıyor.
Bunu sunabilmesinin en önemli sebebi daha geniş bir şarj kapasitesine imkân sunan silindirik yapıdaki kavrama bölgesidir.
Ürünün batarya ve elektronik devresine ev sahipliği yapan bu bölüm aynı zamanda ağırlık merkezi’nin avuç içinde olmasını
sağlar. “Flashwings” tek başına güvenle ayakta durabilen modülleri sayesinde ışığı istediğiniz tarafa yönlendirmenize veya
duvara yansıtabilmenize olanak sağlar. Ayrıca ürünü parmak boşluklarından bir kancaya asmanızda da sakınca yoktur.
Ürüne el feneri olarak ihtiyaç duyulmadığında, şarj standında farklı renklerde ambiyans aydınlatma seçenekleri veya
animasyonları (renk harmonileri geçişleri-ışıkla kanat çırpma efekti vb.) sunabilir. Bu seçeneklere şarj standı üzerindeki
dokunmatik tek tuş ile ulaşılabilir. Ya da sadece ikonik bir obje olarak konsolunuzda görev zamanını bekleyebilir.

Flashwings
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“Flashwings” is a decorative, multi-purpose illumination solution which comprises a pair of rechargable flashlight and
a charging base. When used single, each unit serves as a powerful torch and when combined they form an elegant
ambience light. “Flashwings” emphasizes the courage against darkness with its form which is inspired by a knuckle
duster and thanks to this very form it provides an ergonomic and secure hold. When used as a single torch, its form
symbolizes courage and power; but when the two units come together on their charging base, they turn into a pair of
graceful wings. Its visual identity can adapt successfully for both purposes of use. The product provides two different
modules in a single unit for poeple who need light in different rooms in case of a power cut. It distinguishes from the
other “multiple ambient illumination alternatives” with providing more light power, using the powerful “RGB LED”s that
reside on. The most important reason for this, is the cylindrical grasping region that enables a wider charging capasity.
This section, which hosts the battery and the electronic circuit also keeps the center of gravity in the palm.
Thanks to its self-standing modules, “Flashwings” lets you direct the light to the place you wish or reflect it to
the wall. You can also hang the product from its finger-holes. When you don’t need to use the product as a torch, it can
provide different ambience illumination options or light animations (such as colour harmonies transition, slow flapping
effect with the lights and etc.) on its charging unit. The single button on the charging unit can serve for these options.
Despite all these alternative usages, the product can just wait for its mission on your console, too. The charging unit
supports the torches and enables them to be placed on it easily. The modules are placed on the charging unit making a
22.5 degree angle, facing backwards. This layout not only enables the light to be reflected on the wall, but also supports
the “wing form”. In addition to that, you can handle the modules easily thanks to this “v-shaped” position.
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SALSA Yemek Isıtma ve Hazırlama Tenceresi:

SALSA günümüzün değişen mutfak pratikleri göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Giderek yoğunlaşan hayat
temposu ile çalışan kadınlar, yalnız yaşayan erkekler artık eskisi kadar mutfakta vakit geçirememektedirler. İhtiyaçlarını
çoğu zaman dışarıda yemek yiyerek ya da evde pratik yemeklerle atıştırarak geçiştirmekteler. Günlük programlarımızın
değişmesi ile paralel olarak hazır yemek sektöründe hizmet veren firmalar da ürünlerinde değişiklik yoluna gitmişlerdir. Artık
marketlerde farklı çeşitlerde hazır çorba, sos, pasta, tatlı vb. çok sayıda ürün, hazır kuru gıda ürünü ile karşılaşmaktayız.
Tasarlanan ürün, bu tür hazır ürünlerin hazırlanması ve ısıtılması amacı ile geliştirilmiştir. Ürünün temel katkısı bu tür
yiyeceklerin hazırlanmasında karıştırma işlemi esnasında kullanıcının diğer hazırlıklarla ilgilenmesine olanak sağlamasıdır.
Ürün, üç temel parçadan oluşmaktadır. Paslanmaz çelikten imal edilen tencere, kesilmiş metal levhadan ve plastik
enjeksiyondan üretilen karıştırıcı ve elektrik donanımı ve motoru içeren ana gövde. Hazır karışımın ve gerekli yan
malzemelerin döküldüğü tencere baskı kalıplama ile paslanmaz çelikten üretilecektir. Karıştırıcı parçan›n ise metal
parçaların üzerine plastik enjeksiyon ile üretilmesi planlanmaktadır. Ana gövdenin parçalarının ise temel olarak ABS ve PC
ile üretilmesi planlanmaktadır.
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SALSA Heating and Ready Food Preparation Pan:

SALSA is developed according to the transforming kitchen practices. The changing practices in our lives made working
women and people who are living alone to spend less time in their kitchens. Most of the time, they are having snacks or
delivered foods in their meals. Ready food companies has shifted their products parallel with the change in consumer
behaviours. It is possible to find lots different ready soups, deserts, cakes, sauces and etc. The project is designed for
easy preparation and heating these ready foods and other meals. The main contribution of the product is enabling the
user to deal with other preparations.
The product is constructed in three main parts. The first one is press moulded stainless steel pan, the second is the mixer
made up with plastic injection and stainless steel sheets, the last one is the main body including electric components and
the electric motor of the mixer. The main body is planned to be manufactured in ABS and PC.
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CYCLE /Sous-Vide Cooker

Saliha Dönmez
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel
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istememiştir.
The participant did not prefer,
her photography and personal info,
to take part in the catalogue.

Sous-Vide tekniği gıdaların besin değerlerini öldürmeden ve gıda hacminden kaybetmeden düşük ısılarda ve uzun
sürelerde pişirme sağlıyor. Gıdalara kattığı lezzetin yanı sıra uzun süre saklanabilir olması da ünlü lokantaların yanı sıra
catering firmalarının da tercih ettiği bir teknik olmasını sağlıyor. Kullanıcı önce istediği kadar poşeti rulodan keser, gıdasını
yerleştirir ve altında bulunan vakum makinesinde önce poşetin kenarlarını birleştirir, keser ve sonrasında ise vakumlar.
CYCLE’ın kapağı iç düzenek ile bir bütündür. Böylece poşetler istenildiği düzende minimum alan kaybıyla yerleştirilebilir
ve gıda piştikten sonra el yakmadan kolayca alınabilir. Kapak kaldırılarak vakum poşetleri raflara yerleştirilir. Haznenin
içerisine su doldurulur. İç hazne ile dış hazne arasında spiralik dolanan rezistans suyu ısıtacaktır. Yerleştirilen poşetlerle
birlikte kapak yerine kapatılır. Ekrandan sıcaklık ve süre ayarları bulunmakla birlikte kullanıcı otomatik balık, sebze veya
et seçeneklerinden birini seçebilir. Sıcaklığın sürekli aynı seviyede kalması gerektiği için iç hazne köşelerinde küçük
termostatlar mevcuttur. Isı düşmeye başlarsa termostatlardan alınan veriyle su tekrar ısınmaya başlar. Pişirme bittiğinde
ise ses uyarı sistemi ile kullanıcı bilgilendirilir. Kapak tekrar kaldırılır ve soğumaya bırakılır. İster hemen yenilebilir,
istenirse hemen buzluğa atılarak sonra kullanım için kaldırılabilir. İç hazne, dış hazne ve iç düzenek suya maruz kaldığı için
paslanmaz çelikten; ürünü daha hafif kılmak için kapak ve dış gövde plastikten tasarlanmıştır.

CYCLE / Sous-Vide Cooker
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The technique provides the nutritional value of foods at low temperatures and long periods of time without losing the
volume of foods. It adds flavor to foods and can be stored for a long time. This property makes it choosable for catering
companies, as well as famous restaurants. In Sous-vide technique, firstly the food is vacuumed. But a good vacuum is
must to prevent bacterial growth. Therefore, user first cuts vacuum bag as needed and then combines the free edges
and vacuums the bag to send the oxygen outside. Its cover is a whole with the internal mechanism. Thus, there will be a
minimum space lost and the cooked food can be taken easily without burning the hands. Cover is removed and vacuum
bags placed on the shelves. Water is filled into the tank. Spiral resistance, between the outer container and inner container
will heat the water. Cover is closed and the wanted temperature and time settings can be made from the interface. Small
thermostats are available in the corners of the inner chamber to remain constant inner temperature. When the food is
ready user is informed with the voice warning system. The cover is removed and left to cool down again. Whether it be
eaten immediately or thrown into the freezer for later use if desired. Inner container, outer container and the internal
mechanism are from stainless steel. To make the product lighter the cover is made from plastic.

Çağdaş Sarıkaya
Orta Do€u Teknik Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
Middle East Technical University
Department of Industrial Design

KEYİF

KEYİF kompakt bir mısır patlatma makinesidir. Diğer ürünlerin aksine mutfakta herhangi bir kasenin içine mısırın
patlamasını beklediğimiz sürecin yerini film veya maç izlediğimiz rahat koltuğumuzda fazladan bir konteynıra ihtiyaç
duyulmadan mısırı patladığı anda taze ve sıcak bir şekilde tükettiğimiz bir senaryo ortaya çıkmıştır.
KEYİF kullanılmadığı zamanlarda şarj olur. Merkezdeki haznede patlayan mısırlar ürünün tepesindeki pleksi yüzeye
çarparak eğimli tepsinin kenarlarında birikir. Yuvarlak formu sayesinde KEYİF’in etrafındaki herkes patlamış mısırın keyfini
çıkarır.

KEYİF

KEYİF in Turkish means pleasure and/or joy. It is a compact, domestic popcorn machine. Unlike the other products that
collects popcorns in a container inside the kitchen, user can enjoy hot and fresh popcorn where he/she will watch his/
her movie or futbol game.
KEYİF would charge itself when it is not in use, stays in the kitchen. Corns at the center of the product will pop and hit the
plexiglass surface at the top and stay at the corners of the inclined tray. Everyone around KEYİF can enjoy eating popcorn.
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Mix&Heat – Su ve Sıvı (Gıda) Isıtıcı – Karıştırıcı

Isıtma ve karıştırma eylemlerinin aynı anda yapılmasına olanak sağlanarak zaman ve yer kaybını önlemeye yönelik ürün
tasarımı.
Farklı Kullanım Senaryoları:
Isıtma: Çay, kahve, yemek için gerekli olan suyu normal kaplarda ısıtılmasına olanak sağlayan kullanım şekli.
Karıştırma: Çeşitli sıvıların karıştırılmasını sağlayan mixer kullanım şekli.
Isıtma ve Karıştırma: Isıtılırken karıştırılması gereken sıvı gıdalar (çorba vb.) için iki eylemi aynı anda yapan kullanım şekli.
İlk iki kullanım şeklinin birleşmesiyle oluşmuş üçüncü kullanım şekli ile ısınırken karıştırılması gereken türde gıdaların
yapılması esnasında eylemin bu ürün tarafından gerçekleştirilerek ürün sahibine kolaylık sağlarken başka işlerine zaman
ayırması için olanak sağlamaktadır. Sıvıları kettle benzeri bir hazneye ihtiyaç duymadan ısıttığı için yerden kazanmaktadır.
Kabın kenarına asılma ve şarj edilebilir özelliği ile kullanım ve şarj ünitesindeki toplanabilir fiş kablosu ile depolama
kolaylığı sunmaktadır.
Portatif ve pilli olma özelliği ile mutfak dışında eletrikten bağımsız kullanıma olanak sunulmuştur.
Isıtma – karıştırma işlerini yaparken ihtiyaç duyulan ısı ve hız değerlerinin manuel olarak ayarlanabilmesi ile kullanıcının
tercihine bırakılması sağlanmıştır.
İki parça bağlantı noktaları yalıtılmış sert plastik gövdesi, kablosuz kullanımı ile temizleme kolaylığı sağlanmıştır.

Mix & Heat – Water- Liquid (Food) Heater – Mixer

The product aims to save time and space through performing heating and mixing practices simultaneously.
Various Application Scenarios:
Heating: The design allows the user to heat water in usual bowls for cooking or preparing hot beverages.
Mixing: The mixer stirs liquids and juicy food.
Heating & Mixing: Performing both features, the design provides convenience for cooking food types which require
simultaneous mixing and heating such as soups.
The third usage combining the first and second applications saves time and space due to the convenience which frees the
user from stirring and eliminates the necessity of extra tools such as kettles.
Further convenience is provided through the design’s installation on the edge of a bowl, rechargeable power supply,
and collectable cable attached to the charge unit. Since the product is portable and battery-powered, outdoor usage is
available.
Heat and speed levels are adjustable while using the product.
The product can be easily cleaned up after the use due to the cordless and hard-plastic case with sealed connection
points.
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Çağhan Engin Çeşmeci
Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m Bölümü
Marmara University
Faculty of Fine Arts
Department of Industrial Design
www.caghanengin.com

BRUNE - EVLERDE ÇİKOLATA ÜRETİM VE KALIPLAMA ÜNİTESİ

Tasarımın amacı, çikolatanın marketten al›nıp evde tüketilen bir ürün olmaktan çıkıp, bir gurme olan çikolatanın kakao
kullanılarak evde üretilen bir ürün olarak mutfaklarda yer almasıdır.
Ürün, sanayide kullanılan çikolata karıştırma haznesinin ve karıştırıcısının aynısının mutfaklar için küçültülmüş haline
sahiptir. Isıtma işlemi endüksiyonlu sistem aracılığıyla gerçekleştirilirken, çikolata hazır olduğunda dönen kalıba
aktarılır. Kalıplama ünitesinin görüntüsü ‘’Anneler sanatınızı konuşturun’’ mesajını vermek için paleti andıracak şekilde
düşünülmüştür.
Ürün, gerektiğinde değiştirilmek için çizgi film karakterleri gibi farklı kalıplara da sahiptir.
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BRUNE - CUSTOM CHOCOLATE MOLDING AND PRODUCTION FOR PERSONAL USE

The main idea of the design is, changing the habit of buying chocolate from the market, into a dessert that can be
customly produced in the kitchen, by using cacao.
The same mixing cup and the mixing tools that are used in the big industrial chocolate machines, are scaled to kitchenuse size. The induction heater system is used as warmer, and when ready, the chocolate is transfered to the turning mold,
through a hole in the mixing cup. The product has also different types of molding units like cartoon characters, that can
be easily changed.
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Mommy Made

“Mommy Made” isimli ürünü; çalışan ve yeni doğum yapmış annelerin hayatını kolaylaştırmak için tasarladım. Ürün
yenilikçi bir yaklaşımla, mevcut ihtiyaçları karşılamaktadır. Anne sütünü taze bir şekilde saklamak için soğutmak ve
gerektiğinde bebeğin içebileceği uygun sıcaklığa getirmek için tasarlanmıştır. Aynı zamanda bu işlemler ev ortamında
belki bir şekilde yapılabilmekte ise de, iş ortamında tamamen bir sıkıntı oluşturmaktadır. Ürünün bir elektrikle çalışan ana
gövdesi bulunmakta ve onun üzerine takıp çıkarılabilen, termostat görevi de gören, içersindeki süt deposunun etrafında
su kanalları bulunan, taşınabilen süt saklama ünitelerinden oluşmaktadır (saklama üniteleri istenilen adette alınabilir).
Ürünün üzerine saklama ünitesini taktıktan sonra herhangi bir düğmeye basmadan, saklama ünitesini sağa ya da sola
çevirerek; sütün ısısının azaltma ya da sırasıyla ısısını artırma işlemini yapmaktadır. Bu işlemi yaparken de görsel temas
kurarak ana gövdenin etrafında sırasıyla ısıtırken kırmızı, soğuturken ise mavi ışık yanmaktadır.
Isıtma ve soğutma işlemini ise direkt olarak yapmayıp; saklama ünitesinin içersindeki kanallardan soğuk ya da sıcak suyu
geçirerek sağlıklı bir şekilde yapmaktadır.
Böylece annelerimiz iş yerlerinde sütlerini sağdıktan sonra sağlıklı ve hijyenik bir biçimde sütlerini soğutacak, ve saklama
kabı da (termostat mantığında) bu sıcaklığı koruyarak eve kadar getirmelerini sağlayacakt›r.

Mommy Made

I have designed “Mommy Made” production for working and child birth women to make easy their lives. Production
covers mommies’ needs with an innovative approach. It is designed for mommy milks to cool down and to warm up when
needed freshly. Although those things can be made at home but problem for business place. The production has a main
board and portable milk storage units around with water channels that channels have thermostat function. (Milk storage
units can be changed with preferences.)
After portable milk storage units fitted to main board, not using any botton, mommy milk can be made cool or warm by
turning the storages over right or left. There are visual lights –blue for cool, red for warm- on the main board.
It is healty that cooling down or warming up is not made directly to protect mommy milk, it is made by water channels.
It is easy way to carry mommy milk to home with fresh, hygienic and healty.
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Servet Burak Kızılkaya
Orta Do€u Teknik Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
Middle East Technical University
Department of Industrial Design

ECZACIM

Eczacım yaş farkı gözetmeksizin ilaç kullanımını kolaylaştırmak için geliştirilmiştir. Cihazda beş adet ilaç haznesi, bir adet
su haznesi bulunmaktadır. İlaç kutuları ilgili haznelere boşaltılır. İlacın konulduğu hazne numarası aynı zamanda panel
numarasıdır. Paneller kullanılarak ilacın kaç saatte bir alınacağı, ilacın ilk alındığı zaman, ilacın alınma önceliği rahatlıkla
programlanabilir. Panel ekranında ise ilacın kaç saatte bir kullanıldığı ve o güne kadar kaç adet ilaç kullanıldığı bilgileri
görünür. Elektronik çözüm olarak bu devrenin gerçekleştirilmesi için basit bir mikrodenetleyici ve servo motor sisteminin
kullanılması yeterli olacaktır.
Eczacım’ın su haznesi ise yaklaşık 400 ml su almaktadır. İçilmesi gereken her ilaç için bardaklardan birine ilgili ilaç
düşerken diğer bardağa da 50 ml su akacaktır. Kimi zaman aynı anda alınması gereken birden fazla ilaç olabilir. Yahut hasta
50 ml su ile ilacını içemeyebilir. Bu durumda aşağı oka uzun süre basarak hasta bardağını tekrar doldurabilir.
Ayrıca Eczacım ilaç zamanınızın geldiğini, ister sinyal sesiyle ister titreşimli bir bileklikle size hatırlatabilir. Titreşimli bileklik
için basit bir RF haberleşme devresi yeterli olacaktır. Çünkü titreşimli bileklik kullanacak hastanın evin içinde olduğu ve
Eczacım’dan çok uzak olmadığı varsayılmıştır.
Böylelikle Eczacım zihnimizi yormadan, dinlenerek iyileşmemize yardımcı olacaktır.
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ECZACIM

Eczacım is developed to simplify medicine taking for all patients. There are five medicine cups and a water cup in the
device. Pills are put on medicine cups. Cup number is also the number of the panel which the time and order of the
medicine can be programmed. On the screen of the related panel, the period of the medicine and the number of the
taken medicines can be seen. To solve this problem in the view of electronics a basic microcontroller and a servo motor
mechanism would be enough.
The volume of water cup is about 400 ml. For each medicine 50ml of water is poured to the glass. If a patient needs to take
more than one medicine in each time or the water is not enough for him/her to swallow the medicine, the down button
should be pressed for a while. This will pour another 50ml of water to the glass.
Also eczacım has an alarm system and vibrating wristband to make the user notice that the time for taking the medicine
has arrived. The wristband communicates with eczacım via an RF mechanism since it is assumed that the patient is in
the house, not far away.
Eczacım will make the life easier for patience without occupying his/her mind.
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HOT ROLL – KATLANIR ISITMA TABANI

Hot Roll yemek masasında çay demleme, sıcak tutma ve basit pişirme işlemlerini mümkün kılan bir üründür. Özellikle
kahvaltı için pişirilen yumurta, sosis gibi yemeklerin hazırlanması ve çay demlemek için idealdir. Sofrada pişen yiyeceğin
kokusu iştah arttıracağı için bu kullanım tüm yemek yeme deneyimini etkiler.
Kablosu çıkarıldığında, prizdeyken içinde biriktirdiği enerjiyi kullanarak yemekleri sıcak tutan bir çeşit nihale görevi görür.
İçindeki ağırlık sensörü sayesinde sadece üzerine oturan tabana yeterli olacak kadar halkası ısınır ve bu şekilde gereksiz
enerji sarfiyatını önler. 3 Isıtma kademesinde çalışır. 4. modda ise sıcak tutma (nihale) görevini görür.
Hot Roll’da ana ısıtıcı Thermofoil elastik ısıtıcı sistemidir. Sistemi kaplayan pedler silikon, alt taban ise bakalit silikon
olarak tasarlanmıştır.

HOT ROLL – Flexible Cooking Base

Hot Roll lets the user to cook simple dishes and to make tea on the breakfast table. It is also used to keep the cooked
meals warm on the table. The smell of the cooking meal runs the appetite of the user and therefore the user enjoys the
meal more and this changes the whole eating experience.
When the cable is unplugged, Hot Roll uses the already charged energy to keep the meals or tea warm.
With the weight sensor inside, only the necessary heating circles are used for the necessary diameter and thus no energy
is wasted. It has 3 mods for cooking and the 4th one for keeping warm.
Thermofoil Flexible heating system is used in Hot Roll. The covering pads are silicone and the base is designed as
bakalite silicone.
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Bebekler ‹çin Besin Hazırlayıcı Robot

Bu üründe, tek bir cihazda birçok fonksiyonu kullanarak, bebeğin 6 aylık olduktan sonraki tüm besinlerinin hazırlanabildiği,
ayrıca günlük kullanımlarda kullanıcının kolayca her zaman yanında taşıyabileceği bir ürün tasarlamayı hedefledim.
Besin hazırlayıcı robotun, 10 cm çapında ve 13.5 cm yüksekliğindeki silindirik formda olan ana bir gövdesi bulunmaktadır.
Bu ana gövdede pişirme, ısıtma, çözdürme, sterilizasyon işlevlerini üstlenen rezistansla, pişirilen yemekleri püre haline
getirme, besinleri parçalama, meyve sıkma işlevlerini üstlenen motor bir arada bulunmaktadır. Gövdenin üzerine farklı
fonksiyonlardaki aparatları takarak çeşitli işlevlerde robotumuzu kullanabiliriz. Ana gövdenin alt kısmında bulunan
motorun pimi, gövdenin üst kısmına rezistansın ortasından geçen silindirik bir parçanın içerisinden geçerek ulaşmaktadır
ve döndürme hareketi ile narenciye sıkacağı aparatının ve blender aparatının çalışmasını sağlar. Motorun hemen üzerinde
konumlanmış olan rezistans ise üzerine gelen parçalar yardımıyla buharlı pişirme, ısıtma, çözdürme, sterilizasyon
işlevlerinin yerine getirir. Ürün, ana gövde dahil olmak üzere, blender, narenciye sıkacağı, buharlı pişirme sepeti,
maşa, biberon altlığı, kapak ve saklama kabı olmak üzere sekiz parçadan oluşmaktadır. Kullanıcının yanında rahatlıkla
taşıyabilmesi için ürün çantalı olarak tasarlanmıştır. Bu sayede kullanıcı ürünü her zaman gittiği yerlerde kullanabilecektir.
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Food Processor for babies

I aimed to design a product which can prepare all the food necessary for a baby older than six month by squeezing many
functions into one device. I also wanted the product to be so simple and small that it can easily be used in daily life, and
can be carried during travelling. The robot has a cylindirical main body which has a diameter of 10 cm and height of 13.5
cm. In the body there exists a resistance which provides cooking, heating, dissolution and sterilization;and a motor which
provides functions for chopping, fruit squeezing. Those functions can be done by installing the relevant accesoires onto
the body of the device. The motor pin below the main body is connected with the above part of the body by passing into a
cylindirical piece which is located in the middle of the resistance. The squeezer and blender accesoires can run by the spin
movements provided by this pin. The resistance which is located onto the motor carries out cooking, heating, dissolution,
sterilization functions by the installation of the necessary accesoires. The product consists of 8 pieces-including the main
body- which are blender, fruit squeezer, steam cooking, steam cooking bowl, fork, base for putting the baby bottle on, lid
and storage box for steam cooking, sterilization and heating. The product has a bag for users to put all of those accesoires
into, so that they can easily carry the product with them.

333

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

Profesyonel / Professional

2011047
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını
istememiştir.
The participant did not prefer,
his photography and personal
info, to take part in the catalogue.

Elektrikli küçük ev aletleri tasarımımızda yemek masamızda kalan kırıntıları kolayl›kla temizlememizi sağlayan ve aynı
zamanda yemek masalarında yer alan tuzluk, biberlik ve saat işlevlerini de gören bir üründür. İstenildiğinde elektrikli
süpürge kısmı üst tarafta yer alan tuzluk, biberlik ve saat bölümünden ayrı da kullanılabilmektedir. Ürünümüzün çalışma
prensibi el ile üzerine hafifçe bastırılınca devreye girmektedir. Malzeme olarak alt kısımda ahşap ve plastik, tuzluk kısmında
ise beyaz porselen kullanılmıştır.
Our product in the category of electrical household appliance is a product which can be used as a saltcellar, pepper castor
and clock will being a apparatus to clean the crumbs left on the table. The cleaner part o the product can be seperated
from the rest easily. The product starts to work once on put it gently from its top. The materials which used are plastic
and wood at the bottom part, white ceramic at the upper part .
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JABBA

Onur Mukannasgil
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Istanbul Technical University
Department of Industrial Design

Jabba ev kullanımına yönelik tasarlanmış bir vakumlama aletidir. Yiyecekler buzdolabında saklansa dahi hava ile temas
ettiği takdirde bozulur. Açıkta kalmış yiyecekler hijyen açısından da sağlıklı değildir. Saklama kaplarının boyutları yiyecek
miktarına göre değiştiremediğinden buzdolabında gereksiz yer kaplayabilir. Strech folyo kullanımında da hava teması tam
olarak kesilemez, sarılmış yiyeceklerin içinde yine hava boşlukları kalabilir.
Jabba saklanacak yiyecekleri özel folyosuyla kaplayıp vakumlar. Böylelikle yiyeceklerin hava ile teması kesilmiş olur ve
hijyenik biçimde saklanmış olurlar. Jabba vakumlama işlemi ile aynı zamanda paketin yanına tarih de atar. Bu sayede
yiyeceğin hangi tarihe ait olduğu belirlenmiş olur. Özellikle aynı tür ürünlerde hangisinin daha önceki tarihe ait olduğunun
ayırt edilebilmesi için bu oldukça önemlidir.
Jabba vakumlama aleti iki parçadan oluşmaktadır. Üst kısımda vakumlama kompresörü, yiyeceklerin üzerine kaplanacak
folyolar bulunur. Alt parçada ise altta kalan folyolar bulunmaktadır. Yiyecekler alt kısma yerleştirilir. Üst kısım alt parçaya
kapatılır. Jabba’nın yiyecek türüne göre sebze, et ürünleri, süt ürünleri olarak özelleşmiş üç farklı programlama düğmesi
mevcuttur. Vakumlanacak yiyeceğin türü seçilir. Tutamak olarak kullanılan baş kısmı içe itildiğinde vakumla başlamış
olur. İşlem süresince baş kısmı yukarı doğru çıkmaya başlar ve bu kısım yükselirken çevresindeki kırmızı ledler yanarak
işlemin devam ettiğini gösterir. Baş kısmı tamamen yükselip yeşil ledler yandığında işlemin tamamlanmış ve yiyeceğin
hazır durumda olduğu anlaşılır.
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JABBA

Jabba is a vacuum packaging machine which is designed for home usage. Food spoils easily when it is exposed openly
even if it stays in a refrigerator. Food, being left open, will not stay hygienically healthy. Storage boxes will take up
unnecessary space in the refrigerator through their fixed dimensions. Avoiding all air touch is impossible to achieve by
plastic wrap. It will still leave some holes in the wrapping.
Jabba covers the food with its special foil and vacuum-packs it air-tight. This method prevents the growth of
microorganisms and will keep the food hygienic. Additionally Jabba prints the date of vacuum process on the wrapping,
so the user can recognize which package was wrapped at what time. Especially for the same kind of food, it is important
to be able to decide which one is older than the other.
Jabba is made out of two pieces. The upper half contains a vacuum compressor and foil to cover of food and the rest of
the foil is in the lower half. To have it work, the food is placed inside the lower half and the lid is put on top to close it.
Three different programs specialized for vegetables as well as meat and dairy products are available. After closing Jabba
the respective program is chosen, whereupon the top handle shaped like a buzzer is pressed down to start the vacuum
process. The top handle will rise again during the process and an LED light indicates when it finished. The red light turning
to green and the handle fully risen shows that the process ended. The food is now ready for storage.
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PLUG+

Artan teknolojik ürünlerin yaşam alanlarımızda giderek daha fazla yer alması, bizlere kullanım kolaylıkları ile birlikte bazı
zorluklar da getirmektedir. Plug+ elektronik aletlerin artması sonucu yaşanan priz eksikliği sorununu ortadan kaldıran
ve aynı zamanda yaşam alanlarımızda aydınlatma elemanı olarak kullanabileceğimiz bir üründür. Plug+ yaşam alanımız
içersinde veya seyahatlerimizde kolayca kullanılabileceğimiz ve taşıyabileceğimiz bir aydınlatma ürünüdür. Özel tasarımı
sayesinde prize takıldığında prizde yer işgal etmez, üzerine başka fişler de takılabilir. LED aydınlatma teknolojisi sayesinde
düşük enerji tüketimi sağlar, aynı zamanda, üzerindeki sensör sayesinde ışığı karanlık ortamda açar. Yaşam alanlarımıza
uygun olması için çeşitli renk ve desenlerde üretilebilir. Çocuk odalarında, otel odalarında, iş yerinde, sıklıkla prizlerin
kullanıldığı alanlarda aydınlatma elemanı olarak kullanılabilir.
Genel olarak plastik ve metal malzemelerden oluşur, led teknolojisi içeren aydınlatma kompenentlerinin montajı endüstriyel
olarak kolayca yapılabilir. Plastik bölümler PP, ABS gibi malzemeler kullanılarak plastik enjeksyion yöntemi ile üretilebilir.
Işığı ileten transparan parça silikon malzemeden üretilebilir. İçerisindeki özel tasarlanmış iletken uçlar (priz uçları ve
bağlantıları) cnc otomat tezgahında üretilebilir.

PLUG+
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There are some problems with the increasing usage of technological products. Plug+ is a product which is solving the
need of the plug usage and at the same time allowing us to use it as a lighting tool. Plug+ is a mobile lighting device which
could be used in your living environment and during travel. With its special design, other sockets could be plugged on it.
It uses less energy because of the LED light technology. In addition to that, light opens when the environment gets dark.
It could be produced in different colors and textures. On or more Plug+’s could be inserted each other and could be used
in children rooms, hotel rooms, working areas and all kind of interior living environments. The material of the Plug+ is
mainly plastic and metal. It can be assembled easily. Plastic parts could be manufactured with plastic injection method
by using materials like PP and ABS. The transparent piece which is transmitting light could be manufactured by silicon
material. The electricity transmitting parts should manufactured by CNC machine. afford. Plastic bottles will parts of the
color options. Sub-base of ceramic surface is easy to maintenance and cleaning of ceramic due to contain the perimeter.

Angelina Trupia
‹stanbul Teknik Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
Istanbul Technical University
Department of Industrial Design
www.design-nero.com

ÇİFT TARAFLI OTOMATİK CAM SİLME MAKİNES‹ : ROBO-TECH

Boyutları 40x40 cm olan Robo-Tech, dahili ve harici iki parçadan oluşan ve açılır-kapanır pencere camlarının
temizlenmesinde kullanılabilecek bir cam-temizleme cihazıdır. Bu cihaz, camın her iki yüzeyine, cihazın ortasındaki
karşılıklı iki mıknatısla tutturulur. Bu mıknatıslar, sensörler vasıtasıyla çakıştırılır ve bu çakışma gerçekleşmeden, “Start”
düğmesi cihazı çalıştırmaz.
Su deposunun içine konulan deterjanlı su, cihazın içindeki vibrasyonlu ve döner temizleme süngerine aktarılır. Süngerler
ve rulolar, kirlendiklerinde, yenileriyle değiştirilir. Cihazın kenarlarındaki su-sıyırma bantları, cam üzerinde biriken kirli
suları yana ve aşağıya doğru iterler; bu bantların da yedek parçaları mevcuttur.
Güvenlik ipi ise silinecek olan pencere hizasında uygun bir yere sabitlenir. Cihazın düşmemesi için güvenlik sebebi ile
kullanılır.
Cihazın sensörleri, pencerenin çerçevesini algılayarak cihazın gerekli hareket istikametini tayin ederler.
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GLASS CLEANING APPARATUS : ROBO-TECH

Robo-Tech, an apparatus of 40x40 cm, has interior and exterior segments; and, it is designed to be used for cleaning
the glass parts of operable (not fixed) windows. This apparatus is mountable on both sides of the glass by means of
two face-to-face magnets located at the center of the apparatus. These magnets are controlled by sensors; and, unless
they are arranged to be precisely concentric, the “Start” button does not activate the apparatus. The water-detergent
mixture placed in the water-tank is transferred to the circulating-and-vibrating central sponge. All sponges and rollers are
replaceable when needed. The plastic water-scrapers located at the sides of the apparatus push the soiled water sideways
and downward; they, too, have spare parts.The security rope is used for protection.
The properly protected sensors of the apparatus, by sensing the window’s frame, move the apparatus in the required
direction.
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PROF. DRY

Saç kurutma makinelerinin saç diplerinin kurutulmasında yetersiz kalması ve aynı zamanda kuruturken saça şekil verme
zorluğu “PROF. DRY” fikrini ortaya çıkarmıştır. Saçların ıslak kalması sağlık açısından birçok hastalığa sebep oluştururken
günümüz saç kurutma makineleri yeterince kurutmamakta ve saç dipleri ıslak kalmaktadır. PROF. DRY bu kurutmaya saç
diplerinden başlamaktadır. Sıcaklık ayar düğmesi sayesinde yakın kurutmalarda maksimum verimi sağlar. Şekillendirme
ve kurutma işlevini birleştirerek portatif tasarımı sayesinde etkin kullanım oluşturmaktadır. Prof. DRY bir ana gövde ve
üç tarakla birlikte dört parçadan oluşmaktadır. Ana gövde arkasında hava giriş menfezi olup, elektromotor sayesinde
içeri alınan hava rezistansa ulaşmaktadır. Gövdenin orta kısmında bir motor hızını, bir de ısı değerini ayarlayan iki tane
dairesel anahtar vardır. Bu anahtarlar gövdeyle aynı forma sahip olup hem estetik hem de kullanışlıdır. Ayarı yapılan
rezistansa ulaşan hava ısınarak, gövdenin ucunda bulunan ve ana gövdeyle bütünselliği olan silikon hortum havayı kanallı
taraklara iletmektedir. Enjeksiyon kalıp sistemiyle üretilen yüksek kaliteli plastik taraklar içerisindeki hava kanallarıyla
yüzeyinde açılan deliklerden ısınmış havayı tahliye etmektedir. Üç farklı tipte tarak seçeneği bulunmaktadır. Delikli fırça
hem yüzeyinde, hem de iğnelerinde üfleme deliklerine sahiptir. Yuvarlak fırça ise sadece yüzeyinde delik bulundurmaktadır.
Böylece saça sıcaklıkla şekil vermek kolaylaşmakta ve saçı aynı zamanda kurutmaktadır. Saç açıcı tarak ise daha kalın
iğnelere sahip olup karışık ve uzun saçı kolaylıkla açarak kurutmaktadır.

PROF. DRY
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Hair drying machines are insufficient for drying hair bottoms and at the same time, the difficulty of forming at drying the
hair, “PROF. DRY “the idea has revealed. In terms of creating a health, remaining wet hairs cause many diseases, today’s
hair-dryers aren’t enough to dry and hair bottoms are remaing wet. “PROF DRY” begins to dry bottom of the hair. And
temperature control knob provides maximum efficiency. Combining the forming and drying function provides effective
use of form with portable design. “Prof.DRY” has a main body and composed of four parts with three comb. The main
body is behind the air inlet grille, the air resistance reaches in with electromotor. At The central part of the body there
are two circular key, one is motor speed and the other is the value of a heat. These switches are same forms with the
body both aesthetic and useful. The air, which reach to the resistance, heat and the heated air are transmited to channels
by silicone hose which is at the end of the body. High-quality plastic combs, which are produced by injection molding
system, evacuate the hot air by holes, which are at the surface of the combs. There are three different types of comb. Hole
Brush has holes, which blow, at the surface and the pins. Round brush has hole just on the surface.
Thus, it is easier to give shape to the hair and also it dries the hair at the same time. The comb, which openes the mixed
hair, has thick needles, by this way it easily openes long and mixed hair and dries.
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DRINK MILK. SÜT ISITICI

Süt hali hazırda ısıtılırken süreye ve sıcaklığa dikkat edilmeden bazen ocak üstünde unutulur ve taşma, kabın dibi tutmas›
gibi problemlere neden olur. Sıcaklığına ise genel olarak tene damlatılarak veya tadarak bakılmaktadır. Ve kesin bir sonuç
elde edilemez. Çocukların, bebeklerin ve yetişkinlerin tüketimi için sağlıklı ve pratik bir süt ısıtma cihazı tasarladım. Bu
cihaz sayesinde süt ısıtılırken süre ve sıcaklık belirli olacak, istenilen değerlere ulaştığında kendi sinyal sesi ile uyarı
verip işlemi durduracak, vitamin değerlerini kaybetmeyecek, kaynamayacak, kabın dibi tutmayacak ve üretildiği cam şişe
malzeme sayesinde artan süt buzdolabında saklanabilecek ve sütün tamamı tüketildiğinde bulaşık makinesinde rahatça
temizlenebilecek. Böylece ister bebekler sütü içme sıcaklığı olan 40 C’de tüketebilecek, isterse de çocuklar veya yetişkinler
sek olarak ya da kahve veya diğer tatlandırıcı ek besinlerle birlikte tüketebilecekler. Açılıp kapanabilen kapağı sayesinde
süt daha uzun süre hava almadan cam şişe içerisinde sağlıklı bir biçimde buzdolabında saklanabilecek. Kullanıcı ihtiyacına
göre aldığı sete ek olarak yedek şişe de satın alabilecek. Şişelerin plastik kısımlarının renk opsiyonları da bulunacaktır. Alt
tabanda seramik yüzeyli ocak dolayısıyla bakım ve temizliği kolaydır.

DRINK MILK. MILK WARMER

The duration and temperature of heated milk is already being careful, sometimes it is forgotten on the stove and overflow,
causing problems such as sticking the bottom of the container and boiling. In general, people drops the milk on their
skin or tastes to see if the milk is cold or warm enough. And these methods will not give a definite result. So I decided
to design a milk heating appliance for Childrens, babies and adults, for the healthy and practical milk warming. With this
device, while milk is heating and the temperature will be a specific, desired values, whether the process will stop when
it reaches the warning with the sound of their own signal, not lose the values of vitamins, will not boil, won’t stick to the
container bottom and the through the material of glass bottles the increasing milk can be stored in the refrigerator and
easily clean in the dishwasher. So whether you need, you can warm it to the proper drinking temprature level for the
babies milk drinking temperature of 40 C or if the children or as adults, it can be drinked naturel or consumed along with
additional nutrients like coffee or other dry sweetener. By courtesy of the active head piece the milk in the glass bottle can
be stored in refrigerator in a healthy manner. In addition according to the needs of the user a spare backup bottle can be
afford. Plastic bottles will parts of the color options. Sub-base of ceramic surface is easy to maintenance and cleaning of
ceramic due to contain the perimeter.
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Flop

FLOP, kullanıcıyı yumurta soyma işleminden kurtararak haşlamayı kolaylaştıran ve yumurtayı buharla haşlayan bir üründür.
Bu tasarımın çıkış noktalarından biri haşlanmış yumurtayı soymanın zorluğundan kaynaklanır. FLOP ile yumurta, şekilli
silikon kaplara boşaltılır ve buhar yardımıyla dış yüzeyinden başlayarak katılaşmaya başlar. Bu da yumurtaya zarar
vermeden silikon kabından boşaltmaya yardımcı olur. Silikon kabın mantığı ise yumurtanın kabuğunda yatar. Yumurtanın
kabuğunun yapısı nefes alan bir malzeme olduğundan, haşlanacağı kabın da nefes alması gerekir. Bu yüzden silikon kabın
üstü açıktır. Bu açıklık aynı zamanda kenarlarında bulunan ABS sert plastikten destek alarak, sıcak, haşlanmış yumurtaya
dokunmadan aktarmayı sağlar.
Silikon kalıplar kenarlarında bulunan ABS plastiklerden çıkartılarak kalıplarda çeşitlilik sağlanabilir. Dolayısıyla haşlanmış
yumurtanın şekli değiştirilmiş olunur. Ayrılabilen parçalar sayesinde ürün kolaylıkla temizlenebilir. Aynı zamanda yumurta
kalıpları birbiri içine geçirilerek fazla yer kaplamadan saklanmış olunur.
İkinci hedeflenen amaç ise yumurtanın kıvamını istenilen katılıkta ayarlamaktır. FLOP kullanıcıya yumurtayı üç farklı
kıvamda haşlama seçeneğini optimize ederek sunar (tam haşlanmış, yarı haşlanmış ve az haşlanmış). Bu ayarlama
kullanıcı ara yüzünde bulunan kolay anlaşılır grafiklerle görselleştirilmiştir.
Üçüncü amaç ise yumurtayı farklı bir açıdan değerlendirmek ve bu geleneksel yeme alışkanlığına eğlenceli bir açıdan
yaklaşmaktır. Bunu, üstünde karakterler olan silikon kaplarla sağlar.
Genel olarak ürün silikon kalıbı dışında ABS malzemesinden oluşur. Silikon kalıp vakumlamayla, ABS kısımlar ise
enjeksiyon kalıplamayla üretilebilir. Yumurta kalıbına silikon malzemesinin seçilmesinin nedeni esnek olması, yüksek
ısıya karşı direncinin fazla olması ve yiyeceklerle kullanıldığında insan sağlığına zararlı olmamasıdır. Gövdede ABS
kullanılmasının nedeni, dış koşullara ve rezonansı kapsadığı için yüksek ısıya karşı dayanıklı olmasıdır. Kapakta ABS
kullanılmasının sebebi ise dış koşullara ve yüksek ısıya karşı dayanıklı olmasıdır. Ayrıca ısı iletkenliğinin çok az olması
sayesinde yumurtaların haşlanma süresini etkilememesi ve transparant bir görünüm elde edilebilen bir malzeme olması
sayesinde tercih edilmiştir.

Flop

FLOP is a product that helps the users to skip the process of peeling egg and enables easy boiling with steam heating.
One of the starting point of this design is the difficulty of peeling hot boiled egg. Egg is transffered in to the shaped
cilicones via FLOP and the egg starts to harden from outer side to the inside gradually which makes the transferring
process easily without giving harm to the shape of the boiled egg. The logic behind the cilicone mold is the egg shell.
The material of the egg shell is pourous which enables air circulation, therefore; the mold for the boiling egg should be
aerify. Which explains the top side of the cilicone mold’ s being open. Besides, this opening enables the transferring of
the hot boiled egg without touching it with the help of the ABS material attached to the mold.
The ABS material near the cilicone molds can be removed from he molds so that, different shaped molds can be used and
the variety of the shaped boiled egg can be increased. The used molds can be easily cleaned with the help of removable
parts. This cilicone parts can be engaged for storage as well.
The second aim of this product is to arrange the desired consistance of boiled egg. FLOP optimizes this consistance in
three stages.boiled, half boiled, soft boiled). This arranging is visualized with its easly understandable interface.
Another aim of this product is approaching to this traditional eating habbit in an enjoyable perspective. The characterised
cilicone mold can serve this aim.
In general, the product consists of ABS plastic except the cilicone molds. The production method of the silicone mold
requires vacuum forming and the all ABS parts requires injection molding. The reason for choosing silicone is it’s flexible,
healthy and heat resistant properties. Moreover, the reason for choosing ABS material for all of the body is it’s durable,
heat resistant, heat insulater properties. ABS material is also available in transparent appearance which makes it suitable
for the cap to see the boiling eggs.
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Pişirici

Tezgah üstü konsept pişirici, günümüz ve yakın gelecekteki kullanıcı beklentileri göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır.
Ürün, satıcısı ve kullanıcısı arasında sürekli bir bağ kurmak üzerine, kullanım boyunca ilgili web sitesinden talebe bağlı
güncellemeler alınabilmesi için ürüne özel bir usb bellek sunmaktadır. Bu sayede potansiyel kullanıcı, örneğin yeni trend
yemeklerin pişirme programını otomatik olarak ürüne aktarırken, üretici firmanın yeni ürünleriyle alakalı bildirimlere ve
görsellere, ilgili web sitesinde rastlayacak ve yeni ürünlere potansiyel müşteri olacaktır. Form ve kullanılış biçimi maksimum
alan ekonomisi sağlanması üzerine kurgulanmıştır. Çeşitli tezgâh üstü pişiriciler ve ankastre fırınlar düşünüldüğünde,
ortaya çıkan yeni nesil pişirici bu kategorilerden form ve kullanım prosesi olarak ayrılırken kullanıcının damak zevkini, titiz
pişirme programları ve pişirme işlemi süresince yemeğin tam üstten görünür olmasını sağlayan şeffaf yüzeyi ile görsel
zevki en üst düzeyde tutar. Pişirme işlemi tamamlanana kadar, manüel müdahale olmadıkça pişirici kapalı durumdadır.
Otomatik programlama özelliği sayesinde pişirme işleminin sonunda pişirme haznesindeki sıcaklık kullanılmak üzere,
programa göre standart sürede elektrik akışı kesilir, tirbün fan sıcak havayı homojen olarak yaymaya devam eder. Bu
durumlar, ellerin yanması gibi muhtemel tehlikeleri ortadan kaldırarak kullanıcı güvenliğini arttırmanın yanı sıra elektrik
tasarrufu sağlar. Pişirme işlemi sonunda pişirici hazır durumdaki yemeği kullanıcıya kızaklı yapısı sayesinde sunar. Bu
durum yine kullanıcı güvenliğini sağlarken kullanım sonunda temizlik yapılabilmesi için uygun ortamı sunar. Kullanıcı
arayüzü uluslararası düzeyde ve eğitim gözetmeksizin anlaşılırlık ilkesiyle tasarlanmıştır. Kalan pişirme süresi, derecesi ve
pişirilen ürün çeşidi ilgili görsellerle ergonomik arayüzde sunulur.
Üretimde; ısıya dayanıklı cam, çeşitli ısı yalıtım malzemeleri ve alüminyum kullanılacaktır. Standart cam ve metal
şekillendirme teknikleri kullanılır ve montaj işlemi gerçekleştirilir.
Ara elemanlar elektrik motoru, dayanıklılığı yüksek plastik dişli ve kayış, öngörülmüş ölçülerde tirbün fan ve elektronik
devrelerdir.

Cooker

Concept cooker, designed considering today and future users expectations.
Product presents an usb memory stick which is special for this product. For the connection of the user and the seller usb
memory stick can be updated on connected website if user requests it. For example, while user he/she is downloading
new trend meal cooking programme automatically, at the same time user might found new product’s information and
visuals which belongs to the same company so he/she can be a potential customer again.
Form and the way of using the product provides minimum space. This new generation cooker is different because of the
form of the product and the using process when you think about the other cookers. It is a pleasure for user to set his/
hers own very special cooking programmes. It enjoys user with its transparent area ,which provides you to see top of the
product while your food’s cooking.
Cooker is closed position if there will be not a manual touch while cooking process. By the end of the cooking process
(standart time for the proggramme) electricity stoppes fan continues spreading warm air, for using heat inside of the
cooker. That situations removes possible dangers like burning hands for users safety and of course it helps for electricity
economy. Cooker presents meal to user with its sledge construction when cooking is over. This situation provides users
safety at the same time that position is perfect for cleaning in the end of the cooking process. Users interface designed
comprehensible elements for international level and not searching for any education level. Remaining cooking time,its
degree, type of the food which is cooking at that time presents on its ergonomic surface with visuals belongs to these.
Lasting glass for heat, different heat isolation materials and aliminium will be used when it’s produced. Standart metal
and glass shaping technics will be used and realized fitting operation.
Electric engine, plastic strap gear which are very strong. Fan and electronic circuits are elements.
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LED Flower POT

LED Flower POT, binalardaki pencere pervazlarına takılmak üzere tasarlanmış, güneş enerjisi ile çalışan bir çiçek saksısıdır.
Tamamı ile kendi enerjisini üretme kapasitesine sahip olan bu saksı enerjisini ürünün arkasında gizli olan 12V’luk bir
bataryada depolar.
Gün battığında ışık seviyesini algılayan anahtar 35 LED’i otomatik olarak aktive eder ve böylelikle binayı yıkama yöntemiyle
aydınlatır hem de binanın duvarından yansıyan ışık ile beraber sokağı aydınlatır. Bu ürünün bir sokaktaki her pencereye
kurulması ile o sokak artık ışık direklerine ihtiyaç duymayacaktır.
Gövdesi PHA-11 adlı plastik malzemeden, plastik enjeksiyon tekniğiyle üretilmek üzere tasarlanmıştır ve biyolojik olarak
geri dönüştürülebilir.
5,5 * 24 cm ölçülerindeki Güneş Paneli 12V’luk bataryayı kısa sürede şarj etme kapasitesine sahiptir ve direkt gün ışığına
gerek duymadan bulutlu havalarda bile şarj edebilir.
Bu sokak direklerine kıyasla çok ucuz olan küçük saksıyı binalardaki her pencereye koyarak, hem sokaklardaki kimi zaman
kaba, kimi zaman kalabalık yaratan, kimi zaman bozulmuş veya zarar görmüş sokak lambalarından kurtulunabilir hem de
sokak gözü almayan, binadan yansıyan, hoş ve yeterli bir ışık ile aydınlatılabilir. Dahası, hem sokağın, hem de binanın
dışarıdan görünüşünü, binayı boydan boya dışarıdan görünebilir kılarak iyileştirecek ve sokağın sakinlerine böylelikle bir
göz ziyafeti yaşatacaktır.

LED Flower POT

LED Flower POT is a solar powered plant pot which is designed to attach at window shelves on buildings. It is fully capable
of producing its own energy and stores it in a 12v battery which is hidden behind the product and enough to support 35
LEDs at the bottom of the product.
When the sun sets, the switch senses the light level and automatically activates 35 LEDs and light the wall of the building
by wall-washing technique and thus, lighting the street indirectly as well. With these pots on every window, streets won’t
need lighting poles anymore.
The main body is made of PHA-11 with plastic injection molding technique and its biodegradable.
5, 5 * 24 cm Solar panel is capable of charging 12v Battery in short time. It doesn’t require direct sun light to charge and
it can charge under cloudy weather as well.
By installing these small and relatively cheap flower pots, lighting systems, on buildings, on every window, the street
won’t need damaged, coarse lighting poles anymore with the help of light reflecting from the buildings wall towards the
street. What’s more is it will help both the appearance of the building and the street gets better with indirect lighting and
will render the building totally visible from the street, creating a beautiful view for citizen.
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Medicine Timer

Medicine Timer tiroid hastaları gibi sabah erken saatlerde ilaç alması gereken, haftada bir ayda bir gibi değişen periyotlarda
ve farklı ilaçları alması gereken, ilerleyen yaşları sebebiyle ilaç saatlerini sürekli karıştıran insanların hayatını kolaylaştırmak
için tasarlanmıştır. Ürünün amacı kullanıcının evde veya yatılı tedavi gördüğü sağlık kuruluşunda kullandığı ilaçlara ve
suya zamanında ve hijyenik bir şekilde ulaşmasını sağlamaktır.
İlaç kapsülünden yola çıkılarak tasarlanan ürünün plastik olması öngörülmüş, ana gövdenin iç kısmında bulunan gövdeden
ayrı düşünülen termos kısmı ise şeffaf plastik olarak düşünülmüştür. Gövde üzerinde oluşturulan şeffaf band ile su seviyesi
görülebilmektedir. Yine gövde üzerinde bulunan iki adet yatay kuşak ve istenildiğinde bardağa su doldurulmasını sağlayan
su butonu için led aydınlatma düşünülmüştür. Alt kısımda ise bardak ve ilaç haznesi öngörülmüştür. Bardağın ve ilaç
haznesinin bulunduğu kısım normalde gizli konumda bulunmaktadır. Raylı olarak düşünülen bu kısım itilerek ulaşılacak
şekilde tasarlanmıştır. Termosun kapağının üzerinde bulunan tepe kısmında ise 4 farklı ilacın bulunduğu ve bir kanal ile
ilaç haznesine bağlanan ilaç kutusu, ekran ve kontrol tuşları ile alt kısma yerleştirilmiş 3 adet AAA boyut pilin bulunduğu
pil yuvası bulunmaktadır. Yine istenilen durumda ilaçların kanala iletilebilmesi için tepe noktasında dört farklı ilaç için ayrı
ayrı butonlar düşünülmüştür ilaç kutusunun kapağının ise şeffaf plastik olması düşünülmüştür.
Ürünün Kullanımı: ‹laç kutusuna dört farklı ilaç yerleştirilir ve kontrol ekranı yardımı ile her bölme için alarm tarih ve
saatleri ayarlanır alarm her gün her ay veya her hafta ya da istenilen bir periyotta ayarlanabilir. Uyarı şekli sesli ve ışıklı
ya da yalnız ışıklı olacak şekilde ayarlanabilir. Ayrıca istenirse alarm çaldığında bardağa su konulması ve ilaç kutusundaki
ilacın ilaç haznesine iletilmesi de sağlanabilir bu işlev manuel olarak da yapılabilmektedir. Kullanıcının tek yapması gereken
alt bölmeyi iterek ilaca ve suya ulaşmak ve uykusuna kaldığı yerden devam etmektir.

The Medicine Timer

The Medicine timer has been designed to faciliatate some kind of patient’s life like thyroid patients who have to take the
medicine in the early times of a day or who have to take them once a week, once month and need to take different types
of medicines in varying periods.
The aim of the product is to ensure the reach of the medicines and the water on time and hygienic way which have been
used at home or in a health institution. Of inspired by a drug capsule,the product was envisaged to be in plastic but
thermos part placed seperately of the inner part of the main body and thought to be transparent. The water level is being
seen by the transparent tape formed on the main body. Again, the led illumination placed fort he two bands placed on
main body and for the water buton which runs for to fill up the glass with water. At the bottom part of this pruduct there
are glass and drug reservoirs. Normally, the place in which there are glass and drug reservoir has been kept in a hidden
location. This hidden place is used in sliding way and it has been reached by pushing the slide. At the top of the cover of
the thermos there are four different drugs and a canal with drug reservoir linked to the drug box and there is a monitor
and a control panel, and there are 3 AAA dimensioned battery slot at the bottom. Again, if wanted, the seperate buttons
thought for four different drugs at the top point to reach the canal. The cover of the the drug box thought transparent
and plastic.
Using the product: Put four different types of drugs to the drug box and by the helping of control panel set the alarm
date and hour for each part, that can be adjusted for each day, each month or week in any period. The warning way can
be adjusted both with sound and light or only with light. In addition to this when the alarm rings, it is possible to pour
the water to the glass and to send the drug placed in drug box to the drug reservoir. This function can be done manual.
The only thing that the user have to do is to push the bottom part and reach the water and the drug and go on his sleep
where he left.
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Aslı Orhan
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
‹ç Mimarl›k Bölümü
Mimar Sinan University of Fine Arts
Department of Interior Architecture

Cover

Tuğçe Eruysal
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
‹ç Mimarl›k Bölümü
Mimar Sinan University of Fine Arts
Department of Interior Architecture

Bu projeyi tasarlarken, pişirme ve servis esnas›ndaki zorluklar› göz önünde bulundurarak bu sorunlara çözüm getirmeyi
amaçlad›k. Ana unsurumuz pratik bir kullan›ma sahip olmas›yd›. Elektrik ile çal›şt›ğ› gibi şarj edilebilir özelliği ile de
taş›nabilir olmal›yd›. Is› derecesinin ayarlanabilir olmas›, pişirme işleminden sonra servis esnas›nda da yemeğin ›s›s›n›
korumam›z› sağlamal›yd›.
Portatifliği d›ş›nda esnekliği de önemliydi. Çap› her ne ölçüde olursa olsun her boyutta tencereyi veya tavay›
kavrayabilmeliydi. Kanatlar›n üst tabakas›nda kullan›lan, ›s› iletkenliğine sahip silikon malzeme ile bu esnekliği sağlamay›
düşündük.
Tencereyi Cover’›n üzerine oturttuğunuzda uygulanan kuvvet ile birlikte yanlardaki aç›k kanatlar, yukar›ya doğru haraket
ediyor ve iç yap›lar›nda bulunan elektromanyetik levhalar sayesinde tencereyi kavr›yor. Böylece yemeğinizi eşit ›s›
dağ›l›m›yla hem pişiriyor, hem de servis esnas›nda s›cak tutabiliyorsunuz.
Üzerinde bulunan dokunmatik ekran sayesinde ›s› derecesini ayarlayarak, pişirmesi veya ›s›y› muhafaza etmesi için
programlayailirsiniz.

Cover

While we were designing this project, we tought to find solutions for the problems at cooking and serving. The main topic
was a practical using. It works with electricity and at the same time it has rechargeable battery. So that you can carry
everywhere you want.
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Yeditepe Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
Yeditepe University
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EGG MAC.

Ceren Kalender
Yeditepe Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
Yeditepe University
Faculty of Fine Arts
Department of Industrial Design

Egg mac, istenildiğinde 9 adet yumurtayı aynı katılıkta veya aynı anda 3 farklı katılıkta yumurta kaynatabilme özelliğine
sahip bir ürün tasarımıdır.
Egg mac, bir bölmede katı yumurta pişirirken diğer bölmede rafadan yumurta, üçüncü bölmede ise sıvı yumurta
pişirebilmekteyiz. Bu da zamandan tasarruf etmemize olanak sağlıyor. Farklı katılıkta yumurtalar pişirebildiğimiz gibi üç
bölmede aynı katılıkta dokuz adet yumurta pişirebilme imkânı sağlamaktadır. Her bölme için ayrı olan timerlarla istediğimiz
yumurta ayarını seçebiliyoruz. Ayrıca yumurtalar piştikten sonra elimizin yanmaması için tasarlanan tutma kısmı sayesinde
rahatlıkla su altında yumurtaları bekletebiliriz. Bir diğer özelliği ise enerji kablosu sabit alt tabanda bulunmakta, gövde ise
bu sabit tabla ürezinde 360 derece dönebilmektedir. Bunun sayesinde arka bölmedeki yumurtaları, üst kapaklardan çıkan
kızgın buhara temas etmeden kolay bir şekilde almamızı sağlar. Daha sonra da kabloyu alt tabana dolayarak rahat bir
kullanım sağlar.
Egg mac’in başlıca ana bölümleri:
1) Isıya dayanıklı ABS plastik malzemeden gövde, alt taban ve yumurta yerleştirme levhası.
2) Üzeri ısıya dayanıklı siyah boya ile kaplanmış alüminyum tava.
3) Şeffaf ve ısıya dayanıklı polikarbonat plastikten yapılmış buhar kabı.
4) Elektriki donanım.
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EGG MAC.

Egg Mac is a product design providing you with 9 different boiled eggs at the same time, either hard boiled, soft boiled
or half boiled.
Egg mac helps us to same time with its three parts in which you can boil your eggs at different hardness. It can also
provid us with the possibility of boiling 9 eggs at the same hardness at the same time as well as boiling them at different
handness in 3 different parts. Besides choosing the handness of the eggs by using the timer belonging to each part,we
can hold the eggs under water comfortably by using its handle designed specially not to burn our hands. Another
characteristic of its design is that the electricity cable is on the stable base and the body can turn 360 degrees around
itself. This characteristic helps you to get the eggs in the back parts without burning your hand with its hot vapour. Later
you can wrap the cable around its base and in this way the product doesn’t take much place.
The main parts of the egg mac.
1) Heat resistant Abs plastic body, base and egg-plate
2) Alluminium pan covered with heat resistant black paint.
3) Transparent vapour covers made from heat resistant poly carbonat plastic
4) Electricity tackle
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Department of Industrial Design
www.fatihcansarioz.com

COMBIN

Combin, bir çeşit ısıtıcı veya ısı sabitleyici olarak adlandırılabilecek elektrikli ev aleti tasarımıdır. Yüzeyi oluşturan parçalar
kullanım ihtiyacına göre birleştirilerek oluşturulur. Bu şekilde istenen genişlikte bir ısıtma alanı oluşturmak mümkündür.
Daha özgür bir kullanım sağlamak için şarj edilebilir olarak düşünülmüştür. Ana dağıtıcının arkasında şarj ünitesi mevcuttur.
İster mutfakta yemek pişirmek için, ister sofrada yemekleri sıcak tutmak için, ister de balkonda çay keyfi sırasında dumanı
tüten çaydanlığın altında konumlandırılabilir. 5 adet ısı derecesi vardır. 1. derecede ürünleri sıcak tutmada kullanılır.
Örneğin çay keyfi sırasında çaydanlıktaki çayı sıcak tutmak için çaydanlığın altına koyulabilir.
Yüzeyler birbirini magnet aracılığıyla tutar. Magnet yüzeylerle birleşen parçaların arasındaki enerji geçişi “grafen” adı verilen
“dünyanın en hızlı ve güçlü iletkeni” olarak gösterilen ve bu yıl Nobel Ödülü almış madde ile sağlanır. Enerjinin hızlı ve
güçlü iletilmesi enerji tasarrufunu maksimum düzeye taşır. Çünkü son derece kontrollü bir enerji kullanımı söz konusudur.
Ayrıca yüzeyi oluşturan birimler birer “indüksiyonlu ocak” parçası olduğu için ısınırken el yakmaz. İndüksiyonlu ocak
bilindiği gibi sadece üzerine konulan metal malzemelerle yani tencere, tava, cezve, çaydanlık vs. gibi aletlerle etkileşime
geçerek sadece onlara ısı verebilir.

COMBIN
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Combin, might be called a kind of electric heater or a heat stabilizer, the design of household appliances. The surface is
created by combining parts according to the needs of the user. In this way, it is possible to create the desired width of a
space heating. It is intended to be rechargeable to ensure a free user. Charger is available in the back of the main dealer.
Whether the kitchen for cooking, or keep warm at the table for meals, whether it be positioned under the kettle steaming
tea on the balcony while enjoying. Temperature is 5 units. 1. grade products are used in keeping warm. For example, tea,
tea pot to keep warm during arbitrarily be placed under the teapot.
Keep each other through the magnet surfaces. Magnet energy transfer between surfaces of parts combined with
“graphene” called the “world’s fastest and strongest conductor as shown and received the Nobel Prize this year, with
material provided. Maximize energy efficiency of energy transmission is fast and strong. Induction cooker as it is known
that only the materials placed on the metal pots, pans, coffee pot, teapot, etc.. just heat them through such tools can
interact.

Orcum Erdem
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
Mimar Sinan University of Fine Arts
Department of Industrial Design

Tatlımm

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü

Tatlımm çalışan ev hanımları, tatlı tutkunları ve çat kapı gelen misafirler için lezzetli tatlılar yapmayı sağlayan pratik bir
üründür. Siz misafirlerinizle ilgilenirken Tatlımm tatlı servisini sizin için halleder.
Marketten alınan tatlı tozu ile süt ürünün karıştırma haznesine boşaltılarak zamanlama ayarı yapılır. Ürün gerekli olan
sıcaklık, karıştırma süresi gibi etmenleri kendisi otomatik olarak ayarlayarak ideal pişim süresi olan 8-12 dk sonunda
pudingleri servise hazır hale getirir. İstenirse direkt sıcak istenirse dolapta so€utularak servis edilir. Bu işlemlerden sonra
karıştırma kabı ayrılarak bulaşık makinesine konarak temizli€i sağlanır.

Mimar Sinan University of Fine Arts
Department of Industrial Design

Tatlımm

Yusufhan Doğan

www.behance.net/yusufhandogan
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Tatlımm is a practical product for working housewives that guarantees the preparation of delicious dessert for cases like
an unexpected visit of friends and family home. While you are taking take of your visitors, the product is doing the sweet
service all by itself.
Just put the dessert powder from the market and the milk into the mixing-bowl and set the time. The product takes care
of all the other adjustements like temperature and mixing time that intermediates between 8-15 minutes. Afterwards the
dessert is ready to serve.
The cleaning of Tatl›mm is very easy to handle. After the work is done, just remove the mixing-bowl and put it into the
dishwasher.
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Hot in Hot

Hayatın hızlandığı, zamanın daha kıymetli olduğu günümüzde “Hot in Hot” annelere ve sütü sıcak sevenlere sağlıklı ve
hızlı bir şekilde süt ısıtma imkânı sunmaktadır. Benmari usulü ile çalışan “Hot in Hot” aracılığıyla anneler çocuklarına hem
ideal sıcaklıkta süt ve mama hazırlayabilecekler hem de sütü ısıtırken elde edilen sıcak su ile kahvelerini yapabilecekler.
“Hot in Hot” ana işlevinin yanı sıra su ısıtıcısı olarak da kullanılabilmektedir. Bu cihaz, sütü ve suyu aynı anda ısıtarak enerji
tasarrufu sağlamakta, aynı zamanda, ısıtma aracı olarak kullanılan suyu da değerlendirerek, azalan su kaynaklarımızın
bilinçli kullanımına da katkıda bulunmaktadır. “Hot in Hot” 3 temel parçadan oluşmaktadır; ana gövde, iç hazne, kapak.
Kapak, ana işlevinin yanı sıra kilit mekanizması sayesinde haznenin ana gövdeden kolay ve güvenli bir şekilde çıkartılıp
takılmasını sağlamaktadır. Kapağın üzerinde bulunan tuş, isteğe göre sıcak suyu veya haznede bulunan sıvıyı kullanmamızı
sağlar. Hazne, ısıtılacak sıvının-gıdanın konulduğu bölümdür. Ana gövde, haznenin dışında bulunan su vasıtasıyla hazneyi
ve haznedeki gıdayı ısıtmaktadır. Gövde ısıtılan sıvının ve sıcak suyun servisine imkân tanıyacak biçimde tasarlanmıştır.
Bunun yanı sıra hazne çıkartıldığında gövde su ısıtıcısı olarak da kullanılabilmektedir. Gövdenin alt tarafında rezistans
(ısıtıcı) bulunur. Rezistansın devreye girmesi ve devreden çıkmasını termostat düzeneği sağlar. Kullanıcı kulbun üzerinde
bulunan gösterge düğmesi aracılığı ile sıvının sıcaklık derecesini ayarlayabilir.

Hot in Hot
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In today’s fast world, “hot in hot” serves the opportunity to heat milk in a fast and healthy way. Using “hot in hot” which
works in bain marie style, moms not only can prepare milk/baby food at the ideal temperature but also can make coffee
for themselves using the water boiled in the process. In addition to its main functionality, “hot in hot” can be used as a
water heater. This device can heat the milk and the water simultaneously which provides great amount of saving from
electricity. Also, this device makes a significant contribution to world’s scarce water resources by putting the heating
water to use. Hot in hot consists of 3 main parts, namely; the main body, the reservoir and the lid. The lid, in addition to
its main function, enables the user (or consumer) to put out and put in the reservoir to the main part easily and safely. The
button, which takes place on the lid, let the user to the use the water or any liquid inside the reservoir according to their
preferences. The reservoir is the part where the liquid to be heated will be put in. The main , by the help of the water
around the reservoir, heats both the reservoir and the liquid inside it. The main part is designed in order to serve the
heated liquid and the hot water successfully. Moreover, by abstracting the reservoir, the main part can be used as a water
heater. There exists a resistance (heater) at the lower part of the main part.

Feyza Uğurlu
‹stanbul Teknik Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
Istanbul Technical University
Department of Industrial Design

Biberon

Besinler öğütüldükten 20 dakika sonra besin değerlerini kaybetmektedir. Bu nedenle besinler bebeklere öğütülür
öğütülmez verilmelidir. Ebeveynler dışarı çıkacaklarında mamayı önceden hazırlar ve uzun zaman sonra yedirir. Bundan
dolayı mamanın besin değeri kaybolur. Bu ürün sayesinde besinler pişirilip hazırlandıktan sonra sıcaklığını koruyarak
taşınabilir. Aynı zamanda da öğütme işlemi yapılarak bebeğin ihtiyacı olduğu zaman mama hazırlanmış olur. Böylece besin
değeri yok olmadan mama hazırlanır. Besinler termos olarak yapılan biberon haznesine öğütülmeden atılır. Motor ve bıçak
haznesi üzerine kapatılır. Bu şekilde yanınızda kolayca taşıyabilirsiniz ve şarj olabilme özelliğiyle istediğiniz zaman besinleri
öğütebilirsiniz. Ayar düğmesi sayesinde besinleri istediğiniz katılıkta öğütebilirsiniz. Bebeğinize mamayı yedirdikten sonra
kapakları kapatarak istediğiniz zaman çantanızda taşıyabilirsiniz. Biberon kısmı motor kısmından ayrı olarak da mamanın
ısısını korumak için kullanılabilir. Bebeğin ilerleyen aylarında ise mamanın katılığına göre kaşık kullanılarak da yedirilebilir.
Motor kısmı dışında tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilmektedir.
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Baby Bottle

When foods are grinded, their nutritive value is lost after 20 minutes. So, the food should be given to them as soon as
they are grinded. When parents go out, they prepare foods beforehand and they feed their babies after a period of time.
That’s why the food lose its nutritive value. Thanks to this product , after the food is cooked and perpared, it can be carried
keeping its heat . In the mean time, by grinning the food is prepared whenever the baby needs it .So the food is prepared
without losing its nutritive value. Food is put into baby bottle which is made as a thermos.The engine and the part with
knives are put on the top. In this way, you can carry it easily and thanks to its chargable feature, you can grind the food
whenever you want. Because it can be closed, you can carry it in your bag whenever you want. By using its regulator
button, you can make it as hard as you want. After you feed your baby, you can lose it and so you can carry it in your bag.
The bottle part also can be used apart from the engine to keep its heat. You can also use a spoon when the baby is older.
Except from the engine, all the parts can be washed in the washing machine.
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Sound Battery

Sound Battery, dizüstü bilgisayarı kullanıcılarına özel çözümler sunuyor. Bağlantı ve güç kablosu olmaksızın kablosuz ses
desteği, parçala-birleştir yöntemiyle kolay kullanımı ve taşınabilmesi ürünün önde gelen özellikleridir. Daha önemlisi,
ürünü farklı kılan özelliklerin birincisi, ürünün özdeş elemanlardan oluşmasıdır. Her bir eleman birbirinin tıpatıp benzeridir.
Görev dağılımı yoktur, değişkendir. Görevi kullanıcı belirler. Birlikte çalışmalarına rağmen, birbirlerine muhtaç değillerdir.
Sadece bir tanesi bile kullanılabilir. Elemanlar birbirlerini tanırlar (Identification). Üst üste gelen iki eleman manyetik
etkiyle fiziksel olarak birleşmesi ile birlikte elektriksel bağlantı da kurulur. Enerji paylaşımı yapılabildiği gibi ortak ses çıkışı
sağlanır. Kullanıcının o andaki ihtiyacına göre istenilen kanalda ses verirler. Elemanların birbirlerini tanıması, bu noktada
devreye girer. Üst üste konumlanmış dört eleman tek kanal ses verirken, ikiye ayrılmasıyla sistem otomatik olarak iki
kanala geçer. Üçüncü elemanın kontrol paneli aktif hale gelir. Kullanıcıya kalan ise, görev (yön) tayinidir.
Sound Battery, her elemanın özdeş oluşu ve birbirine ihtiyaç duymaması özellikleriyle kullanıcıya farklı seçenekler sunar.
Kullanıcı, ihtiyacına göre istediği kadar elemanı yanına alıp çıkabilir, isterse bir tane, isterse hepsini. Arkadaşlarıyla
paylaşabilir, hem de kolaylıkla. Bir eleman bozulduğunda diğerleri işlevini yitirmez. Sadece bir adet eleman satın alarak
takımı yeniden kurabilme şansı sunar.

Sound Battery
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Sound Battery offers special solutions to laptop computer users. Most important features of this product is wireless audio
support without any connection or power cables, being easy to use with unite-divide method and portability. Moreover,
first of the features that make this product unique is that the product is compesed of identical elements.Every element
is exactly identical. There is no definite distribution of tasks, and it is versatile. User determines the task. The elements
do not need another to function although they can work together. Even a single element can be used alone. Elements
recognize each other. (Identification) Electrical connection is achieved when one element is put on another and two
elements are united by magnetic effect. Number of channels is adjusted according to the need of the user at that moment.
At this point, identification of other elements steps in. While four elements located on top of another give a single
channel, when divided into two, the system automatically shifts to two channels.The control pannel of the third element is
activated. What is left to user is only the designation of direction. Sound Battery, provides the user with different options
by its identical elements and their ability to function independently. The user could take any number of elements with him
and go out according to his needs at the moment, be it a single element or all the elements.

Fatih Kurtcan
Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
Marmara University
Faculty of Fine Arts
Department of Industrial Design

Minimik

Piyasada bulunan mikserlerin mutfakta yer kaplama ve kullanım esnasında kablo sorununa çözüm üretmek amaçlanmıştır.
Tutma yerinin açılıp kapanması sayesinde kullanımdan sonra kolay istiflenebilmektedir. Şarjlı olması sayesinde kablosuz
kullanıma izin vermektedir.
Ayrıca şarj makinesi, aparatları muhafaza ederek kolay kullanım sağlar. Ürün kullanımdan sonra tutma yerinin kapatılması
sonucu takılı bulunan aparatları serbest bırakır. Toplandığında oldukça az yer kaplaması sayesinde mutfaklarda yaşanan
yer sıkıntısına çözüm getirmiştir. Ürün ABS plastik, aparatları ise metal olarak düşünülmüştür.
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Minimik

Aimed to not take occupy much place in kitchen and aimed make good use of cable of it. It can easly put in anywhere by
its form of uses openıng and closing side. By its load make it moving anywhere.
Load machine products uppercuts and keeps it useful. The result of the closure apparatus attached to the place after use
to keep product releases. Collecting of machine make good use for not take part much place in kıtchen. It is considered
with abs plastics and metals for its upper cut.
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Lal

Lal blender seti, birden fazla mutfak işinin birkaç alet yerine tek bir aletle yapılabilmesini sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.
Diğer blender ve blender setlerinde olmayan ve birçok yemek hazırlamada kullanım gerekliliği bulunan rende ve limon
sıkacağını da içinde barındıran bu ürün, yenilikçi ve ergonomik tasarımıyla mutfakların gözde aleti olmayı hedeflemiş,
pratik, çabuk ve sağlıklı ev yemekleri yapmanızı sağlamasının yanı sıra yaptığınız yemekten hazırlık aşamasında da zevk
almanızı amaçlamıştır. Dört farklı ürün yerine sadece uçları değiştirilebilen tek bir ürün tasarlanmış, bu sayede sadece
uçlarının yıkanabilmesi ile ürünün temizliği kolaylaşmış, gereksiz su israfı engellenmiştir. Gövdenin temizliği ıslak ve
kuru bezle silmek suretiyle olup; dört farklı uç üretildikleri malzemenin özelliğinden ötürü bulaşık makinesinde ya da
elde yıkanabilmektedir. Lal blender setinin tek tuşlu açma kapama düğmesi ve 2 hız seçeneği vardır. Aynı zamanda bu
üründe kullanım sırasında elden kaymasının veya dönmesinin engellenmesi amacıyla gövdenin üst kısmında çizgisel
dokulara sahip kauçuktan bir kısım bulunmaktadır. Lal’ın uçları, ucundaki küçük düğmeden ittirilerek çıkarılmaktadır. Bu
ürün, hedef kitle olarak yemek yapmaktan zevk alan ama zamanı değerli olan, pratik olarak ve tek aletle birçok işi birden
yapmak isteyen, kentlerde yaşayan, 20-40 yaş arası, üniversite okuyanlar ya da çalışanlar için tasarlanmıştır. Tasarımda;
malzeme olarak ana gövde için doğaya zarar vermeyen ve yemeklere karışmayan plastiğin kullanılması, 4 farklı ucun ise
alüminyumdan üretilmeleri düşünülmüştür. Üretim teknikleri olarak ana gövde için plastik enjeksiyon ve alüminyum uçlar
için de alüminyum döküm düşünülmüştür.

Lal

2010445
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bilgilerinin yer almasını istememiştir.
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Lal Blender Set is designed to achieve multiple kitchen tasks with a single electrical device instead of many. It contains
extra features such as lemon reamer and grater which other blenders and blender sets don’t possess. Lal aims to be
a popular product in your kitchen with its ergonomic and innovative design and tries to help you cook practical, fast,
healthy meals. Also it is designed for you to enjoy the cooking and meal preparations. We designed a single product that
has different interchangeable tips to be used instead of four products, which makes the cleaning faster and easier by
only cleaning the tips, and also reduces the unnecessary water waste. Body part can be cleaned by using dry or wet cloth
and its four tips can be either cleaned by hand or dishwasher due to the material they are made of. “Lal” has single on/
off button and three leveled speed button. Also the linearly textured rubber part on the grasping section of the main body
prevents hands from slipping, sliding or spinning during usage. Tips can be extracted by pushing the button which is in
bottom of the body.
Target customer of “Lal” is people between the ages 20-40, are university students, working and/or active people who
enjoy cooking but don’t have enough time, think practical and want to make multiple tasks with a single device, between.
In design; sustainable, for body part, plastic which is harmless to environment and foods is used and the tips are thought
to be produced from aluminum. Body part is to be produced by injection molding and tips will be die-casted.

Ayﬂegül Kasapo€lu

B. Mehlike Kurt

Thor

Fulya Certel

Aydınlatma sistemleri, geceleri olduğu kadar çeşitli afet durumlarında da öncelikli ihtiyaçlardan birini oluşturmaktadır.
Herhangi bir acil durumda, elektrik kesintisinde mekânlarda bulunan aydınlatma sistemleri hasar görebilir ve çalışmayabilir.
Bu tip senaryolarda mekânın hızlıca tahliyesi için aydınlatma şarttır. Bu tip tahliye durumlarında genelde el fenerleri, acil
durum fişekleri kullanılır, ancak bu her zaman yeterli olmaz. Çünkü ortamda birden fazla kişi bulunurken tek bir kişiye bağlı
aydınlatma yetersiz kalmaktadır. Tahliye için herkesin birlikte hareket etmesi hem zaman hem de güvenlik bakımından
önemli bir sorundur. Thor bu tip durumlar için tasarlanmış bir ekipmandır. Thor’un amacı aydınlatma olduğu kadar, olası
bir acil durum tahliyesinde herkesi toplu bir şekilde harekete geçirmektir. LED bir kablo, ortada yine LED aydınlatma ve iki
tutamaktan oluşan Thor, acil durumlarda mekânı aydınlatır ve mekândaki bireylerin birlikte hareket edebileceği bir halat
görevi görür. Tıpkı dağcıların bellerine bağladıkları halatlar gibi Thor da mekândaki bireylerin tutunmasını sağlayacak
aydınlatmalı bir kablo görevi görür. İnsanlar bu kabloya doğru hareket ederek tutunurlar ve grupça hareket ederken
birbirlerinden ayrılmazlar. Ayrıca bu açılabilir yapısıyla uzun bir bölge aydınlanır. Thor ortadaki parçaya sarılan uzun bir led
kablo ve iki tutamaktan oluşur. Kullanım işlemi bittiğinde ortadaki LED topun butonuna basarak alet sarılır. Şarj sistemi de
bu parça üzerindedir. Tutamaklar kullanım esnasında görevlilerce tutularak kontrol edilir.
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Lighting systems, as well as night, in various disaster situations is one of the priority needs. Any case of an emergency,
power failure lighting systems can be damaged in places. In this type of scenarios, space for quick evacuation is necessary.
Evacuation in cases of this type usually flashlights, emergency flares are used, but this is not always enough. Because
only one person were found in more than one person due to insufficient lighting. Relief for everyone to work together is
an important problem in terms of both time and security. Thor is designed for situations where this type of equipment.
The purpose of Thor, as well as lighting, an emergency discharge possible to mobilize everyone in a collective manner.
Led to a cable, in the middle of the handle again and the two Thor LED lighting, emergency lights and space location of
individuals acting together can act as a rope. Just like the climbers waist tie ropes, Thor also acts as a cable-lit space will
allow individuals to hold. People are moving towards this cable as it moves and it covers people from separating each
other. In addition, this structure can be opened in a region long illuminated. Thor is the handle in the middle consists
of two parts, wrapped in a long cable and LED. Use the LED in the middle of the ball by pressing the button when you
are finished wrapped instrument. Charging system is also on this track. Thor’s controlled by keeping the staff handles
during use.
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Mey-ve

Kat› meyve s›kacaklar› bu kadar az kullan›lmalar›na rağmen mutfaklarda neden bu kadar çok yer kapl›yor?
Mey-ve blender kullanarak kat› meyve s›kan elektrikli bir küçük ev aletidir, piyasadaki kat› meyve s›kacaklar›ndan ayr›lan
yan› sadece meyve s›kmak için değil, blender olarak da kulan›labilmesidir.

Mey-ve

“Mey-ve” is a kitchen appliance used to blend fruits to produce fruitjuice. And it can also be used as a regular blender.
Juicers are used rarely but occupies a great volume in kitchens. To solve this volume problem “Mey-ve” combines two
different kitchen appliances; juicer and blender.
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Mutfak Terazisi

Mutfakta tezgah üzerine monte edilmiş şekilde kullanım özelliğine sahip, pratik mutfak terazisi.
Açılıp kapanma özelliği sayesinde kullanılmadığı zamanlarda hem tezgahta gereksiz yer kaplamayan hem de şık bir dijital
duvar saati görünümüne bürünen akıllı bir üründür.
Bütün bu özellikleri sayesinde ürünü kullanan kişinin işi bittiğinde kaldırıp saklama,dolaba koyma gibi bir sorunu
olmayacak. Bunun bir diğer getirisi ürünün uzun süre kullanılmaması gibi bir problemi ortadan kaldırmasıdır. Ürünün
her an tezgahta kullanıma hazır durması bir bakıma bizi kullanıma teşvik eder. Bu sayede terazi kullanımının hayatımıza
girmesi daha da kolaylaşır. İnsanlar sağlıklarına daha fazla dikkat ederler, özel tarifleri daha doğru biçimde icra ederler,
mutfakta daha leziz sonuçlara ulaşırlar.
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Kitchen Scale

Practical kitchen scales that can be used by assembling on the kitchen top. It is a smart product with the feature of both
not unnecessarily occupying a place on the kitchen top when it is not used and looking as if a stylish clock thanks to its
folding characteristic. Due to these features, the user does not need to store or put the product in the cupboard when s/
he is done with it. Another advantage of it is that it eliminates the problem of not using the product for a long time. The
ready-to-use product on the kitchen top promotes us to use it in some way. Using scales will be easier in daily life by
this means. People care about their health much more and they cook the special recipes more accurately and they reach
more delicious results.
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MIX-WELL PUDİNG KARIŞTIRICI

Mix-well: Mikserli karıştırıcıların aksine; başında uzun süre beklenerek yavaş yavaş karıştırılması gereken, puding ve
hazır çorba gibi yiyeceklerin pişirilmesinde kolaylık sağlayacak, ev kullanımına yönelik bir endüstriyel üründür. Karıştırıcı,
iki adet spatula, spatulaların yerleştirileceği bir adet krom çubuk ve üstte yer alan pil motorlu üç ayaklıtutucudan
oluşmaktadır. Parçaların tümü ABS (akrilonitril bütadien stiren)’den enjeksiyon yöntemi ile üretilecek olup, son olarak
spatulaların üzerine yerleşeceği strüktür krom kaplama yapılacaktır.
Elektrikli ve elektromekanik çalışma prensibine sahip mix-well üzerindeki kurmalı zemberek sistemiyle içerisindeki çift
yönlü pil motorunu harekete geçirerek düzeneğe bağlı iki adet spatulayı döndürür. Her bir kenardaki yaylı kol sistemi
sayesinde uzayabilen bir tasarımdır ve çapı 15 ile 25 cm arasında değişen tüm tencerelere uyum sağlar. Ayrıca pil
motoruna bağlı soket yuvasına güç kablosunun takılmasıyla, elektrikle şarj edilip gereken durumlarda kurmalı zemberek
sisteminin mekanik enerjisinden yararlanarak da çalışmasına devam edebilmektedir.
Cihaz üzerindeki elektronik kadran ve butonlar; çalıştırılmak istenen süreyi göstererek zaman hız ve yön opsiyonları sunar.
Böylece Mix-well hem kullanıcılara zaman kazandırır hem de kullanım rahatlığı sağlar.
Ürün puding haricinde; pişirilirken başında beklenmesi ve aynı zamanda karıştırılması gereken tüm yiyecekler için
tasarlanmıştır. Metal strüktürün kolayca ana gövdeden çıkabilmesi sayesinde ürün kolayca temizlenebilir. Mix-well
özellikle ev hanımlarının kullanımı için tasarlanmıştır.

MIX – WELL PUDDING MIXER
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Unlike the ordinary mixers , Mix –Well makes the mixing process of meals like pudding soup etc. easer. It is an industrial
product for home usage it is composed of two spatulas a chrome spatula holder stick and a tripod holder with engine.
All parts are made of ABS by injection molding technique and then the structure of spatula holder will be covered out of
chrome.
Mix- Well is based on electronic and electromechanical working principle and with its magneto system it turns on double
substitute engine and makes the turning movement of spatulas . The spring arm mechanism at each side it can expand
and it fits the pans which have a diameter between 15 – 25 cm. Besides it can be recharged via the socket slot and can
be used mechanically in necessary situation .
The electronic gauges and buttons on device; presents working time, speed and direction options. Thus Mix – Well
provides time efficiency and usage comfort.
Except pudding product also gives advantage of cooking of other meals which need waiting while making. Product can
easily be cleaned to thanks to the metal structure’s removability. Mix – Well is designed for the comfort of housewives .
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Arc Hotter

Arc Hotter ev ortamında kullanılmak ve kullanıcı güvenliğine yönelik tasarlanmış bir kettle’dır. Sıcak sıvı akışı kettle’ın
altındaki motor kısmı sayesinde musluk kısmına basılı tutulduğu sürece sıvı akışını gerçekleştirir ve bu sayede kullanıcıya
zarar verecek kazalardan korur (Yanma gibi). Sıv›nın sıcaklığı ise üzerindeki termostat sayesinde gerçekleşmektedir. Bu
sayede ayarlanan sıcaklıkta sıvıyı tutmakta ve gün boyunca çalışsa bile minimum elektrik tüketimini gerçekleştirmektedir.
Sıvının sıcaklığını anlamak için termostat düğmesinin üzerinde led aydınlatma vardır, bu sayede sıvı soğukken led maviye,
ısındıkça ise kırmızıya dönmektedir. Bu sayede kullanıcı sıvıın soğuk ya da sıcak olduğunu rahatlıkla görebilmektedir.
Ek olarak yanlarındaki taşıma detayları sayesinde Arc Hotter kolaylıkla taşınabilir, kullanılacak alana rahatlıkla
konumlandırılabilir ve sürekli bi sıcak su kaynağı haline gelir. Kısacası Arc Hotter’ın kullanım konsepti ev içinde devamlı
kullanıma sunulacak bir sıcak su kaynağı olarak kullanılmasıdır. Bu sayede Arc Hotter sadece çay gibi içecekler için
sıcak su kaynağı değil yemek pişirme gibi eyelemler için de bir sıcak su kaynağı haline gelmektedir. Ürün ev ortamında
istenen yere konumlandırılır ve kullanılır. Arc Hotter cam takviyeli PP‘den enjeksiyon yöntemiyle üretilmektedir ve bu
sayede yüksek sıcaklıklarda bile dayanımını maksimum seviyede korurken ömrü de bir o kadar uzun olmaktadır ve PP
malzeme kullanıldığı için maksimum seviyede hijyen sağlamaktadır. Arc Hotter 4 ana kısımdan oluşur; Ana gövde (sıvının
depolandığı kısım), kapak kısmı, alt kısım (kablonun depolandığı kısım, rezistans, motor gibi elemanların bulunduğu
kısım) ve musluk. Tutma kısımlarındaki kauçuk sayesinde de taşınma esnasında kaymayı engeller ve ısıyı izole ederek
kullanıcıyı korur.

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

Öğrenci / Student

Arc Hotter

Arc Hotter designed for user safety and used at home, so it must be very safe kettle. The motor and motor components
located in the bottom part of the Arc Hotter and it starts to flow when the user push the faucet, so that the user protects
from any damages and accidents. The liquid tempreter sets on with the termostat switch, so that the liquid can keep heat
all the day and it works with minimum electric because it has got termostat system. In addition the termostat switch has
got led light and ıf the liquid is cold, it will be blue or if the liquid is hot, it will be red. So the liquid tempreter is understood
very easily by the user. In addition Arc Hotter has got very good transport details so it portables and positioned very easily,
so used are becomes a source of hot liquid. In conciliation, Arc Hotter use for continous hot liquid at home so it becomes
source of hot liquid. In this way, Arc Hotter is not only source of hot liquid for tea or drinks, user can also ose for cookin
and etc and it can easily supply the hot liquid. Product is used on the home environment and it’s positioned very easily
to desired destination. Arc Hotter made of glass-reinforced PP an it made from the injection method. PP metarials used
beacuse even at high tempreters, it protects resistance, it has got very long life time and it provides for the maximum
level of hyqiene and strength. Arc Hotter consists of four main parts; the main body (the liquid stored in there), cover
part, sub-section part (the cable, resistance, electric motor and components) and faucets. In addition parts of the rubber
grip revents slippage and it positioned to the desired destination very easily and this part protects the user from heat.
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Muhammed Emre Kılıç
Atılım Üniversitesi
‹ç Mimarl›k ve
Çevre Tasar›m› Bölümü
Atılım University
Interior Architecture and
Department of
Environmental Design

Paradigm

Rahatlığına düşkün olan insanoğlu için kolaylıklar felsefesine dayanarak yola çıkan tasarımda, yeni nesil dimmerlara örnek
olacak olan tasarım. Kullanım kolaylıklarının yanında görsel bir farklılık da sunacaktır.

Paradigm

It is a design that will serve as a model for the new generation dimmers taking the concept of easiness as its departure
point for self-indulgent humankind. It will provide a visual difference as well as the ease of use.
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Cut’N Cook

Tasar›m›n amac› do€rama ve pişirme ünitelerini birleştirerek pratik ve yer kaplamayan bir ürün oluşturmakt›r. Is›ya dayan›kl›
cam malzemeden üretilen do€rama yüzeyinin kenar›nda soyulan sebzelerin kabuklar›n› atmak amac›yla oluşturulmuş
bir hazne vard›r. Do€rama ünitesi rahatl›kla ç›kar›l›p temizlenebilir. Yiyecekler do€rand›ktan sonra aç›lm›ş olan pişirme
ünitesine s›y›r›larak aktar›l›r. Pişirme yüzeyi pişen yiyeceklerin sular›n›n ve ya€lar›n›n süzülmesi için oluşturulan oluk
yönünde e€imlidir. Bu olu€un alt›nda da akan sular›n ve ya€lar›n birikmesi için ç›kar›labilir bir hazne vard›r. Yemek
pişirildikten sonra pişirme yüzeyi (›zgara) yanlar›ndaki ›s› geçirmez teflon ile kaplanm›ş bölümlerden tutularak taş›n›r ve
yemek taba€a aktar›l›r. Bu ürünün yaratt›€› katma de€er tek bir ürünle iki işlevi birden yerine getirebilmektir. Ayn› zamanda
pratik ve kolay temizlenebilme özelli€ine sahiptir.
Malzeme özellikleri: Metalik gri renkli taş›y›c› iskelet sert plastikten üretilir. Do€rama ünitesi bu iskeletin üzerine oturur
ve ›s›ya dayan›kl› camdan üretilir. Pişirme ünitesinin iskeleti sürülerek taş›y›c› iskeletin içine girer. Aç›ld›€›nda arkaya
do€ru e€im yaratmak için yüksekli€i ana iskeletin yüksekli€inden azd›r. Pişirme ünitesinin iskeleti de ›s›ya dayan›kl› olan
bakalitten üretilir. Bunun üzerine teflon kapl› döküm ›zgara oturtulmuştur. Yemek pişirilirken oluklardan akan s›v› pişirme
ünitesinin arkas›na sürülen küçük s›v› toplama haznesinde birikir ve pişirme işlemi bittikten sonra ç›kar›larak temizlenir.
Elektrik aksam› pişirme ünitesi taş›y›c›s›n›n içine yerleştirilmiştir. Rezistans ise ›zgaran›n alt›nda yer al›r.
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Cut’N Cook

The aim of the design is that to combine cutting and cooking units to produce a useful and easily storable production.
Near the cutting plate which is produced with thermostabile glass, there is a dip to put the peel of vegetables. The cutting
unit can be cleaned easily. After the meals are cutten you can transfer them by sliding to the cooking unit which was open.
The cooking unit has a bevel through the breach that was for flowing of the meals’ fluid. There is a drawable storage
under the breach to collect the fluid. After the meal cooked, it can be serviced to the plates by holding from the sides of
he cooking unit. The usefulness of the product is to do two functions by only one product. On the other side it is practical
and easily cleanable.
Material properties: The carrier cage which was metalic gray colored is produced with hard plastic. The cutting unit sits
on this unit and it is produced with thermostabile glass. The cage of the cooking unit get into the carrier cage (main cage)
by sliding. Because of to make a bevel, the hight of it is bigger than the main cage. The cage of cooking unit is produced
with bakalite which was thermostabile. The cooking surface which was produced with diecasting iron seat onto the cage.
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Ezgi Önder

Ayşe Çiğdem Aracı
Yeditepe Üniversitesi
Grafik Tasarım Bölümü
Plastik Sanatlar
Yeditepe University
Department of Graphic Design
Plastic Arts

Ofis Mutfağı

Ofisinizde hem çay demlemek hem ekmek kızarma hem de evden getirmiş olduğunuz sefer tasınızı ısıtmak için artık tek
alet yeterli. İster ofisinizdeki yer darlığını gidermek için kullanın ister pazar sabahı kahvaltılarınız için masanızda bulunsun.
Yatay ekmek kızartma ile ekmekleriniz istediğiniz 3 farklı ayarda kızarabilecek. Aynı anda kettle su ısıtıcısı ile çay ve kahve
için en uygun olan 80C’ye kadar ısıtma sağlayabilirsiniz. Ayrıca sefer tasınızı peltier kullanarak ister ısıtabilir isterseniz de
soğuk yiyecekleriniz için soğutmaya ayarlayabilirsiniz. Yatay ekmek kızartma ile ekmekleriniz istediğiniz 3 farklı ayarda
kızarabilecek; Ekmek kızartma makinelerinde bulunan kızartma tellerinin yatay olarak konumlandırılmasıyla yapılmıştır. 3
farklı ayarda kızartma şeçeneği tuşumuz da mevcuttur. Az, orta, yüksek derecede ekmekleriniz tamamen güvende... Sadece
ekmeğinizi dilimleyip kızartma bölümündeki boşluktan verin, ekmeğiniz diğer taraftan kızarmış ve sıcak olarak çıkacak ve
siz alıncaya kadar orada duracaktır. Kesinlikle masaya düşmeyecektir. Peltier kullanarak hazırlanan sistemimizde sefer
tasınızı ister ısıtabilir, isterseniz de soğuk yiyecekleriniz için soğutmaya ayarlayabilirsiniz. Peltier 12 volt elektrik ile çalışan
bir tarafı çok soğuk olup diğer tarafı aşırı sıcak olan elektronik alettir, taşınabilir, buzdolaplarında da kullanılabilir. Peltier’in
aynı zamanda diğer bir özelliği de iki yüzeyi arasındaki sıcaklık farkı yaratmasıdır. Bir yüzeyi çok ısınırken diğer yüzeyi çok
soğumaktadır. Hangi yüzeyi istiyorsanız onu çevirin. Kâğıt inceliğindeki peltieriniz çok işinize yarayacak.

Office Kitchen

Özgün Evren Ertürk
Yeditepe Üniversitesi
Grafik Tasarım Bölümü
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Yeditepe University
Department of Graphic Design
Department of Industrial Design
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Both your office and make tea, toasted bread and the only tool you no longer sufficient to heat the house have brought
portable food container. Whether you want to use the office on Sunday morning to fix breakfast for the stenosis in the
keep in your desk. Horizontal want to toast bread with 3 different setting. Kettle with tea and coffee at the same time to
provide the most appropriate heating up 80C’ye. In addition, using a Peltier or bore your pieces in time, you can set to
cool in the cold for nutrition. Horizontal want to toast bread with 3 different setting horizontal wires were frying bread in
the frying machines. Button setting option is also available in 3 different frying. Low, medium, high bread is completely
safe ... Just give bread slice toasting cavity section, and hot fried bread on the other hand, and you will be there until they
begin to stop. Definitely on the table and will not be. Prepared using a Peltier system or bore your pieces in time, you can
set to cool in the cold for nutrition. Working with 12-volt electric Peltier is a party to the other side of the extreme heat of
the electronic instrument that is very cold, portable refrigerators are also available. Another feature of Peltier also creates
the temperature difference between the two surfaces. Other surface is warming up too much of a surface cools. If you
want to turn the surface of which it. Paper-thin peltieriniz will help you greatly.

Göksu Kaçaroğlu
Orta Do€u Teknik Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
Middle East Technical University
Department of Industrial Design
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Fonduta

Fonduta fondü kültürünü eğlenceli bir şekilde hayatımıza sokacak kompakt bir üründür. Beraber yenildiği zamanlarda
sa€a sola belirli miktar yatarak dökülecek hissi veren Fonduta fondü yemeyi arkadaşlarımızla oyunlaştırarak keyifli bir
hale getirir. İsveç’e özgü bir geleneğin ürünü olan fondü makineleri günümüzde bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde
de yaygınlaşmaktadır. Erimiş çikolatayı meyvelerle birleştirerek mükemmel bir lezzet sağlayan bu geleneğin ürününün
evlerde yer alabilecek küçük bir elektronik alete dönüşmesi bu zevkin her evde kolayca yaşanmasına olanak sağlar.
Kullanılmadığı zamanlarda çikolata haznesi plastik haznenin üzerine ters şekilde oturtulabilir ve çıkarılabilen kablo
içine konularak kablonun yer işgal etmesi engellenmiş olur. Ürün bu şekilde daha az yer kaplar ve saklaması kolaylaşır.
Alüminyum yüzeydeki pim, biz süt ekleyip çikolatam›z› eritmek için kar›ﬂt›r›rken cam kasenin sa€a sola dönmesine engel
olur. Ayn› zamanda çikolatan›n içine çatal bat›rd›€›m›z zaman sa€a sola belli bir dereceden fazla yatmas›na engel olarak
dökülmemesini sa€lar. Ayn› zamanda cam kasede bu pimin karﬂ›l›€› olan girinti bir desen oluﬂturarak görsel olarak da
bütünlük sa€lar. Kase camdan üretilir. Plastik diﬂ parçalar 2 ayr› parça olarak enjeksiyonla üretilir ve turuncu renkte olan
k›s›m için boyama yap›l›r. Is› iletimine yard›mc› olan alüminyum parça enjeksiyon kal›plama, yüzeyleri bir arada tutmak
için kullan›lan metal yüzey ise punch press kesim sac yöntemi ile üretilir.
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Fonduta

Fonduta is a compact product which is fun way to insert fondue culture in our lifes. When it is eaten together Fonduta is
lying a little to right and left and it gives a sense of shed. So Eating fondue become a enjoyable game which can be play
with our friends. Machine of fondue is a tradition product of Sweden. This machine spread of all over the world also in
our country. It is combine with liquefied chocolade and fruids and provide a perfect tastes. If it can be transform of a small
home machine which take place in houses it provides us to reach easly this perfect taste. When not used Chocolade store
can put on inverse of plastic store and extractive cable does not occupy place. It need to very small place so it is easy to
protect. Pim on the aluminium front prevent to turn it right and side, left and side while we put in milk. And it is prevent
to fall of while we put with fork. The bowl is produced by glass. Plastic covers are produced by enjection molding as two
seperate pieces and for the orange part dying is applied. Plastic covers are produced by enjection molding as two seperate
pieces and for the orange part dying is applied.
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Gökhan Ertürk
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m Bölümü
Mimar Sinan University of Fine Arts
Department of Industrial Design

Combo

Combo, mutfaklarda yemek hazırlanması aşamasında rendeleme ve karıştırma işlevlerini yerine getirmek için tasarlanmıştır.
Sebze ve meyvelerin rendelenmesi ve karıştırılması için rende bıçağı ve karıştırcı aparatından oluşmaktadır. Tek tuşla
kademeli olarak rendeleme ve karıştırma işlemlerini gerçekleştirebilmektedir. Sebze, meyve ve katı süt grubu ürünlerinin
rendelenmesi, hamur ve et ürünleri ile hazırlanan gıdaların harmanlanması düşünülmüştür.
Combo elektrikli mutfak ünitesi
Combo, bizim mutfaklarımızda sebzeler, meyveler, katılar için üretilmiştir.
Combo’nun aparatları olan bıçak ve karıştırıcı sebze ve meyvelerin rendelenmesi ve karıştırılması içindir.
Ürünü bir tuşla açıp / kapatabilirsiniz.

Combo

Combo is the electrical kitchen unit
Combo was produced for vegetables, fruits, solids for in our kitchens.
Combo’s apparatus knife and mixer are use vegetables, fruits for to grate and mix.
You can turn on or turn off with one button.
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Isıkon

Isıkon elektrikle ısınan bir battaniyedir. İçersindeki su sayesinde ısındıktan sonra ısısını uzunca süre koruyabilir. Isı
kanalları arasında olan perdeler onun konik hale gelmesini sağlar. Bu sayede ısı havuzu oluşturur.
Özellikle soğuk kış aylarında sabah kalkarken soğuk kıyafetleri giymek veya banyo sonrasında soğuk bornozu giymek
herkesi rahatsız eder. Bu sorundan yola çıkarak klasik elektrikli battaniyeleri geliştirip farklı işlevlere de yaramasını
sağladım.
Piyasadakilerin sorunları elektriğe bağlıyken kullanılamaması, bağlı olmadığında da ısıyı koruyamaması idi. Kumanda
vasıtasıyla istenilen saatte kurularak kullanıma hazır hale gelebiliyor. Perde yapısı yerde oyun oynayan bebekler için sıcak
ve yumuşak bir ortam sağlayabiliyor. Bunların yanı sıra klasik olarak yatmadan önce battaniye olarak kullanılması da
geliyor.
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Isıkon

Isıkon is an electrically heated blanket. With the contained water it can keep it’s temperature for a longer duration of time.
The inner walls between the heat chambers allow it to be a conical shape which creates a pool of heat.
Especially during cold seasons putting on cold clothing or bathrobe can be an inconvenience. In order to solve this issue
I’ve developed the classical electrical blanket further.
While starting this project I got inspired by the hot water bag and how you would heat pillows up by placing them next to
a heating stove. The hot water bag could stay warm for a long amount of time but because of it’s volume and material it
wasn’t very ergonomical and could only fulfil one need.
The problem with the products on the market was how they couldn’t keep their temperature stable once they got
unplugged. The product I’ve designed can be heated up at a predetermined time with it’s built in timer. Thanks to it’s
chambered design it can provide a warm and soft environment while still can be used as a regular heated blanket.
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Dilruba Oğur
Orta Do€u Teknik Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
Middle East Technical University
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Merve Özdemir
Orta Do€u Teknik Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
Middle East Technical University
Department of Industrial Design

AQUA CALDO

Kahve ve çay ofislerde uzun çalışma saatlerine en iyi eşlik eden şeydir. Fakat bir bardak sıcak su için masamızdan
kalmak zor gelir. Suyumuzu alsak da çalışmaya dalıp soğumasına neden oluruz. Aqua Caldo bu sorunlardan yola çıkarak
tasarlanmış bir su ısıtıcıdır. Ürün USB ile bilgisayara bağlanan şarj ünitesinde indüksiyon akımı ile şarj olur. Şarj ünitesinin
üzerinde bulunan düğme rengini yeşile döndürerek rezistansın ısındığını kullanıcıya haber verir. Plastik parçanın alt
kısmında ürünün suda yüzmesini sağlayan torus şeklinde hava baloncuğu bulunur. Böylece suya koyduğumuz ısıtıcımız
batmadan ve bardağı ısıtmadan suyumuzu ısıtır. Kablosuz ürün kolaylıkla yıkanarak temizlenir.
Malzeme ürün detayları
Ürünün alt kısmı İNOX (ısı iletimini hızlandırmak için) kalıpla, elle tuttuğumuz üst kısım ve şarj ünitesi ise ABS’den (ısı
yalıtımı için) enjeksiyon ile üretilmektedir.

AQUA CALDO

Nazlı Gökçe Terzioğlu
Orta Do€u Teknik Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
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Middle East Technical University
Department of Industrial Design

Coffee and tea are the best companies of long working hours. But we all hate to leave the table to heat water. Sometimes
although we have hot water, we forgot it and it gets cold. Aqua Caldo is a water heater designed for solving those problems.
Product charges with induction charging unit connected to computer through USB connection. When resistance gets
warm enough button located on to the charger turns green and warns the user. At the bottom of the plastic part of the
product there is a torus shaped air bubble to make it float on the water. Therefore it heats the water without sinking and
heating the cup. Wireless heater can be washed easily.
Material and Product Details
Bottom part of the product is made of INOX (to speed up heat transmission) by molding, upper part and the charger is
made of ABS (for insulation as we touch it) by injection molding.

İdil Hamarat
Yeditepe Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Yeditepe University
Department of Industrial Design

Laundry

Laundry, her evde bulunan ama tek kullanım amacı kirlileri depolamaktan öteye gitmeyen klasik sepet anlayışına, toz/
sıvı deterjan deposunu ekleyerek farklı bir bakış açısı getirmeyi amaçlar. Renkli ve beyaz olarak iki ayrı sepette depolanan
çamaşırlar, seçilen kategoriye göre otomatik olarak tartılır ve çamaşıra uygun oranda deterjanı haznesine boşalır. Böylece
hem çamaşır makinemizin kapasitesinin üstünde çamaşır yıkamayarak en iyi performansı almamızı sağlar, hem de
çamaşırlarımız ihtiyacı olandan fazla kimyasala maruz kalmaz. Sepetlerin yerinden çıkabiliyor oluşu, çamaşır makinesine
yakın ya da uzak olma konusunda bir engel teşkil etmez, rahatlıkla takılıp çıkartılabilir. İster toz ister sıvı deterjan 6 kg’a
kadar depolanabilir. Ölçüler: 50 x 60 x 30 cm
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Laundry

Laundry, aims a new point of view to classic laundry box that stores the dirty clothes. It adds a new function to the classic
laundry box, a powder and liquid detergent dispenser. You can store your dirty clothes in two seperated baskets for whites
and colours. Clothes can be weighed electronically and the dispenser gives you powder/ liquid detergent how much your
clothes need. By the way you can see how much kg clothes you wash, it increase the performance of your machine and
the box provides you not to get non-essential chemical detergent to your clothe. You can easily put in & out your baskets,
so there wil be no problem about the distance of your machine. 6 kg powder or liquid detergent can be stored. Size : 50
x 60 x 30 cm
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Muff-it Taşınabilir Kek ve Çörek Pişiricisi

Şükriye Ülgen Ayrancı
‹stanbul Teknik Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
Istanbul Technical University
Department of Industrial Design

Muff-it taptaze ve kendi özgün karışımlarımızı pişirip yiyebildiğimiz kekleri, istediğimiz her yerde pişirip yiyebilmemiz için
tasarlanan şarjlı veya prize bağlı olarak kullanabileceğimiz bir taşınabilir mini pişirme elemanıdır. Kendi zevkimize göre
hazırladığımız karışımları, değişik şekillere sahip kalıplarından birini seçerek bunu al haznesine döküp, taşırken kazara
açılmasını engelleyen kilit sistemini kapatarak; pişirmek istediğimiz seçeneğin düğmesine basıp işimize geri dönebiliriz.
Muff-it kekleri pişirirken pişiriyor lambası yanıp söner, piştikten sonra ise kesintisiz olarak yanar. Eğer sıcak tutma
seçeneğine bastıysanız piştikten sonra sıcak tutmak için hafif bi şekilde ısıtan Muff-it’in ikinci düğmesi de kesintisiz olarak
yanmaya başlar. Biri 20 dakikalık çabuk pişen karışımlar için olan ve diğeri de 40 dakikalık çörekler için hazırlanmış olan 2
pratik program seçeneği vardır. Sadece yiyeceğiniz kadar pişirdiğiniz için her zaman taze kekler yersiniz. Ayrıca hijyeninden
emin olduğunuz ve istediğiniz karıştırdığınız karışımlarınızla pişirdiğiniz keklerinizi gün içinde şarjını doldurabileceğiniz bir
yerde iseniz istediğiniz kadar pişirip paylaşabilirsiniz. Üzerindeki küçük deliklerinden pişen kekin buharı kolayca çıkacak
şekilde tasarlanmıştır ayrıca içerideki kekin dışarı taşmaması için de bu deliklerin başladığı yere sadece havayı geçirebilen
bir süzgeç yerleştirilmiştir. Çantada rahatlıkla taşınacak kadar hafif ve makul boyutlarda olan Muff-it’le evde hazırlayıp
döktüğünüz kekinizi işyerine veya okula gider gitmez sıcacık yiyebilirsiniz. ABS plastikten dış kabuğun içinde ısı yalıtımı
yapan bir tabaka, onun içinde ısı rezistansları ve teflon kalıplar bulunur.

Muff-it portable bake machine

372

Muff-it is a portable battery operated mini muffin or cupcake baker. User can prepare her own mixtures of cake then put
it inside of the cake molds. Then set the bake options that one of them 20 minutes long cake option the other one is 40
minutes long muffin option. After setting she could forget it and do whatever she wants. It has its own keep warm option.
With this mini cook you can bake small amounts so you can eat it fresh and you don’t have to use so much energy like
using a real cook. It is recharged by a plug to public electricty and also you can use it electricity plugged. Because of its
small portions you can put it in your bag and easily carry it. There are heat insulating spheres that prevents accidents
while using and carrying. It also has its own lock system not open while the cake growing, and also an air canal upside of
the device whom enter for cake mold is covered by a tiny textured layer lets only air and steam goes out but cake mixture.
It’s covering made of ABS and the moldas are teflon. It has several shapes of molds that gives you chance of creating
your different cake shapes.
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Köpük
Türk mutfak kültürünün en önemli simgelerinden birisi olan Türk kahvesinin, pişirilmesi zor ve dikkat gerektirir. Pişirme
işleminde kullanıcıların sıklıkla karşılaştığı sorun, ya anlık zamanla hatası ya da ateşte unutulmasıyla kahvenin taşmasıdır.
Taşan ise, kahvenin vazgeçilmez unsuru olan köpüktür. “Köpük” bu sorundan yola çıkılarak tasarlanmış bir kahve pişirme
elemanıdır. Cezvenin içine entegre edilmiş 2. bir parça, taşan kahvenin burada toplanmasını sağlamaktadır. Kahvenin
taşması durumunda, kullanıcı taşan kahveyi -özellikle köpüğünü- isterse ﬁncanlara dökerek kullanabilir. Böylelikle,
kahvenin en keyiﬂi kısmı muhafaza edilmiş olur. Ayrıca, kahvenin taşması önlenerek, hem ocağın kirlenmesi, hem de
tekrardan kahve pişirilmesi engellenmiş ve kullanıcıya, zamandan ve enerjiden tasarruf imkanı sağlanmıştır. Kahvenin
taşırılmadan pişirildiği durumlarda ise yine ikinci parça çıkartılarak servis yapılır. Malzeme olarak gövde için paslanmaz
çelik, kulp için bakalit ve cezveye entegre eleman için de yine bakalit veya ABS öngörülmüştür ve günümüz üretim
tekniklerine uygundur.

Köpük
Turkish Coffee, one of the most important things in the Turkish Culture, has very difﬁcult making coffee process.
Commonly, coffee spills because of timing problem or forgetting on the ﬁre. Thanks to second part, even if coffee is
forgotten on the ﬁre, it cannot pour out and bubbles which are the most important thing of the Turkish coffee, can
be used. Also, it keeps clean the owen and user does not have to make new coffee again. This design is composed of
Stainless Steel, Abs and Bakelite materials.
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Çay Makinesi
Çay ne zaman içilmek istenirse o zaman demleniyor ve içiliyor, sürekli sıcak, taze çay içme keyﬁ her yerde her zaman.
Öncelikle demlenmesi planlanan çay, siyah çay, yeşil çay, bitki çayları vb. gibi ürünler demlik kısmındaki kapağın içersinde
bulunan süzgeç kısmına yerleştiriliyor. Süzgeç çevrilerek kapağa kilitlendikten sonra kapak da çevrilerek demliğe
kilitleniyor. Daha sonra alt kısımdaki sıcak su bölmesine kaynatılmış su konularak onun da ağzı sıkıca kapatılıyor. Demlik
ve sıcak su bölmeleri birbirlerine merkezlenerek yaklaştırıldıklarında iç kısımlardaki mıknatıslar yardımıyla birbirine
yapışıyor. Merkezdeki farklı çaplara sahip ağızların birbirlerinin içerisine geçmesi sayesinde tek açma şekli dik bir şekilde
ürünleri ayırmak oluyor. Ürün bu şekilde 8 saate yakın bir süre kullanıma hazır şekilde bekleyebiliyor. 8 saat içersinde
kullanılmadığı takdirde sıcak su yenilenerek tekrar kullanıma hazır hale getirilebiliyor. Kullanıcı çay demlemek istendiği
zaman ürün demlik kısmı aşağıda kalacak şekilde düz bir zemine yerleştiriliyor. Daha sonra orta kısımda bulunan halkaları
“demlik” ikonuna gelecek şekilde çevriliyor. Bu şekilde 15 dakikalık bir geri sayım süreci başlamış oluyor. Bu süre zarfında
halkaların çevrilmesi ile açılmış olan açıklıktan sıcak su demliğe, çay yapraklarının üstüne akıyor. 15 dakika dolduğunda
halkalar dönerek tekrar “kilit” ikonunun üstüne gelmiş oluyor. Bu konumda demlik ve sıcak su kısmı birbirlerinden dik
bir açıyla çekilerek ayrılıyor. Daha sonra demlik ve sıcak su haznesinin parçanın halkaları “kilit açık” ikonuna getiriliyor.
Geleneksel Türk çay servisine uygun olarak dem ve sıcak su ayrı ayrı eklenerek çay servisi yapılabiliyor. Üzerinde bulunan
geri sayım sayacı sayesinde her seferde, mükemmel demlenmiş çayı garanti ediyor.

Tea Maker
Tea is one of the oldest drinks of humans, and is popular all around the world. Every culture has different ways of brewing
and consuming tea. In Turkey, tea has a vital role in our everyday lives. We have methods of brewing and serving that
have become identiﬁed with the Turkish culture. Unlike other cultures, we brew and serve tea in a separate container than
the hot water. This ensures that everyone has their tea at the desired intensity, while we keep fresh hot water ready at all
times. When the brewed tea goes stale or is consumed up, we can brew a new pot of tea instantly. The tea glasses used
in Turkish culture are small and the tea is constantly refreshed. The water must keep boiling, and the tea must be served
fresh and hot. The black tea, green tea, herbal tea, etc. to be brewed is placed in the strainer part inside the lid of the
brewer. The strainer is turned and locked into the lid, which is locked into the teapot by turning. Then, hot water is poured
into the hot water tank in the lower part, and its lid is secured. When the brewer and hot water tank is centered as per each
other and approached, they stick to each other with the aid of the magnets in the inner part. The slots at the center with
different radiuses interlock so that they can only be opened by separating the two parts in vertical position. The product
can stand by for almost 8 hours ready for use, and if not used within such time, the hot water can be refreshed and the
product is once again ready. When the user wants to brew tea, the product is placed on a ﬂat surface, with the brewer in
the bottom. Then the rings in the middle part are turned to the “brewer” position. Thus, a countdown for 15 minutes is
started. During this time, hot water is slowly poured on the brewer containing tea leaves through the passage that has
been opened when the rings were turned. After 15 minutes, the rings are turned back to the “lock” icon. In this position,
the brewer and the hot water tank are separated from each other by pulling the tank in vertical direction. Then, the rings
of the brewer and the water tank are turned to the “unlock” icon. The brewed tea and hot water are added to cups, in
accordance to the conventional Turkish method of serving tea.
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40 Years Türk Kahvesi Servis Seti
Türk kahvesi, likör veya su ile servis edildiğinde daha makbuldür. “40 Years”, kendine özgü biçimi ile geleneksel Türk
kahvesi servisine yeni bir yorum getirmektedir. Fincanın dışını çepeçevre saran çıkıntılı bir çeper, hem kullanıcının
ﬁncanı yanmadan tutmasına, hem de ﬁncanın likör bardağının üzerine oturarak özgün bir servis deneyimi yaşatmasını
sağlamaktadır.
Geçmişe ait Türk kahvesi servis elemanlarına baktığımızda, kahveyi ﬁncanı örten bir kapak ile sunma adeti olduğunu
görüyoruz. “40 Years”, kahveyi likörle sunmanın yanı sıra, kapak geleneğini de günümüze adapte ederek kahve servisini
ilginç hale getirmektedir. Bardağın içinde ﬁncan ve üzerinde kapak biçiminde servis yapıldıktan sonra kapak açılarak ﬁncan
için tabak görevi görmektedir. Geleneksel olarak Türk kahvesi ve likör küçük porsiyonlarda sunulduğundan dolayı likör
ve kahve ısı olarak birbirlerini etkilememektedir.
Likör arzu edilmediği durumlarda, ﬁncan tabağın içinde, bardak ise onların yanında içi su ile dolu olarak servis edilir.
Fincanın biçiminin kulp gereksinimini elimine etmesinin faydalarından biri depolama kolaylığıdır. Geleneksel Türk kahvesi
ﬁncanları küçük boyutlarda olmalarına karşın kulpları sebebiyle yan yana dizilmek zorunda ve bu şekilde fazla yer
kaplamaktadırlar. “40 Years” ise elin ve dudağın yanmasını tamamen engellemesinin yanı sıra, konik biçimi ve kulpsuz
oluşu sayesinde rahatlıkla iç içe geçmekte ve bu şekilde çok daha az yer kaplamaktadır. Fincan ile birlikte tabak ve bardaklar
da iç içe geçerek saklanabilmektedirler.
Fincan ve kapak/tabaklar seramik veya porselenden, likör/su bardakları ise camdan imal edileceklerdir.

40 Years Turkish Coffee Cups

Burak Küre
Yeditepe Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
Yeditepe University
Department of Industrial Design

Turkish coffee is traditionally served with water or liquor on the side. “40 Years” honors this tradition while completely
modernizing the way Turkish coffee is served. The ridge that goes around the coffee cup works as a handle would;
preventing the users’ hands and lips from burning from the hot beverage inside. However, the ridge also allows the cup
to be hung inside the liquor glass, making the experience of being served much more interesting.
If we look at the Turkish coffee serving sets from the past, we can see that there used to be a custom of serving the cup
with a lid. “40 Years” honors this custom as well as serving the coffee with liquor or water. After the cup is placed inside
the liquor glass, the lid is placed on top of it. After the initial serving experience, the user takes this lid off and uses it as
a plate for the cup. As Turkish coffee is served in very small portions, the different temperatures of the liquor and the
coffee do not effect each other.
When liquor is not desired, the cup can be served inside the plate, with the glass full of water on the side.
Another beneﬁt of the cup’s shape eliminating the handle is the convenience of storage. Even though traditional Turkish
coffee cups are small in size, their handles do not allow them to be stacked on top of each other, thus taking too much
space. The ridge of “40 Years” does all the things expected from a handle, but it doesn’t prevent the cups from being
stacked. The conic shape of the cups, as well as the plates and the liquor glasses, allow each of these elements to be
stacked on top of each other.
The cups and lids/plates are to be produced from ceramic or porcelain, the liquor/water glasses are to be produced from
glass.
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Nâr
Klasik Türk kahvesi, bakır cezvede, kahvenin usul usul yavaşça ve çift taşım pişirilmesiyle kahveden en iyi lezzetin
alındığı közde pişirme yöntemi ile meşhurdur. Bu geleneksel uygulamanın evlerimizde gerçekleştirmesi ise gerektirdiği
uzun zaman zarfı, temizlik, is ve duman problemleri ve maliyet gibi nedenlerle çok zordur. ‘Nâr’, güncel elektromanyetik
indüksiyon teknolojisi ile ısıtılan lava taşları sayesinde hem ﬁziksel hem de görsel olarak bu seremoniyi evlerimizde ve
oﬁslerimizde sağlıklı, temiz ve ulaşılabilir olarak yaşatmayı amaçlamaktadır.
Kullanıcı bakır cezvede hazırladığı kahvesini taşların içersine geleneğe uygun olarak haﬁf bir eğimle yerleştirir ve cihaza
3 veya 6 dakikalık bir kullanım süresi seçer. Belirli bir süre ön ısınmadan sonra cihaz altında bulunan LED aydınlatmalar
turuncu olarak zemini aydınlatır. Görsel olarak ısıyı anlatan turuncu renk, kullanıcıya artık sürenin başladığı mesajını verir.
Verilen süre bittiğinde turuncu olan renk maviye döner, yani artık soğuma süreci başlamıştır.
Isıyı soğurmuş olan lava taşları cezveyi ısıtmaya bir süre daha devam eder. Süre limitinin olması enerji tasarrufunu
sağlamak amacıyla olduğu gibi güvenlik amacına da hizmet eder.
İndüksiyon ısıtmanın genel prensibi elektromanyetik enerjinin ısı enerjisi haline dönüştürülmesine dayanır. Değişken
bir manyetik akım iletken madde üzerinde bir gerilim indükler. İndüklenen bu gerilim iletken üzerinde kendisine karşı
oluşturulan akıma karşı koyacak şekilde bir akım yaratır. İletkende yaratılan bu akım ısı enerjisi halinde açığa çıkar. Isıtma
verimliliğinin yüksek olması, ferro-manyetik metalleri çok hızlı ısıtabilmesi, ısı sonucu herhangi bir gaz, atık vs. gibi
temizlik problemlerinin olmaması manyetik indüksiyon ile ısıtmanın avantajlarındandır. ‘Nâr’ tasarımında kullanılan lava
taşı ise volkanik püskürük bir taş olup, mangal kömürüne en temiz muadil bir çözümdür. Herhangi bir yolla ısıtıldığında
yüksek ısılara ulaşıp kor haline kadar gidebilir. Mevcut ısıyı bünyesinde tutmasıyla verimli bir pişirme fonksiyonu görür.
Günümüzde de bazı ankastre ızgara cihazlarında ve LPG’li mangallarda kullanılan bir yöntemdir. ‘Nâr’ tasarımında
kullanılan lava taşlarının elektromanyetik indüksiyon ile ısınması için alt yüzeylerine ferro-manyetik özelliğe sahip bir metal
yerleştirilir. Frezeleme işlemi ile taşlarda oluşturulan boşluklara metal parçalar sıkı geçme yöntemi ile çakılır. Ürünün diğer
parçalarında ise enjeksiyon ile üretilen PC-ABS kasa, döküm yöntemiyle üretilen seramik kase ve elektronik komponentler
(İndüksiyon bobini, anakart, LED aydınlatma pcb’leri vs.) bulunmaktadır.

Nâr
Classical Turkish coffee is famous that it gets its most outstanding taste with cooking in a copper pot on live charcoals as
getting the heat slowly and having a two session of boiling.
Applying this tradition to our homes is too difﬁcult because having a live charcoal needs long time and cost, have smoke
and serious cleaning problems.
The ‘Nâr’ is designed for having this traditional and ceremonial cooking style both visually and physically by using lava
stones heated by electromagnetic induction while having it cleaner, healthier and easy to reach.
In the using scenario, user prepares the ingredients in the pot and positions the pot with slight incline on the stones as
in traditional way. Then interacts with the touch-control interface, ﬁrstly opens it then selects a time option from 3 and
6 minutes. After a period of pre-heating, when the stones are ready for cooking the device emits a ambient orange color
from the bottom side to the base. The user gets the code that cooking starts. After the time elapsed, the light glow turns
to blue, and it says it started to cool down. But the stones may keep the heat sometime more, so you don’t have to start
the device if you need additional time. This time limit is functioning for saving energy and enhancing the security.
The induction heating principle is simply getting the heat energy from electromagnetic energy from the coils acting on
AC current. The induction can easily and quickly heats the ferro-magnetic metals and there is no gas or smoke disposed.
Also the low cost and easy-to cleaning opportunities are the main advantages of induction heating. The lavastones are
volcanic stones that are the best imitators of live charcoals on conducting and emitting the heat they absorbed from the
source. They are already used in some built-in grills and LPG grills.
The lava stones must have additional process to be heated by the induction. A ferro-magnetic metal disc is attached to the
bottom surfaces of the stones. In the other parts of the product, there are injection-molded PC-ABS parts, casted Ceramic
bowl and other induction coil-electronic PCB’s and components.
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Couple
Couple çay makinesi kullanıcılara klasik Türk çay yapma ritueline yeni bir bakış açısı katarak tasarlanmıştır. Kullanıcılar
Couple çay makinesini bir su ısıtıcısı, bitki çayları için demlik ya da dem ve suyun birlikte kullanıldığı siyah çay yapımında
kullanabilirler.
Aynı formda bir bütün olarak tasarlanan Couple çay makineside modüler demlik kısmı ana gövdenin içine yerleştirilmiştir.
Böylelikle çayın dem kısmı uzun süre sıcak kalır ve bir form bütünlüğü sağlanır.
Couple çay makinesinin ağız kısmında bulunan mekanizma sayesinde dem ve su aynı anda bardağa boşaltılabilir. Tekrar
bu mekanizma sayesinde tek tuşla çay istediğimiz yoğunlukta (açık, koyu ya da normal) servis yapılabilir. Tek elle
kullanılabilen Couple çay makinesi klasik çaydanlıklara oranla daha güvenli ve pratiktir. Evlerdeki kaza riskini azaltmış olur.

Couple
Couple tea-maker is designed by providing the users with a new point of view to the classic ritual of Turkish tea making.
Users can use the couple tea-maker as a kettle, as a pot for herbal tea or for making black tea where water and brew are
used together. Modular teapot part is placed inside the main body in the couple tea-maker, designed as a whole in the
same form. Therefore, the brew part of the tea remains hot for a long time and gains a form unity. The brew and water can
be poured into the glass at the same time due to the mechanism on the mouth of Couple tea-maker. Tea can be serviced
at the desired intensity (weak, strong or normal) by only one button thanks to this mechanism as well. Couple tea-maker,
which can be used by one hand, is more practical and safer than classic teapots. It decreases the risk of accidents at
home.

Ecem Y›ld›z
Dokuz Eylül Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Tekstil Bölümü
Dokuz Eylül University
Faculty of Fine Arts
Department of Textile

CUP-NOT
İş yerinde herkesin en büyük derdi önemli bir evrağın üstüne devrilen çay ﬁncanı, çay kaşığı ya da oluşan bardak altı
lekesi, dağınık bir masada ﬁncanımızı koyacak yer bulamamak, çay kaşığımızı evraklar arasında kaybetmektir.
Düşünün, oﬁste aniden not almanız gerekti ancak masanızda değilsiniz.
Cup-not tüm bu sorunlara çözüm olmak için üretilmiş bir bardak harikasıdır. Cup-not’da bardağımızı masanın kenarına
sabitleyen bir tutucu vardır. Bu bardak tutucu malzemesinden dolayı mandal gibidir ve her masaya kıstırılarak tutturulur.
Böylece bardağımız masada yer kaplamaz. Sabit bir yeri olup bardak altı lekesine son verir ve çarpmalara karşı devrilme
riski ortadan kalkmış olur. Cup-not kendisine özel bükülebilir kaşığı ile karıştırılıp kaşık için tasarlanan kısma kaşığın
ucu kıvrılarak sıkıştırılır ve sabitlenir. Böylece kaşığı çıkarma gereksinimi duyulmaz. Kaşığı masada kaybetme ya da
oluşabilecek kaşık lekelerine son verilir. Cup-not ısıyı koruması için metalden yapılmıştır ancak el yakmaması için iç yüzey
ve dış yüzey arasında ısı yalıtım düşünülmüştür. Taban kısmında plastikten hazne düşünülmüştür burası gizli bölme olarak
açılıp içinde post-it’ler bulunmaktır. Acele alınacak notlar için düşünülen bu hazne tamamen gövdeden ayrılmamaktadır.
Aynı zamanda notları yazabilmemiz için bardağ›n üstüne mıknatıs ile tutturulan küçük bir tükenmez kalem yer almaktadır.
Cup-not’da gövdeden bardak tabanında bulunan post-it’ler çıkartılarak istenirse bulaşık makinesinde yıkanabilmektedir.

CUP-NOTE
It is everyone’s big problem at work to ﬁnd a place for a coffee/tea mug on a crowded desk with documents or spilling
tea/coffee on the documents or tea/coffee stains on the desk.
Also think about it, you need to take a note but you are not at your desk.
Cup-note is a brilliant cup designed to sort all these problems. It has got a special handle which ﬁxes the cup on the edge
of the desk. It is hastened to all the desks very easily. It doesn’t take any space on the desk itself and it prevents the risk
of spilling. Cup-note has got a special spoon which is bendable and special place to ﬁt the spoon in. You do not need to
take the spoon off. By this way the spoon does not stain the desk or it does not get lost between the documents. Cupnote is made of metal to keep the hot drink hot in the cup, but also has a outer which does not conduct heat to protect
your hands. At the bottom there is a plastic holder which holds post it notes at any time. Also it has a little pen which is
attached to the cup by a magnet. It is dishwasher safe after removing the pen attached and the post it notes at the bottom.
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Keyfe Keder
Türk kahvesi, kendine has özellikleri ile yurdumuzda yaratılan ve buradan tüm dünyaya yayılan nostaljik bir tat olarak
dünyadaki yerini almıştır. Kahvenin güğüm ve cezvede pişirilmesi ona Türk kahvesi adını kazandırmıştır. Son yıllarda
ortaya çıkan Türk kahve makineleriyle kahve pişirme yöntemi çeşitlilik kazanmıştır. Türk kahvesine, şeker pişerken ilave
edilmek zorunda olduğundan hepsi tek bir haznede pişemez. Aynı zamanda kahve pişirme görevini bir kişi üstlendiğinden
dolayı, tek bir cezvede şekerli, orta, sade kahveyi nasıl pişirebilirim diye düşündüm. Kahveyi ﬁncanda pişirme yöntemini
göz önünde bulundurarak cezvenin görevini ortadan kaldırmış oldum. Tasarladığım Türk kahvesi setinde kahve ﬁncanda
ve endüksiyon tekniğiyle pişiyor. Manyetik alan oluşturarak ısı enerjisi yaratan bu sistem sağladığı enerji tasarrufu,
sağlıklı ve güvenli olması ile markete inovatif ve çevreye duyarlı yeni bir Türk kahvesi pişirme seti sunuyor. Ayrıca Türk
kahvesinin içiminden sonra bakılan kahve falı geleneğinin, özellikle kadınlar arasında sürdürüldüğünü genellikle herkes
bilir. Tasarladığım bu Türk kahve setinde falı eğlenceli bir boyuta taşımak istedim. Türkiye’nin bazı yörelerinde bakılan
farklı kahve falını bu sette belirgin hale getirdim. Sonuç olarak; hazırlanış, sunuş tekniği ve eğlenceli fal anlayışıyla iki
tarafında keyif alabileceği bir set ortaya çıkıyor.

Keyfe Keder
Turkish coffee, has taken a place in the world with its own features and creation of our country and spreading to the whole
world as a nostalgic taste. Prepearing the coffee in the churn and coffee pot, the coffee is gained the name of “Turkish
Coffee”. With the coffee machines which was emerged in recent years, Turkish coffee prepearing method gets diversity.
Because the must of adding the sugar before cooking, you can not boil it in a single reservoir. At the same time, due to
one person is the responsible of boiling the coffee, I thought that how can the middle, sweet and non sugar coffee can
be cooked in a same coffee pot. Taking into account that cooking the coffee in coffee cup, the pot is removed from the
task. In my Turkish coffee set design, the coffee is cooked in the coffee cup with induction cooking technique. The system
which works on the principle of magnetic forces inducing heat energy supplies energy saving, healty and safety usage.
With these advantages, the coffee set provides the market an innovative and eco-friendly Turkish coffee set. On the other
hand, everyone knows that after drinking, the coffee fortune telling tradition goes on especially among women. I wanted
to bring a new concept to the coffee fortune in my design. With my coffee set, I make some region’s different coffee
fortune tellings clear. As a result, a newage coffe set that both sides can enjoy with the prepearing, serving, and enjoyable
fortune telling conception.

Naciye Germen
‹stanbul Teknik Üniversitesi
‹ç Mimarl›k Bölümü
Istanbul Technical University
Department of Interior Architecture

Pick Up Cup
Pick Up Cup kahve keyﬁnize küçük sürprizler ekleyen bir ﬁncan tasarımıdır.
Tabakta ıslanmış şekerlerden bıkanlar için yeni bir alternatif de diyebiliriz…
Kahvenin yanında gelen şekerlerin sizi sınırlandırması rahatsız mı ediyor? Ya da masada duran şekerlikten birkaç tane
daha şeker alsanız ne çıkar sanki, çok şeker kullandığınız için rahatsız edici gözlerden kurtulma vakti geldi.
Pick Up Cup kullanıcısına ufak bir sürpriz yapmaya hazır! Tabakta bulunan şeker stoğu ﬁncanın altına gizlendiği için artık
kimse ne kadar şeker kullandığınızı bilmek zorunda kalmayacak…
Pick Up Cup, aynı zamanda mutfak dolap ve raﬂarında daha az yer kaplamak üzere tasarlanmıştır. Özellikle, kafe, restoran
ve otel mutfaklarında depolama mekanlarında yer tasarrufu çok kıymetli olduğu için daha az yer kaplayan ürünler tercih
edilmektedir. Seramik malzeme ile üretilmek üzere tasarlanan Pick Up Cup, üst üste dizildiğinde diğer ﬁncanlara göre daha
az yer kaplar ve daha az kırılma tehlikesi barındırır.

Pick Up Cup
Pick Up Cup is designed to enhance your joy of coffee.
It’s a new alternative for those who are tired of wet sugarcubes.
Are you bothered of being limited with the sugarcubes which come with your coffee? What if you took some more from
the next table?
It’s about time to get rid of those.
Pick Up Cup is ready to suprise its users. Sugarcubes in your coffeeplate are now hidden under the cup, so that no one
can tell how many cubes you’ve had.
Pick Up Cup is also designed to take up less space in kitchen cabinets, especially in cafes, restaurants and hotel kitchens.
Because it’s important to save space in those places.
Pick Up Cup’s material is ceramic and it’s less breakable.
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Tepsi
Bir hastane kantininden odaya birkaç bardak kahve çıkarmak gerektiğinde ya da çayların okulun gürültülü kafeteryası
yerine arkadaşlarla birlikte bahçenin sessiz bir köşesinde içilmesi istendiğinde ortaya genellikle bir “taşıma” sorunu çıkar.
Sunulan taşıma malzemesi çoğu zaman bir kesmeşeker kutusu olup yolda dökülmemesi taşıyanın şansına ve akrobasi
yeteneğine bağlıdır. Kalabalık ve/veya dar mekanlarda içecek servis ekipmanı konusunda yaşanan bu problemler tasarımın
çıkış noktasını oluşturmuştur. Bu tasarım hem servisi sunanı hem alanı rahatlatacak basit ama etkili bir çözümdür.
Gerek kantin, kafeterya gibi topluluklara servis yapılan, hızlı servisin ve hijyenin önemli olduğu alanlar gerek küçük
mutfaklar veya düzen ihtiyacı nedeniyle eşya kalabalığından kaçınılan evler için idealdir. İmalatı için büyük masraﬂar ve
fazla miktarda hammadde gerektirmez, geniş alanlar kaplamaz, paslanmaz malzemeden düşük maliyetle üretilebilir ve
temizlenmesi kolaydır. Tüm bu kullanım rahatlığının yanında, çeşitli renk ve desenlerde üretilerek “tepsi” anlayışına canlılık
ve görsel nitelik katar. Tasarlanan tepsi 4 mmx4mm genişliğinde çelik çubuklardan ihtiyaca göre çeşitli uzunluklarda
üretilerek kendisi ile uyumlu tasarlanmış plastik, kağıt ve porselen bardaklarla kullanılabilecektir. Bardakların üzerindeki
gözeneklerin ve çubuk şeklindeki tepsinin köşeli olması taşınan sıcak içeceğin dökülme riskini minimuma indirecektir.

Tepsi
Typically, it has been difﬁcult to convey cups of coffee from a hospital cafeteria to the patients’ rooms or from the noisy
school canteen to students who would rather sip it in the corner of a quiet garden. This serving problem is usually solved
by some practical solutions such as a carton sugar box, and not spling them is due to ones luck and his/her talent for
acrobacy. This design solution came up in order to solve all these problems that are faced serving hot drinks with the
current equipment at busy and/or small places.This design solution is a basic but efﬁcient and relaxing solution for the
both of one who is taking the service and the business/ place. It is efﬁcient for either at public places where hygiene and
fast service is vital such as cafeterias that are larger in crowd, and also it’s efﬁcient at small kitchens where one has little
space for the equipment. The production of this product does not need big capital due to it’s little use of raw material ,
it does not take up large area to store, can be produced from materials which does not rust, at a low price, and also it
is easy to clean. Apart from all of these ease of use it can also be produced at variaty of colours and patterns which will
take away the usual understanding of tray and give it some life at a visual level. The tray design is 4mmx 4mm wide steel
rods which can be produced at any heights needed, along with the plastic, paper or porcelain cups that are designed
in harmony with them. The shape of holes being cornered in the cups and the shape of the rods the same will keep the
spilling risk of the hot drink at a minimum level.

Nurgül Mete
Anadolu Üniversitesi
Endüstriyel Tasar›m Bölümü
Anadolu University
Department of Industrial Design

ŞAH – Şarj Edilebilir Semaver
‘Şah’ kafelerde kullanılmak üzere tasarlanmış, şarj edilebilir bir semaverdir. Kafelerde, masaya gelen çaydanlıkların tehlike
ve problemlerinden yola çıkılarak, çay servisini daha güvenli ve daha kolay hale getirmek amaçlanmıştır.
Masada otururken içi sıcak su dolu demliği almak ve servis yapmak hem kullanıcıyı zorlamakta hem de tehlike arz
etmektedir. ‘Şah’ın en önemli özelliği, demliğin semaverin içinde konumlandırılmış olmasıdır. Bu şekilde servis kolaylığı
sağlanmıştır. Kullanıcı hem deme hem de suya musluktan ulaşabilmektedir.
Demliğin semaverin içinde olması, kaynamış suyu önce musluktan başka bir kaba alıp sonra da yukarıdan demliğin
içine boşaltılması gibi bir problemi beraberinde getiriyordu. Bu hem tehlikeli hem de zahmetli bir işti. Bu problem de
musluk yardımıyla çözüldü. Musluğu demleme pozisyonuna getirdiğimizde kaynamış su, bileşik kaplar prensibi sayesinde
demliğe geçmektedir.
Kullanıcı suyun ve demin seviyesini göstergeden izleyebilmektedir.
‘Şah’ın bir diğer özelliği ise bir bataryayla kullanılabiliyor olması. Su kaynadıktan sonra sıcak tutma konumuna geçtiğinde
eğer semaver bazadan ayrılırsa batarya devreye giriyor. Bataryanın sağladığı enerjiyle su sıcak tutuluyor. Böylece masaya
servis esnasında kablodan kurtularak tehlikenin en aza indirilmesi sağlanmaktadır.

‘ŞAH’ – A Rechargable Samovar
‘Şah’ is a rechargeable samovar which was designed for cafes. Thinking of the dangers and problems of teapots in cafes,
making tea services more comfortable is aimed.
Getting the teapot with full of hot water and serving is very difﬁcult when sitting at the table. The most important feature
of ‘Şah’ is that the teapot is ﬁtted in the samovar. By this way, the service is easy.
When the teapot is in samovar, user have to take the boiled water from the tap ﬁrst and then empty the water into the
teapot. By this way, it is really difﬁcult to steep the tea. Also this is both dangerous and hard. However; this problem has
been solved with a tap. When we turn the tap to the steeping position, water passes to the teapot thanks to the principle
of computational ﬂuid.
It can be reached to both tea concentrate and water from the tap by the users. Meanwhile; the problem of steeping is
solved thanks to the this tap.
Users can watch water and tea concentrate level from the indicator.
Another feature of ‘Şah’ is that it can be used with a battery. When water passes to the hot keeping position after boiling, if
the samovar leaves from the platform, the battery sets in. And thanks to the energy which the battery provides, the water
is kept hot. By this way, the danger is reduced to the lest during service.
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‹stanbul
Konsept 2010 temasında, 2010 kültür başkenti olan İstanbul, tasarımın öznesi olarak düşünülmüştür.
İstanbul iki ayrı parçadan oluşmaktadır. Üst bölüm İstanbulun tarihi ve eski özelliklerini yansıtan biçimde düşünülmüştür.
Siyah rengi ve tasarımıyla zamanı ve tarihsel geçmişi vurgulamaktadır. Alt bölüm ise modern ve yaşayan dinamizmi
göstermektedir. Beyaz rengi çağdaş yüzünü, üzerindeki kırmızı noktalar ise İstanbul’un silüetini ve neon ışıklarını
yansıtmaktadır. Alt ve üst bölümlerin birleşimi ise formunu İstanbulun dalgasından alıp, iki parçanın birbirinden ayrılmaz
bir bütün olduğunu simgelemektedir. Demlik kısmında yer alan zamanlama göstergesi çayın demlenmesiyle aktif duruma
geçer ve çayın demlenme süresini göstermektedir. Çoklu kullanıcıya ait mekanlarda bu özellik çok işe yaramaktadır. Kullanıcı
kişi dışındakilerin demlenme süresini görerek, çay demlenmeden ya da fazla demliyken çay alımlarını engellenmektedir.
Malzeme olarak paslanmaz çelik iç yüzey, plastik dış gövde düşünülmüştür. Su ısıtıcısının çalıştırılmasıyla başlayan süreç
İstanbul’u dışarıdan izlemek gibidir. Su hızla kaynamaya başlar, İstanbul’da hayat her zamanki gibi hızla akıp gitmektedir.
Kaynadıktan sonra demlenme başlar, üstte çay yavaş yavaş demlenirken, altta İstanbul tekrar hızlanmaya başlar, durulur
ve tekrar hızlanır. Mutfaklarda İstanbul, şehrin bir yansıması olarak bizimle yaşamaktadır.

‹stanbul
At the theme of concept 2010, 2010 European Cultural Elected Capital Istanbul is considered as the subject of the design.
Istanbul consists of two parts. Upper part is designed as showing the historical and old properties of Istanbul. Its black
colour and design highlight time and historical background. The lower part shows the modern and living dynamism. Its
white colour points the modern face, its red dots point the Istanbul silhouette and neonlights. The combination of upper
and lower part takes its form from Istanbul’s wave and symbolizes an inseparable whole. The timekeeper that is placed at
the upper part starts to be active when the tea is steeped and shows the steeping time. Especially this property is usefull
at the places that multiple users may use this device. It stops the different users to take the tea before or after from the
steeping time. İstanbul is considered stainless steel inner surface and plastic outer surface as material. It is like to watch
Istanbul from outside when the water starts to boil. Water boils fastly and İstanbul’s life is passing fastly also. While the
tea is steeping slowly at upperpart, Istanbul starts to be fast again. Istanbul is living with us as a reﬂection of the city at
our kitchens.

Ayla Kozakç›lar
Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m Bölümü
Marmara University
Faculty of Fine Arts
Department of Industrial Design

Sen ve ben çaydanlık
Sen ve ben çaydanlık tasarlanırken; çaydanlığın devrilip çocukları yakmaması, mutfak dışında elektrik olan her yerde
kullanılabilir olması, enerjinin verimli kullanılması, çayın tazeliğinin uzun süre koruması gibi faktörlerden yola çıkılmıştır.
Bu amaçla çaydanlık üst üste değil birbiriyle ilişkili olarak yan yana konumlandırılmıştır. Ağız kısmı kilitlidir, ancak
döküleceği anda butona basılarak açılır. Ürünün tamamı termos şeklinde düşünülmüştür. Termos şeklinde olması ve
istenen ortamda çayın servise hazırlanabilmesi, ikide bir mutfağa gitmemek, çayın sıcaklığını korumak için altını açık
bırakmamak, ateşin açık unutulması ve suyun bitmesi neticesinde yangına neden olmamak nedenlerinden dolayıdır.
1 numaralı üründe su ısıtılmaya başlandığında gövdenin taban kısmı renk değiştirerek uyarıda bulunur. Ağız kısımları
vidalama şeklinde açılıp/kapanır. Bu şekilde iç kısım kolaylıkla temizlenir. Malzeme olarak; abs plastik, şeffaf pp, ağızlık
(kapak) kısmında silikon, dolgu için poliüretan. Abs yerine paslanmaz çelik de düşünülebilir. İç kısım 1.5 lt su /1lt demlik
içi su alabilecek ölçüde düşünülmüştür.

Sen ben çaydanlık
During the designing Sen Ben Çaydanlık; making a propose for the problem upsetting tea pot over children, using the tea
pot whereever electricity is (not only in kitchens), using the energy efﬁciently, protecting the freshness of tea for hours
Were my facts that makes the start. With this purpose ı positioning the ‘demlik‘ and the water hoting pot abreast. The
brim of both of them are locked. You have to press on the button, which is on the top of them, to open the lock. Each of
the whole of the products thought to be produce like a thermos. The components to be a thermos and using this product
wherever electricity is for; not steadly going to the kitchen, not to let the stove open to keep the tea hot, saving energy,
protects us from ﬁres when we forgot the stove open. The 1‘no product starts to make colourful signals while we begin
to heat up the water in it. The brims of the pots 1’no and 2’no opens by rotating them like a screw .You can clean inside
of them easily by opening them. By material I propose to use abs plastic or stainless steel (with colour cover on them),
translucent pp, silicon joint, polyurethane. Interior volumes are 1.5 lt for 1‘no product,1lt for 2‘no teapot.
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T-Push
T-Push, kişiye özel bir çay makinesi olmakla beraber, gelen bir müşteri ya da misaﬁr düşünülerek iki bardaklı haznesiyle
tek seferde iki toplamda ise altı bardak çay sunabilmektedir. Tercihe göre ana haznesine istenilen çeşit çay konulabilmekte
hatta ıhlamur pişirmeye bile olanak sunabilmektedir. Böylelikle istenilen çay, taze bir şekilde içime hazır hale gelebilmektedir.
T-Push’un sistemi ise gayet basittir.
Kişi, ana hazneye çayını ve suyunu koyduktan sonra T-Push’un uzayabilir USB kablosunu oﬁs ortamında mevcut herhangi
bir PC’nin ya da dizüstü bilgisayarın USB girişine takarak çalışmasını sağlar. Ürünün dilini kolaylaştırmak amacıyla üzerinde
başka hiçbir tuş barındırmayan T-Push, maksimum dolulukta iken (1.2 Litre) 10 dakika sonra demlenerek kullanıma hazır
hale gelir. Kişinin, ana haznenin üzerine basmasıyla bardaklara çay dolmaya başlar. Bardaklardaki çayın istenilen seviyeye
ulaşana kadar haznenin üzerine basılı tutulur. Dolan bardaklar –ya da isteğe göre tek bardak- içime hazırdır. Bekleme derdi
olmadan taze ve sıcak çayın dumanı oﬁsinizde tütmektedir.
T-Push ikisi bardak olmak üzere, çay haznesi ve alt parçayla birlikte dört elemandan oluşmaktadır. Bütün elemanların ana
malzemesi maliyeti düşük ve ısıya çok dayanıklı olan polipropilen(PP)’dir ve plastik kalıplama yöntemiyle üretilecektir.
Bardaklarda ve çay haznesinde elle temas eden bölümlerde farklı renklerde kauçuk malzeme kullanılmıştır. Çay haznesinin
içi ise bir termos gibi hareket etmektedir ve kapağın üzerinde buharın çıkmasını sağlayan parça kapalı durduğunda ısı
içerde hapsolmaktadır.

T-Push
T-Push is an individual tea maker with two cups and a tank capacity of six cups. According to preference, any tea could be
placed into. Thus, the desired tea is ready as fresh. T-Push system is very simple. When employee put tea and water into
tank, the product is connected to the computer through USB port. If T-Push is full (1.2lt), ten minutes required tea to be
ready. The cups are ﬁlling while the employee pushes on the tank then, full cups are ready to drink.
T-Push, including two cups with the chamber and the lower part, consists of four parts. All parts are made of polypropylene
(PP) because of material’s low cost and resistant to heat. Plastic molding process is used for manufacture.
Different colours of rubber would be used the parts where hands touch. Tea container would act like thermos in order to
keep tea hot inside the chamber.

2010079
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını
istememiştir.
The participant did not prefer,
her photography and personal
info, to take part in the catalogue.

ÇAY BARDAĞI
Türk kültürünün vazgeçilmezi olan çayı, tiryaki bardağından ayırmak mümkün değildir. Form o kadar yerli yerindedir ki
ne kadar oynasanız da yine o bilindik özünü gösterir. Ben de tasarımımda üst formunu hemen hemen aynı tuttum. Ayrı
alt tabak yerine, bardakla tabağı camla birleştirmiş gibi oldum. İç içe geçmiş bardaklar gibi düşünebilirsiniz ki aslında
kıvrılarak aşağıya inip tabak formunu oluşturuyor. İçine çay konulan asıl bardakta havadaymış izlenimini uyandırıyor.
Ayrıca bu bardak tabak altlığı da gerektirmiyor. Üretime gelince, kalıba enjekte yöntemiyle bu formu oluşturabiliriz.
Kalıptaki değişikliklerle (Alt formuna desen atmak gibi) bardağı çeşitlendirebiliriz veya cam renkleriyle oynayabiliriz.
Tiryakimden vazgeçmem diyenlere yalın aynı zamanda pratik bu bardağı öneririm.

Tea Glass
Many undoubtedly would agree that the Turkish tea and traditional Turkish tea glass are unseperatable mates. The form
is so matured that how you play with the design it still reﬂects its mature nature. For this purpose, I intentionally kept the
upper form of the design untouched for the most part. For the lower plate, I have in some manner achieved to integrate
the glass and plate. The tea in the glass seems to ﬂoat over air, further more this glass does not require the plate base.
For production, this design can be achieved with injection method. Additional ﬁgures and colors can be incorporated into
design.
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Noa Tea kettle
Noa çay robotu günlük hayatımıza girmiş çay yapma makinelerinin farklı bir bakış açısı ile yeniden yorumlanması sonucu
ortaya çıkmış teknolojik, kullanıcı dostu ve lüks bir mutfak aleti olarak tasarlanmıştır.
Noa’yı diğer tasarımlardan farklı yapan sadece paslanmaz çelik gövdesinin verdiği lüks ve elit görünümü değil, tek tuş
ile çalışma özelliği ve kullanımını hem sesli hem de görsel uyarılarla yönlendirerek en doğru çay yapmayı hedeﬂeyen
teknolojik alt yapısıdır. İçindeki sensörler çaydanlıktaki su seviyesini algılayarak, en uygun demleme zamanını belirler ve
kullanıcıyı en doğru çay demleme zamanı konusunda bilgilendirir. Çayın uzun süre beklemesi ve bayatlaması durumunda
da cihaz kullanıcıyı uyarmaktadır.
Noa ankastre mutfak ürünleri ile başlayan lüks ve teknolojik mutfak mobilyalarını tamamlayan ve çay hazırlama eylemini
basit bir çaydanlık konseptinden çıkarıp espresso hazırlama gibi bir rituele dönüştürmeyi amaçlamaktadır.

Noa Tea kettle
Noa tea kettle is the recreation of the current teat kettle that we have in our daily lives in the kitchen in a different
perspective with its technologic, user friendly and luxury design.
What makes Noa different than other tea preperation devices is not only its stainless steel body which is a sign of luxury
and elite look but also its technological system that guides its user with its visual and voiced signals. Its sensors detect
the level of the water inside, decide the optimum preparetion time and inform the user the required time for the best
prepared tea. It also informs the user that the tea is dated if it waits long time.
Noa is the next step of the luxury kitchen appliances and it is a great device that makes tea preparation as a rituel like
esspresso from a domestic simple tea kettle.

Esra Yıldırım
Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
Marmara University
Faculty of Fine Arts
Department of Industrial Design

KAHVE BAHANE
Türk kahvesi; geçmişten günümüze uzanan bir gelenektir. Geçmişten beri kahve insanlara; keyif, eğlence, sohbet gibi pek
çok kelimeyi hatırlatmıştır. Ben de Türk kahvesinin anımsattığı bu kelimeleri bir arada bir ﬁncanda toplamak istedim. 3’lü
olarak satılacak bu ﬁncanların her birinin üzerinde kahve falı bakmak için bilinmesi gereken birkaç ipucu bulunmaktadır.
Örneğin at; asalet - muradına ermek. Amacım bu tip ipuçlar›ndan yararlanarak fala bakan kişinin şekilleri benzettiği şeylere
yorum yapmasını sağlamaktır. Kahve ﬁncanının içinde ise yine fala bakmaya yardımcı olacak oklar bulunmaktadır. Yukarı
gösteren ok; gelecek, aşağı gösteren ok; geçmiş, sağı gösteren ok; olumlu gelişmeler, solu gösteren ok ise olumsuz
gelişmelerin ﬁncan içinde simgelendiği bölgeye işaret etmektedir. Yine kutu üzerinde bulunan esprili yazılar ise satış artırıcı
ve ﬁncanların tam olarak amacını anlatacak şekilde tasarlanmıştır. Fincanların üretim malzemesi, porselen olup üzerindeki
şekiller dekaldir. Kutunun üretim malzemesi ise sıvama olup kapağı geçirgen olan PP (Polypropylen) malzemesidir. Kahve
Bahane’nin geçmişten günümüze uzanan geleneği yansıtması, arkadaş toplantılarına bir oyun gibi eğlence katması ve
tüm bu fonksiyonları dışında tasarımı ile dikkat çekici olup satış artırıcı olması, üretim açısından kolay üretilebilir ve seri
üretime uygun olması gibi pek çok özelliği ile kahve kültürümüzü en iyi şekilde yansıttığını düşünüyorum. Bununla birlikte
Kahve Bahane’nin üzerindeki açıklamalar, ‹ngilizce olarak uygulanırsa turistik ürünler satan mağazalarda da dikkat çekici
olacağını düşünüyorum.

KAHVE BAHANE
Turkish coffee is a tradition coming from long years. For people from all over the world, coffee’s meaning is pleasure,
entertainment and chat. I wanted to place the combination of these words into the turkish coffee cup with this design.
The design will be sold with 3 cups which containing a few tips to know for fortune telling. For example, horse; nobility congratulate. My goal is; the person who is looking to the turkish coffee cup to tell fortunes by taking advantage of these
explanations. Coffee cup also contains arrows. The arrow pointing upwards; the future, the arrow pointing downwards;
the past, the arrow pointing right; positive developments, the arrow pointing left is for the negative developments in the
cup. The funny writings on the box is to explain the design and to increase the sales. The material of cup is porcelain.
The ﬁgures on the cup is decal. The material of the box is plastering and the the cover of the box is made of PP
(polypropylene) material. The purpose of Kahve Bahane is to let live the turkish coffee traditions coming from the past,
to entertain people in the meetings. With these functions and the attractivity of the design, productivity of easyness will
increase the sales, and will give long live to turkish coffee culture. If the writings on the KAHVE BAHANE written in English,
it can be very attractive in the touristic stores.
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İndovina
‘İNDOVİNA’, Türk kahvesini hazırlayıp, kendi özel ﬁncanlarına dolduran ve servise hazır hale getiren bir makinedir.
‘İNDOVİNA’, İtalyanca’da kahin, falcı anlamına gelmektedir. Ürün, ismini, Türk kahvesinin fal geleneğinden alır.
‘İNDOVİNA’, içinde, itilince çıkabilen (push-open) bir su haznesi ve bir cezve, ikişer adet Türk kahvesi ﬁncanı ve tabağı
bulunduran, formunu kahve çekirdeğinden alan kompakt bir üründür. Küçük boyutları sayesinde fazla yer kaplamaz.
Ürünün çalışma prensibi şu şekildedir:
- Su haznesine su (380 ml), cezveye Türk kahvesi ve istenilen miktarda şeker konulur.
- Su haznesi, cezve, ﬁncanlar ve tabaklar yerlerine yerleştirilir.
- Cihazın ﬁşi elektrik prizine takılır, tercihe göre 1 ya da 2 kişilik kahve butonuna basılır ve kapak kapatılır.
- Kapak kapatılınca cihaz çalışmaya başlar. Su, 1. pompa tarafından çekvalf ve hortumlar sayesinde çekilip, tazyikli bir
şekilde cezveye püskürtülür. Tazyik etkisiyle karışan su, kahve ve şeker ısıtıcı tarafından kaynatılır. 2. pompa hazır olan
Türk kahvesini musluklar aracılığıyla ﬁncanlara doldurur.
- Kahvenin hazırlanışı sırasında, kapağın dış yüzeyinde bulunan renkli panel, arkasındaki LED’lerin aşağıdan yukarıya
doğru teker teker yanmasıyla ışıklı hale gelir. Fincanlar doldurulduğunda, tüm LED’ler yanmış, panel tamamen aydınlanmış
olur ve kullanıcı bu sayede uyarılır.
- Kapak açılıp ﬁncanlar servis edilir.

Indovina
‘INDOVINA’, is a Turkish coffee machine, making the Turkish coffee, ﬁlling it to special cups to be served.
The word ‘INDOVINA’ means fortuneteller in Italian language. The product gets its name from fortune telling tradition of
Turkish coffee. ‘INDOVINA’ is a compact product which contains push-open water container and coffee pot, 2 pieces of
coffee cups and plates. Its form is inspired by coffee bean.
Below are the working principles of the product:
- Fill the container with water, the pot with Turkish coffee and add sugar as much as desired.
- Put the container, the coffee pot, cups and plates to required places.
- Plug in the product, make your choice(1 or 2 people), and close the lid after pushing the button.
- The machine starts working when lid is closed. Water is pulled from the container and squirted to the coffee pot by the
ﬁrst pump through the check-valve and pipes. Pressure makes coffee, water, sugar a mixture and this mixture is boiled
by the heater. When Turkish coffee is ready, second pump ﬁlls the cups through the taps.
- The colored external surface becomes highlighted with the LED lights in the process of making coffee.
The LED lights turn on one by one, from bottom to top in the process of making coffee. When the coffee is ready and
the cups are ﬁlled, all LED lights are on and the colored external surface is completely highlighted to warn the end user.
- Open the lid and cups are ready to be served.
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ECOFFEE – Soğuk su ile kahve demleme makinesi
Kahve pek çoğumuzun vazgeçilmezidir. Fakat gönlümüzce içmek için kahvenin yağ asitlerine son derece dayanıklı bir
mide gerekir. Bu proje kahvenin yağ asitlerinin diğer demleme yöntemlerine göre az olduğu soğuk ya da sıcak içilebilen
elektrikle çalışmadığı için veya sıcak su kullanmadığımız için enerji tasarrufu sağlayan mide dostu kahve demlemeyi
amaçlamaktadır. Ecoffee üç ana parçadan oluşmaktadır; kahve özütü saklama matarası, soğutucu kap ve demleme
haznesi. Matara kısmında kahve ekstratı saklanır ve daha sonra buzdolabına kaldırılır. Soğutucu kap demlenmekte olan
kahveye ekstra serinlik vermektedir. Demleme haznesi ise oda sıcaklığında su ve öğütülmüş kahvenin konularak demlenme
işleminin gerçekleştiği kısımdır. Bu üç parça kullanılmadığı zamanlarda birbiri içine geçerek minimum alan kaplar.
Demleme şu şekilde gerçekleşir. Cam kabın içine su ve çekilmiş kahve konur. Cam kabı çevreleyen kısımda poliüretandan
yapılmış ﬁltre bulunmaktadır. Bu süngerimsi ﬁltre ıslatılır ve yerine takılır. Bu teknoloji yani evoporation cooler (buhar
soğutucu) kahvenin 6 dereceye kadar soğumasını sağlar. Daha serin su, daha az yağ asidi demektir. Kahve 18 ile 24
saat arasında demlenir. Bu süre boyunca kahvenin mideye zararlı yağ asitlerinden özüt arınmış olur. Fakat en güzeli
kahve aromasından dolayısıyla lezzetinden hiçbir şey kaybetmez. Demlendikten sonra kahve ekstraktı matara ile birlikte
buzdolabına kaldırılabilir. Kahve 1 ila 2 haftaya dek bozulmadan muhafaza edilebilir. İstenildiği zaman mataradan yeteri
kadar ekstrakt alınarak sıcak ya da soğuk süt veya su ile leziz ve sağlıklı kahveniz hazırlanmış olur. Kahve demleyicisinin
bu özelliği sıcak kahve demleyicilerinden ayırıcıdır. Sıcak demleyicilerle kahvenin tadını acı yapan ve mideye zarar veren
asitler neredeyse %70 azalır. Demleyiciniz hem sağlıklı hem de çevrecidir. Çünkü demleyiciniz çalışırken elektrik harcamaz.
Sizin tek yapmanız gereken yatmadan önce kahvenizi demleyiciye koyup gerisini ona bırakmak.

ECOFFEE
Ecoffee aims to brew stomach friendly, economical, energy saving coffee with reduced off % 70 coffee acids which can
be enjoyed hot or cold. It is consist of three main parts; the ﬂask, cooler pot, and brewing store. The ﬂask stores the
extract and then can be moved to the refrigerator after the brewing is ﬁnished. The cooler pot additionally chills the coffee.
The brewing store is where the water at the room temperature and crushed coffee are put together, hence the place the
brewing is realized. These three pieces interlace when they are not used. The brewing takes almost 18 to 24 hours. During
the cold brewing, the acids that are kept with hot brewing are gone. Yet, the smell and ﬂavor of the coffee is kept. This
is why the brewer is stomach friendly. The brewed coffee can be stored in the refrigerator from 1 to 2 weeks. When it is
desired, you can enjoy your coffee hot or cold with mixing is to water or milk.
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Hayatımızı biraz eğlenceli hale getirmek sizce de güzel olmaz mıydı?
Herkes bir dönem PAC-MAN oyununu oynamış ve bundan çok büyük keyif almıştır.
2010 kahve pişirme ve servis ekipmanı tasarlarken; tamamen konsepte uygun olsun ve kullanan kişiye eğlenceli olduğunun
hissini vermeli diye düşündüm.
Silikon kalıp yöntemi kullanılarak porselen malzeme ile üretilen tabak ve ﬁncan alışılmış formlara benzememektedir.
Kullanıcıya istediği tutma biçimi sunan bir tasarımdır.
Fincan kulpları bakırdan üretilip monte edilmiş olup, konsepte uygun olarak kullandığım cezveye uyum sağlamasını
amaçladım.
Cezve tasarımı ise hem sol hem de sağ eli kullananlara yönelik iki tarafına da monte edilebilen sap dizaynına sahiptir.

To make our lives a little fun with you, would not that be nice?
Everybody played a game of PAC-MAN is a term and it was a very great pleasure.
2010 coffee brewing equipment and service design: completely get the concept and the person using the appropriate
sense of fun that I thought should.
Silicone mold material produced by using porcelain plates and cups is not like the usual forms. Offering the user wants
to keep the format design.
Cup holders are mounted on copper produced, intended to adapt the concept in accordance with pot use.
Coffee Pot design for the users of both left and right hand grip design that can be mounted on both sides have.
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Türk kahvesi kültürümüzün vazgeçilmez parçalarından biridir aynı zamanda dünya üzerinde de bilinen en eski kahve
türlerinden biridir. Günümüzde satılan hızlı tüketim kahvelerine rağmen Türk kahvesi ülkemizde vazgeçilemeyen bir
lezzettir. Ancak bu kültürümüz teknolojinin gelişmesiyle asıl pişirilme şeklinden uzaklaşmaktadır. Türk kahvesinin
geleneksel hazırlama şekli mangalda köz olmuş küllerin arasında bakır cezvelerde ağır ağır pişirilmesidir. Bu pişirme
yöntemini bilenler ve bir kez olsun böyle hazırlanmış kahveden tadanlar bu lezzetin sırrının küllerden geldiğini düşünürler.
Bunun sebebi küllerin içine gömülen cezvenin yavaşça ısınması ve ısıyı sadece alttan değil küllerin temas ettiği her yerden
almasıdır. Böylece telveler tamamen erir. Bu ürün geleneksel mangalda kahve kültürünü devam ettirmeyi amaçlayan ve bu
yöntemi modernleştiren bir tasarımdır. Ürün geliştirilirken geleneksek mangal tasarımlarından esinlenilmiş ancak pişirme
yöntemi olarak mangalda kahveyi simüle eden daha modern bir yöntem seçilmiştir. Bu yöntemin adı indüksiyon ısıtmadır.
İndüksiyon ısıtmada manyetik ısı yaratan enerji kaynağı, manyetik etkiye sahip metalleri etkiler ve bu metallerin her yeri
eşit bir şekilde ısınır. Böylece küllerin bakır cezveyi her yerinden ısıtması gibi bu ürün de cezveyi her yerinden ısıtır. Bu
yöntemin bir başka avantajı ise manyetik ısının sadece ferro metalleri etkilemesidir. Bu da demek oluyor ki, insan eli ısıtma
alanına değdiğinde elinin yanması kesinlikle söz konusu değildir. Ürünün üst yüzeyi, dokunmatik tuşların olduğu ekran
bölümü ve geleneksel Türk motiﬂeriyle süslü ısıtıcı bölümünden oluşur. Taşıyıcı ayak bölümü ise, bakır görünümlü metal
alaşımdır.

Turkish coffee is traditional culture of Turkey. Although quick-coffees are very popular nowadays, Turkish coffee still
attracks people by its taste. But this tradition gets away from its origin while new technologies are being developed. The
traditional way to prepare Turkish coffee is heating the copper coffeepot in a ottoman barbecue. With this way you can
heat the coffee very slowly inside the ashes. So the coffee grains are completelydissolved in the hot water. This heating
style lets you heat the copper coffee pot from all around it. But this heating style can be simulated by induction heating.
Induction heating is a kind of magnetic heating. And has some great advantages. One of them is that you can heat ferrometals not just from the bottom but all around the metal. So it is the exact way of simulating Turkish barbecue coffee.
And also this system is much more safer that magnetic heating heat only ferro-metal and your hands can not be burned
by the heater. This product is also designed with traditional Turkish patterns. Mainly made of copper and has a heater
surface at the top.
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Bu ürün geleneksel ince belli çay bardağının taşınabilir ve eğlenceli halidir. Özellikle oﬁslerde kişiselleşen kahve ﬁncanları,
kupaları olmasına rağmen, çay bardağında böyle bir kişiselleşme ortaya çıkmamıştır. Ya ince belli standart çay bardakları
ya da plastik bardaklara mahkum edilmişizdir. Bunun nedeni de çay bardağının daha ucuz ve kitlesel kullanım için olduğu
algısıdır. Söndürülebilip, şişirilebilen bu çay bardağı evden oﬁse, evden okula giderken (trende, otobüste), farklı mekanlar
arasında taşınabilir. Söndürüldüğü zaman kolayca çantanızda, veya cebinizde kolayca taşıyabilirsiniz. Taşınabilir bir bardak
olması sayesinde, gün içinde ihtiyacınız olan her türlü sıvı tüketiminde, örneğin ilaç içmek istediğinizde ekstradan bir
bardak bulmanız da gerekmez. Bu bardak sayesinde diğer insanlardan farklı bir bakış açısına sahip olduğunuz görülebilir,
alışılagelmiş cam çay bardağı algısını kırabilir ve istediğiniz rengi, deseni seçerek bardağınızı kişiselleştirebilirsiniz. Bu
ürün sayesinde yıkanırken düşüp kırılan, taşırken çatlayan çay bardağınız yerine daha kolay taşınan ve daha güvenli bir çay
bardağınız olmuş olur. Bu ürünün tasarımında Türk halkının alışmış olduğu ince belli çay bardağı şeklinden esinlenilmiştir.
Ama aynı zamanda şişirilebilen ve renkli haliyle de şaşırtıcı ve farklıdır. Değişik desenlerde ve renklerde olan bu bardak
yüksek ısıya ve yırtılmaya dayanıklı vinyl malzemeden üretilebilir. Isıya dayanıklılığı sayesinde, çayınızı sıcakken içip
bardağınızı bulaşık makinesinde güvenle yıkayabilirsiniz. Çay kültürü birçok ülkede farklılık gösterirken, Türk çay geleneği
ince belli çay bardağıyla özdeşleşmiştir. Şişme bardak ﬁkri sayesinde bu ürün ve ince belli çay bardağı geleneğimiz yurt
dışında da tanıtılabilir.

This product is a stylized version of the traditional turkish tea glass. Especially in the ofﬁces people use their own coffee
cups, and they personalized them. But tea glasses are always in standard shapes and they belong to the all ofﬁce, whic
means you don’t have a personal tea glass. You have to drink tea inside a standard tea glass, or inside a paper cup, or
maybe inside a coffee mug. This inﬂatable tea glass only belongs to you, you can deﬂate it, carry it in your pocket, while
riding a bike, travelling in a train, ... etc. This product doesn’t break into pieces like a tea glass. It also helps you whenever
you need to drink something, because it is very portable unlike other glasses or cups. Culture of drinking Tea varies on
different places and different cultures but Turkish tea is mostly known by the Turkish tea glass, so this product’s shape is
traditional but the idea behind it is very brandnew.

Esin Hasgül
‹stanbul Teknik Üniversitesi
Mimarl›k Bölümü
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Çay Servisi
Çay Servisi, bir çoğumuzun tiryakisi olduğu çay keyﬁnin; kafe, restoran, vb. alanlarda servisini kolaylaştırmak ve birden
fazla kişinin ortak kullanımını sağlamak amacıyla tasarlanmış bir çay servis ekipmanıdır.
Amaç; sohbetlerimize keyif katan, içimizi ısıtan çayın; aynı ekipmanda servis edilmesi, masada yerini alması ve daha
sonra da herkesin ortak kullandığı içinde şeker, limon ve kaşık konulan yerleri de bulunan bir çay tabağına dönüşmesidir.
Çay Servisi, istenilen kişi sayısına göre tasarlanabilecek modüler bir şekilde tasarlanmıştır. 6 kişilik düşünülmüş olup 4’lü
ve 2’li servis şekilleri de üretilebilir. Malzeme olarak porselen tercih edilebilir. Tek bir malzeme kullanımı hedeﬂenmiştir. Bu
şekilde üretimde kolaylık sağlanarak; belirli kalıplar halinde 2’li, 4’lü veya tercihe göre 6’lı çay servisi tepsileri üretilebilir.
Servis ekipmanı, iç içe geçen ve içine girdiği yüzeyin şeklini alan bir sistem olarak tasarlanmıştır. Bu sistemde ﬁncanlar,
kaşıklar, şeker ve limon için bölmeler, taşımak için tutma yerleri servis ekipmanı (tepsisi) üzerinde kendi şekillerini ve
bölmelerini oluşturmaktadırlar.
Tasarımda ‘’izdüşüm’’ kavramından yola çıkılmıştır. Çay servisi için gerekli tüm elemanlar düşünülmüş ve hepsinin tek bir
sistemde bir arada olmaları istenmiştir. Bu da tüm elemanların tek bir tepsiye izdüşümleri alınarak sağlanmaya çalışılmıştır.
Çay Servisi, serviste kolaylık; kullanımda ise birden fazla kişilik ve ortak kullanımı hedeﬂemektedir. Tasarım ile restoran,
kafe gibi yerlerde kullanılabilecek, yeni, farklı, paylaşmayı ve birlikte kullanmayı bizlere hissettiren bir servis ekipmanı
önerilmektedir.

Çay Servisi
Çay Servisi, is a service equipment which gives us the delight of the tea in cafes, restaurants, etc. while making the service
easier and providing to use the equipment together with more than one person.
The purpose is to serve the tea (which adds joy to our talks and warms us inside) in the same equipment, to put it on the
table and then use it all together as a saucer, containing the cells for sugar, lemon and the spoons.
Çay Servisi is designed in a modular sistem which can be manipulated according to the number of the users. It is
designed here for 6 people; however it can be also produced the versions for 4 and 2 people. For the material porcelain
is thought. It is aimed that just one material would be used. Thus; it can provide easiness for the production and some
molds can be used for making the other versions for 2 or 4 people.
Service equipment is designed as interwining one within the other and taking the form of the surface where they ﬁt. In
this system, the cells for the cups, spoons, sugars and lemons; cells for holding the service tray are taking the form of
the tray where they are placing.
In the design it is also used the concept of ‘’projection’’. All the needs for tea service is thought and it is tried to combine
them all together in one system. In order to do is to taking their projection on the surface of the service tray.
Çay Servisi, aims to provide easiness in service and for the use it aims the use for more than one person. Design suggests
a new, different service equipment in cafes and restorants which gives us the sense of sharing something together.
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Çeşme
Çeşmeler kentlerin ﬁziki yapısında önemli bir yere sahiptir. Çeşme, Anadolu’da toplumun yararlanabilmesi için genellikle
yol kenarlarında inşa edilmiş, kent dokusuna estetiği ve form çeşitliliğiyle de katkıda bulunmuş çarpıcı odak noktalarından
biridir. Anadolu’da batıya göre farklı bir estetik anlayış gösteren ve oldukça gelişmiş olan çeşme sanatı ve mimarisinin
kaynağı padişahların, valide sultanların, hanım sultanların, vezirlerin, beylerin, efendilerin ve ağaların ya kendilerinin ya
da ölmüş bir yakınlarının iyilikle anılması ve ruhlarının huzur bulması için bir çeşme yaptırmak istemeleridir. Kahve ise
Anadolu için vazgeçilmez bir keyiftir. Yavuz Sultan Selim döneminde saraydan konaklara ardından evlere giren kahve,
İstanbul daha sonra Anadolu ve Avrupa halkının kısa sürede tutkunu olduğu bir lezzet haline geldi. Anadolu kültür ve
toplum yapısındaki paylaşımcılığın, iyilik dileklerinin ifadesi olan ve artık tarihsel bir zenginliğe dönüşmüş olan ‘çeşme’
ile kültürün önemli zevk unsurlarından biri haline gelmiş olan ‘kahve’nin bu tasarımda birleşerek bir rituele dönüşmesiyle,
kişilerce kullanılıyor olması ve ihraç da edilebilecek bir ürün olması işten bile değil. Kullanılan malzemelerin getirdiği ağırlık
problemi ürünün mutfaklarda ve sosyal alanlarda yaratacağı görsel zevk sayesinde umursanmayacak kadar azalacaktır.
Yine kahve falının ana unsuru telvenin ﬁncan üzerinde bıraktığı izlerin yansıması olarak ﬁncan ve tabaklarda da o espriyi
hatırlatacak dokular bulunmaktadır. Fincanların kahve makinesi ile beraber birtakım olmasının yanı sıra ayrı olarak da
pazarlanabilir.

Fountain
Fountains, have important place on the physical structure of cities. Fountains are usually built for public use. And they
were helping to make cities look better with their forms types. In Anatolia, fountain art was different and much advanced
than Europe. And fountain designs were coming from Ottoman sultans, valide sultans, hanım sultans, viziers etc… to
remember them at the future. And Turkish coffee is Anatolia’s important culturel sign. Coffee was just for the palace
people but with Yavuz Sultan Selim it became a local drink for public in Istanbul. Then it become popular for Anatolian and
European people. Fountain represents “sharing and good wishes” (comes from Anatolian culture). And coffee become
an important part of good taste. So in this design, these two become an ritual. And also can be used by people and be
exported. With these materials it will be heavy. But it will look so good then nobody will think about the weight both in
kitchens and public places. Marks in coffee cups comes from sediment is used in cups and plates to complete the story.
These cups are made for this coffee machine but can be sold by itself.

Nesrin Seyit Cemaloğlu
Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
İç Mimarlık Bölümü
Marmara University
Faculty of Fine Arts
Department of Interior Architecture

Cezzve
CEZZVE; geleneksel paylaşımları, dost sohbetleri ve kişiye özel damak zevkini, modern yaşamın getirdiği hıza ayak
uydurması için tasarlanmıştır.
İki ayrı tutma sapı olan yarım daire cezveler sapları yardımıyla birbirine geçtikten sonra tek parça oval formuna kavuşur.
Birleştirmek için ayrı aparatları yoktur ve kolayca birbirinden ayrılabilir, karmaşık detaylar içermez. Dolayısıyla tek ocak
üzerinde ister tek parça ister ikisi bir arada kullanım imkânı sağlar. Kayma, devrilme gibi sorunlara yol açmaz.
Kahvenin akmasını sağlayan gaga, iki gövdede de karşıt kısımlarda bulunduğu için sol el kullanıcılarına şimdiye kadar
sunulmamış bir kolaylık sağlar.
Raﬂarda ve paketlemede fazladan yer kaplamaz.
Tek ocak kullanımıyla yakıt, enerji ve zaman tasarrufu yaparak, farklı lezzet ihtiyaçlarını tek pişirmeyle çözer. Eş zamanlı
yapılan farklı ölçeklerdeki kahveler için servis hızı ve kolaylığı kaçınılmazdır.
Tasarım sürecinde; farklı sosyal yapıdaki kullanıcılarla yüz yüze yapılan bütün görüşmelerde olumlu yaklaşım gözlenmiştir.

Cezzve
CEZZVE is designed to keep up conventional shares, friendly chats, and personal tastes with the speed of modern life
brings. Handles continuity throughout the body absorbs the heat by closing the gap between two pieces. There is no
special apparatus to combine the separate pots, easily separable from each other and doesn’t include any complex
details. Therefore, whether one piece or two of them together on one cooker allows the user the opportunity. The design
does not lead to problems such as tipping or slipping Beak to the ﬂow of coffee at the two opposing parts of the body
provide a convenience to the left hand users submitted so far.
Will not occupy additional space on the shelves and packing.
The use of a single stove causes a fuel, energy and time savings by doing a single cooking for the needs of different ﬂavor.
Simultaneous to the service speed and ease of coffee in different scales is inevitable.
During design period, all done face to face interviews with users of different social structure has been observed a positive
approach.
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Arttea
İyi bir çay demlemek kadar hazırlanan çayın servis edilmesi de konuklarınıza verdiğiniz önemin bir göstergesidir. Arttea
konuklarınızın kendilerini özel hissetmelerini sağlamak için tasarlanmıştır. Arttea, ev ve iş yerlerinde, özel günlerde
seçkin konuklara çay servisi yapmak ve içersindeki çayın uzun müddet içilebilir sıcaklıkta korunmasını sağlamak amaçlı
tasarlanmış bir servis setidir. Daha önceden pişirilmiş ve servise hazır hale gelen çayın ikram edilmesi amacıyla kullanılır.
Küresel, borasilikat cam sıvı haznesi büyük hacmi sayesinde bir seferde 12 ﬁncan çayın konuklara servis edilebilmesine
imkan sağlamaktadır. Geniş, tek bir ağza sahip olan haznenin doldurma ve boşaltma işlemleri bu ağızdan yapılmaktadır. Cam
haznenin üzerine oturduğu kaidede bulunan 22.2 V gücünde lityum iyon batarya sağladığı enerji ile şerit plaka rezistansın
ısınmasını sağlamaktadır. Isınan plaka rezistans cam hazne içersinde kalan çayın bir sonraki servise dek minimum ısı
kaybıyla saklanmasını sağlamaktadır. Plastik ABS malzeme ile ısı yalıtımı yapılan kaide ve diğer ahşap parçalar sıcaklık
direnci fazla olan ladin ağacından oluşmakta ve üzerine ceviz kaplama uygulanmıştır. Arttea çay ﬁncanları genel konsepte
uygun çizgileri ile çay servis setini tamamlayıcı ürün olarak tasarlanmıştır. Kulbu ve ağzı formunu tamamlayacak şekilde
tasarlanmış olan Arttea, konuklar için hazırlanan çay servisini daha estetik, şık bir sunuma dönüştürebilecek, göze hitap
eden, doğal malzemesi ile dokunmaya cezbeden, sıradışı formu ile de merak uyandıran bir üründür.

Arttea
Tea service is also an indication of importance to your guest as much as brewing a good tea. Arttea is designed to ensure
that your guests fell special themselves. Arttea is a tea service set that is designed to make tea service for exclusive
guests on special occassion in house and ofﬁce place. Its also protect the tea within drinking temperature for a long time.
Arttea is used to serving pre cooked and ready to serve tea. Global, borasilikat glass ﬂuid reservoir with a large volume
allows it possible to 12 cups of tea served to guests at a time. It has a single large mouth that ﬁlling and unloading
operations carried out in this. The 22.2 v lithium ion baterry that inside the pedestal is provides a power to head up strip
plate resistance. The heated strip plate provides a minimum heat loss to remainder tea inside the glass bowl until the
next service time. The ABS plastic material is used for heat insulation inside the pedestal. The pedestal wood parts are
composed from spruce because of its temperature resistance feature. Walnut veener is applied over the pedestal wood
parts. Arttea cups are designed to be appropriate product lines of the general concepts as the complementary part of
service set. Handle and mouth is designed to complement the total form. Arttea is a product that provide more aesthetic
and elegant presentation. Arttea is an intriguing product with its unusual form and natural material.

Yunus Alper Çakır
Anadolu Üniversitesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Bölümü
Anadolu University
Faculty of Engineering and Architecture
Department of Architecture
www.alpercakir.net

4 in 1
“4 in 1”, bir hazır kahve makinesidir.
Günümüzde, hazır kahve sıkça tüketilmektedir. Evlerde, iş yerlerinde, restoranlarda ve kafelerde, depolama ve hazırlama
birer sorundur.
Filtre kahve makineleri ya da kamusal alanlardaki hazır kahve otomatları çokça mevcuttur, ancak hazır kahve için
mutfaklarda böyle bir ürün, bilindiği kadarıyla mevcut değildir.
Bu veriler ışığında tasarlanan “4 in 1”, hazır kahve, kahve kreması ve şekeri, su ısıtıcı ile bir araya getirir.
Depolamada düzen, 3 kademede doz ayarlama, toz halindeki kahve ve kremanın bardağa kaşık kullanmaksızın akıtılması
gibi yenilikler önerir.
Kompakt bir üründür. Oval planı ve kesiti, alan kaybını azaltmak için seçilmiştir. Tüm parçaları ayrı ayrı çalışır ama bir
aradadır. Parçalar kendi yuvalarına oturur ve ayrılıp temizlenebilirdir.
Ürünün şeffaf parçaları, PC malzemeden plastik enjeksiyon yöntemi ile diğer parçaları ABS malzemeden gene plastik
enjeksiyon yöntemi ile üretilecektir. Su ısıtıcı gizli rezisdanslıdır. Doz ayarlama düğmelerinin mekanizması yaylıdır ve her
bir kullanımdan sonra “0” noktasına döner.

4 in 1
“4 in 1” is an instant coffee machine.
Today, instant coffee is consumed frequently. There are some problems for storage and preparation, in the homes,in the
ofﬁces, in the restaurants and in the cafes.
There are ﬁlter coffee machines or vending machines for instant coffee in public areas, greatly, but there is not a product
in the kitchens for the instant coffee, as far as is known.
“4 in 1” is designed in the light of these datas. This is combining to the instant coffee, the coffee cream and the sugar
with the water heater.
Storage layout, dosing in 3 level, powdered coffee and cream are ﬂowing to cup without using the spoon are the innovation
proposals of the product.
Compact is a product. Oval shape in plan and in section were selected for to reduce the loss of space. All parts work
separately, but together. The parts sit in their nests and they are cleanable.
Transparent parts of the product are PC material and using plastic injection, the other parts are ABS material using
plastic injection. The water heater is hidden rezisdans.The mechanism of the dosage buttons are spring and they return
to“0”point after each use.
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Ceyhun Akın
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m Bölümü
Mimar Sinan University of Fine Arts
Department of Industrial Design
www.ceyhunakin.com

ÇAY?
“ÇAY?” hotel, restoran, kafe gibi ticari mekanlardaki alacarte çay servisini kendine özgü seremonisi ile gerçekleştiren bir
konsepttir. Türk kültüründe eskiden bugüne kahvehanelerde kullanılan üstü kapalı çay servis tepsilerinin retrospektif bir
evrimi şeklinde değerlendirilebilir. Alacarte servisi gerçekleştirirken mekana ait ocakta önceden sıcak su ve çay yüklemesi
yapılan sistem yalıtılmış bölmelerde çay ve suyun ısısını ilk değerlerinde muhafaza eder. Böylelikle çayın sıcaklığından
duyulan memnuniyetsizlikler giderilmiş olur. 7 ﬁncan kapasiteli döner tabla parmakla hareket ettirilerek müşteri yanı
başında çeşme ağzı konumuna getirilerek müşterinin talep ettiği dem oranında doldurma yapılır. Servis taşıma kolunun
üzerindeki sıcak su ve çay butonlarına baş parmağı basmak koşulu ile rahatlıkla yapılabilir. Aynı çeşme ağzından ﬁncana
boşalan çay ve sıcak su polikarbon cam muhafazadan görülerek kontrol edilir.

ÇAY (TEA)?
“ÇAY (TEA)?” is a concept that realizes the alacarte tea service at commercial places such as hotels, restaurants, and
cafés with a ceremony peculiar to itself. It is considered as the retrospective evolution of covered tea service trays that
have been used at coffeehouses from old times to today in Turkish culture. The system where hot water and tea is added
beforehand at cookers at places providing alacarte service keeps the heat of tea and water at the beginning values due to
the insulated divisions. Therefore, dissatisfaction with the heat of the tea is eliminated. The rotary table with a capacity
of 7 cups is moved by a ﬁnger and it is turned into tap outlet position before the customer and pouring is done in the
brew intensity the customer wants. It is easy to use by pressing the buttons of tea and hot water on the service carriage
handle with your thumb. The hot water and tea poured from the same tap outlet into the cup can be checked from the
polycarbonate glass tank.

Elif Üregün
Marmara Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
Marmara University
Department of Industrial Design

VALUTTA
Valutta İtalyanca da keyif anlamına gelen bir sözcüktür. Bu keyif çay takımı sayesinde birçok bitkiyi birkaç kez beklemeden
demleyebilirsiniz. Tasarım sıcak su kabı demleme bardağı ve özel tepsisinden meydana gelmektedir. Kullanım olarak da
çok basittir, sadece sıcak su kabındaki suyu demeleme bardağına koyup diğer yandanda bardakta bulunan bitki cebine
demlencek bitkiyi koyuyorsunuz. Valutta’nın geneli ahşap kaplama olarak düşünülmüştür, daha içten ve sıcak bir çizgi
çizebilmesi için. Ahşap kaplama görünümüyle bulunduğu bütün ortamlara ayak uydurabilir.

VALUTTA
The name of the product means ‘’enjoy’’in Italian. Valutta’S team steeps the all kind of the herb or plants. The design
consists of three main parts, which are named water container, a special tray and steep cup.. By the help of the this
pocket, you just need to put some water inside it and leave it to steep. The wood is used and covered as a material, which
is very healthy choise to produce it. These team can catch the harmony in every place...
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Demmlik
Klasik çaydanlıklar iki ayrı parçanın üst üste konulmasından oluşmaktadır. Çay demleme esnasında alt kısımda olan
büyük haznede su kaynatılır, üstte bulunan demlik kısmının içinde çay bulunur. Genellikle çay homojen olarak ısınması
için demliğin içerisine konulduktan sonra ıslatılır. Alt kısımda bulunan su kaynadıktan sonra demliğe boşaltılarak
çayın demlenmesi sağlanır. Çay demlendikten sonra “demini alması” için uzun süre alt kısımdaki su kaynatılır. Suyun
kaynamasıyla ısınan çay süreç içerisinde demini alır.
Çayın demini alması ve lezzetli olması için homojen olarak ısınması gerekmektedir fakat klasik çaydanlık sisteminde,
demlikte bulunan çay homojen olarak ısınamamaktadır. ”DEMMLİK” iç içe yerleştirilmiş demlik ve alt hazneden
oluşmaktadır. “DEMMLİK”te çayın demleneceği demlik kısmı alt haznenin içerisindedir. Böylece demlenen çay sabit
sıcaklıkta tutulabilmekte ve ısı homojen olarak korunabilmektedir. Ayrıca iki parçanın iç içe olması çay doldurma işleminde
de kolaylık sağlamaktadır. İki parçanın iç içe geçmesiyle çaydanlık tek parça haline gelmekte ve bu şekliyle tek parça olarak
çay doldurulabilmektedir. “DEMMLİK”in kapağı hem demliğin hem de alt haznenin ağız kısmına uyacak ölçülerdedir. Bu
haliyle hem çay demleme hem de su ısıtma amaçlı kullanılabilmektedir.
“DEMMLİK” tek parça olan görüntüsüyle ve işlevselliğiyle “çay demleme” çayın ve servis etme (çayın ısısını koruyabilme,
çayı doldurma vb.) sürecine farklı bir yaklaşım sergilemektedir.

Demmlik
The traditional teapots consist of two separate part superposing each other. The water boils at the big lower tank and
tea is poured to the teapot at the upper section. Usually, the tea gets wet upon pouring into the teapot in order to have
a homogeneous warm up. Having boiled at the lower section, the water pours to the tea pot and brews the tea. After
the brewing phase, the water at the lower section boils until the tea gets its “taste and colour”. Tea needs to be boiled
homogeneously so as to have a “delicious taste and colour”. Tea gets heated up with water and gets its taste.
Tea needs to be boiled homogeneously in order to be delicious and have its taste. However, tea in the teapot could not be
boiled up homogeneously in the traditional tea pot system.” DEMMLİK” consists of nested tea pot and lower tank. The tea
pot section in “DEMMLİK” is located within the lower tank. By this way, the tea is kept at a certain temperature level and
heat is homogeneously protected. Furthermore, having a nested shape facilitates the operation of ﬁlling tea easier. The
nested shape also enables it to turn into a single piece device and serve it likewise. The cover of “ DEMMLİK” is suitable
both for the teapot and the lower tank. Thanks to this feature, it can be used both for brewing tea and boiling water.
DEMMLİK presents a different approach to “brewing and servicing tea” (protecting the heat of the tea and servicing tea
etc.) process through its single piece appearance and functionality.

Serkan Karaaslan
Çukurova Üniversitesi
Mimarlık Bölümü
Çukurova University
Department of Architecture

CUBE
Bünyesinde barındırdığı fonksiyonlar: espresso, cappucino, ﬁltre kahve, harici sıcak su temini ve depolama ünitesidir.
Depolama ünitesinde; espresso portaﬁlter’ı; espresso kahve presi; cappucino krema kabı, kahve kaşığı, espresso ve ﬁltre
kahve bardağı ile birlikte; kahve, şeker ve poşet çay saklama konsolları olarak sıralanır. CUBE, birçok ev tipi espresso
makinesinin aksine; espresso yaparken sürekli sabit bir mekanik basınç uygulamamaktadır. Kullanıcı; kendi damak tadına
uygun kahve yoğunluğunu elde etmek için 15 bara kadar olan basınç hacminden; kendine uygun olanını KENDİ YARATIR.
Otomatik makinelerin aksine; çıkan basınç sabit değildir ve kahveyi hazırlarken sonlara doğru bu basınç azalır. Bu azalma
bir avantajdır ve bu sayede kahvenin sonlarına farklı bir tat, yoğunluk ve aroma katar. Yoğun kısım dibe çöktüğünden,
içilen kahvedeki her yudumda, kullanıcı daha kıvamlı bir kahve içer ve zengin bir kahve deneyimi yaşar.

CUBE
Designed a modular coffee machine which includes 5 different functions in 1 body. These functions are: espresso,
cappuccino, ﬁlter coffee, hot water supply and storage unit. Storage unit includes; espresso port ﬁlter, espresso press,
cappuccino cream cub, coffee spoon, coffee, sugar and tea bags storage consoles. After the coffee quality; the water
pressure has the secondary affection on the espresso. In generally low pressure makes light and ﬂuid; high pressure
makes strong an intense espresso. But this density and intense are relative concepts depends on people. So CUBE;
aims to human decides and creates the ﬂavor of coffee; not the machine. For this reason; contrary with the many home
type espresso machines, CUBE; doesn’t use a constant mechanical pressure for the espresso. The user CREATES HIM/
HERSELF the suitable pressure for his/her personal ﬂavor. User; selects the favorable pressure which includes up to 15
bars. Contrary the automatic machines; the output pressure is not constant. With the end of the the process; output
pressure goes down. This situation is an advantage. Because of that; this aspect brings a new ﬂavor to the coffee at the
end of the glass.
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Mustafa Emre Olur
Orta Do€u Teknik Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
Middle East Technical University
Department of Industrial Design
www.alteratasarim.com

SPRING Pratik Çay Tepsisi
Spring kafeler, çay bahçeleri ve restoran gibi mekanlarda kullanılmak üzere tasarlanmış olup, çay servisinde hem pratik
hem de farklı bir servis etme şekli önermektedir. Tepsinin merkezine takılan 12 kollu çay pınarı sayesinde aynı anda
12 bardak çayı pratik bir şekilde bardaklara doldurmakta, çayları yine aynı tepsiyle servis etmek mümkün olmaktadır.
Bu sayede hem çayları tek tek doldururken kaybedilen zaman elimine edilmekte hem de daha hızlı servis edildiğinden
çayların soğuması engellenmektedir. Tepsi üzerinde 12 adet özelleşmiş çay tabağı bulunmaktadır, bu çay tabakları tepsinin
tabanındaki yerlerine oturtularak stabil olmaları sağlanmaktadır; çay tabakları mevcut herhangi bir ince belli çay bardağı
ile kullanılabilirler. Çay tabaklarının amorf formu tepsiye yerleşimlerinde en az yer kaplamaları, şeker ve çay kaşığı koymak
için gerekli boşlukları bulundurmaları ve elde tutmak ve taşımak için kavranabilir olmaları düşünülerek tasarlanmıştır.
Servis hızının önemli olduğu ticari mekanlar için, daha hızlı ve pratik bir çay servisi alternatiﬁ sunar.
Bu malzeme kullanımı ile sıcak su ve çayla temas edecek yüzeyler hem insan sağlığına zarar vermeyecek hem de ısı
iletkenliği çok düşük bir malzeme olmasından dolayı çay ısı kaybına uğramadan bardaklara dağılacaktır.

SPRING Practical Tea Tray
Spring offers a new way of serving tea with a faster and practical usage for cafes, tea gardens and restaurants. You could
ﬁll up 12 glasses at the same time by pouring tea on the top spring component of the design. It distributes tea or hot water
to the glasses with ease. Thus, you eliminate the time while ﬁlling the glasses one by one, so that tea is prevented to warm
up during serving. On the Tray, there are 12 specialized tea plates. These plates are located on the cavities on the surface
of the tray, so that they get stabled and risks of accidents are mostly elimineted. These tea plates are suitable to be used
with any kind of tea glasses. The form of the tea plates are designed considering their placement on tray, ergonomical
usage and essential spaces for spoon and sugar.
It offers a fast and accurate way of serving tea for commercial spaces.
All parts are to be produced with plastic injection techniques.

Cem Berdan
İstanbul Teknik Üniversitesi
Mimarlık Bölümü
Istanbul Technical University
Department of Architecture

Çift Katmanlı İnce Belli Çay Bardağı
Türk çayı bardak ve kaşık tasarımı, çay içimini, bize özgü nadide sunum şekli ve günümüzün olanakları ile donatarak
tüm dünyaya yaymayı hedeﬂemektedir. İlk bakışta geleneksel ince belli çay bardağımız ile aynı görünen konsept bardak
çift katmanlı olarak tasarlanmıştır. Ara katmanı vakumlu boşluk olan çift katmanlı tasarımıyla el yakmaz, bardağın dış
yüzeyinde terleme yapmaz ve altındaki yüzeyi ısıtmaz. Bu yönüyle ve özel kaşık tasarımıyla çay tabağına ihtiyaç duyulmaz,
kaşık yerleştirmek için ayrı bir yere de ithiyaç duyulmaz. Ayrıca çift katmanlı tasarım bardağın ağız kısmında incelerek tek
katmanda birleşir. Böylelikle bardağın incecik ağzından çay içme keyﬁ devam eder. Geleneksel ince belli bardak, içindeki
çayı net bir biçimde göstermesi, ince ağız kısmıyla sunduğu içim zevki ve kullanma kolaylığı ile övgü toplamaktadır.
Buna karşılık bardağın içindeki tüm sıcaklığı kullanıcıya ve durmakta olduğu yüzeye yansıtması ile dış ortam ile oluşan
ısı farkından dolayı terleme yaparak bardağın altında ıslaklık oluşturması farklı ekipmanların ortaya çıkmasına neden
olmuştur. Bu noktada çay tabağı, bardağın durduğu yüzeye zarar vermesini engellemek ve sıcak olan bardağı tabak
yardımıyla tutarak servis etmek ve içmek üzere bulunmaktadır. Ayrıca çay kaşığını koymak için de çay tabağına ihtiyaç
bulunmaktadır. Çay içimi ve sunumunda ortaya çıkan tabak ve kaşık gibi ekstra ekipmanlar servis, kullanım ve kullanım
sonrası temizleme süreçlerini zorlaştırmaktadırlar.

Double Layered Traditional Tea Glass
Turkish tea is served in slim waisted tea glass, stirred with metal teaspoons with jingle noises, and enjoyed from the
thin edge of the tea glass. Conceptual Turkish tea glass and spoon designs aim to distribute this special way of serving
and tasting tea, equipped and improved with today’s possibilities. At ﬁrst glance, conceptual glass seems to be identical
with the traditional turkish tea glass. However, all the surfaces of the conceptual tea glass is designed as double layered.
Provided with this feature, the tea glass does not burn user’s hand, does not heat the surface it is placed on, and its outer
surfaces does not get wet due to sweating. In addition, the special attachable tea spoon design makes the glass possible
to use without a plate placed beneath. Double layered surface design merges into one layer at the tip of the glass. Being
so, user can still enjoy the tea from the thin edge of the glass. Traditional tea glass takes credit of displaying the tea
clearly, providing an enjoyable taste with the thin edge that touches the mouth, and providing easy use. On the other hand,
transmitting whole heat outside, makes user’s hands and outside surfaces such as tables heated. Transmitting the heat
to the outside surface also makes the glass sweat, wetting the surface below. These weaknesses makes it necessary to
use a plate under the glass. The tea spoon is also placed on the plate. These extra equipments makes the serving, using
and storing processes complex.
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Yeditepe University
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HERDEMTAZE
Herdemtaze çayını her an taze sevenlerden yola çıkışla tasarlanan, ısıtıcısı sayesinde priz olan her yerde çayı anında
demlemeyi, demliği sayesinde ise farklı bitki çaylarını hazırlamayı imkanlı kılan termos setidir.
Herdemtaze iki kişilik set vidalanarak birbirine sabitlenen 10 temel parçadan oluşmuştur Birbirine geçen sistemi sayesinde
çantada az yer tutar. Setten bağımsız satılan ek parçaları ile de termos setinin dilendiği gibi çoğaltılıp kişiselleştirilmesine
olanak sağlar. Böylelikle kişiye özel bir çay keyﬁni her yerde rahatlıkla tatmanızı sağlar.
Herdemtaze ile çay 4 aşamada demlenir. Tel süzgeç sayesinde çayı istenildiğinde demlik poşetlerden istenildiğinde direkt
yaprağından demlemek mümkündür. Bünyesindeki saklama bölmesinde yedek çay ve şeker taşınabilir.
Tüketilecek çay miktarında su ısıtma özelliğiyle standart su ısıtıcılarına oranla enerji tasarrufu sağlar. İstenildiğinde
2 termos ünitesi birbirine eklenilerek ısıtılan su hacmi arttırılabilir. Çayı doğrudan termosun içinde hazırlaması ile
seyahatlerde kolaylıkla kullanılabilir.

HERDEMTAZE
Herdemtaze is a thermos set designed for tea lovers who likes to enjoy a hot cup of tea in every moment of the day. His
heater makes possible to prepare a hot cup of tea everywhere. While his infuser makes possible to prepare different kinds
of tea. The set of Herdemtaze for 2 people is composed of 10 main pieces but it can be multiplied and personalized with
the pieces sold apart. Thanks to his compact system occupies little place in the bag.
His infuser gives the possibility to his user to choose between tea bags or leaves. The storage piece that the set includes
is comfortable to store extra tea bags and sugar, especially for travel use.
Thanks to his system that heates just the right amount of water needed for a cup of tea herdemtaze is more energy
friendly then a normal kettle.

Can Köseo€lu
Yeditepe Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
Yeditepe University
Department of Industrial Design

Cupoff
Cupoff’un çıkış noktası; kulbun olmadığı bir Türk kahvesi ﬁncanını hayata geçirmektir. Geçmişten günümüze gelen
alışkanlıklarımızın başında olan Türk kahvesi, modern bir dokunuşu hakediyor. Modern hatları, net çizgileri ve sadeliğiyle
öne çıkan Cupoff, formuyla günümüzü temsil ederken üstündeki desenlerle geçmişi de yanında getiriyor. Cupoff; ﬁncan
/ tabak / cezve olarak üç parçadan oluşur. Fincanın dibindeki oluk ve tabaktaki çıkıntı sayesinde birbirine oturan seriyi
katlanabilir koluyla Cupoff cezve tamamlar. Fincanı içinden tutarken, dik parça kahveyle temas etmediği için sıcaklık
hissedilmez. Cupoff cezvenin katlanan kolu “Cupoff” düşüncesini desteklerken, dolaplarda da cezvelerin neden olduğu yer
kaybının önüne geçer. Cezvenin iki yanındaki küçük kesikler ise pişirilen kahvenin rahatlıkla ﬁncanlara servis edilmesini
sağlar. Fincan ve alt tabakları porselen, cezve alüminyum, katlanabilir kolu ise bakalit malzemeden oluşmaktadır. Eğer
istenirse, ﬁncandaki desenler farklı renklerde üretilebilir. Cupoff, Türk kahvesi gibi ünü dünyaya yayılmış ve doğuşu çok
eskilere dayanan bir geleneği, yine porselenin zarafeti ve yeni yüzüyle size sunmaya hazırlanıyor. Doğru bir pazarlama
stratejisi ve lansman neticesinde hem kendisine hem de Türk kahvesine değer katarak yoluna devam edecektir.

Cupoff
The product that I have designed includes a different point of view to the traditional Turkish coffee cup. While ‘Cupoff’, that
stands out with its modern lines, clear drawings, and simplicity, represents the present day with its form, it also brings
the past alongside with its ﬁgures above. ‘Cupoff’ is composed of three items; cup, saucer, and coffee pot. Thanks to the
groove at the bottom of the cup and the ledge on the saucer, ‘cupoff’ coffee pot with its folding handle completes the
series of locking one another. At the time of keeping the cup from inside, because the vertical item does not touch to the
coffee the fever is not felt. While the folding handle of the ‘cupoff’ coffee pot supports the ‘cupoff’ idea, it also prevents
the space loss in the kitchen cabinets. In addition, the two small cuts at both sides of the coffee pot provide to serve the
cooked coffee easily. The coffee cup and its saucer are produced from porcelain, the coffee pot is from aluminium, and
its folding handle is from bakalite material. If required, ﬁgures on the cups can be produced in different colours. ‘Cupoff’
prepares to present you the Turkish coffee tradition, whose glory has spread throughout the world and whose origin
is based on the far past, with the elegance of the porcelain and its new face. As a consequence of the right marketing
strategy and launch, the ‘Cupoff’ will continue to increase both its own and the Turkish coffee’s value.
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TETRİS
Tetris, çay veya kahve pişirme, servis ve depolama işlevlerini aynı anda barındırmaya yönelik bir çözüm önerisi sunmaktadır.
Tasarımda sıcak su haznesi, demlik, depolama ve tepsi modülleri, işlevlerine göre konumlandırılmıştır. Birbirinden
bağımsız dört modülün bu düzeni ile en az seviyede alan işgali hedeﬂenmiştir. Farklı renklere sahip modüller kullanıcının
kendi zevki doğrultusunda bir araya getirilebilir. Tetris’in uzayabilen elektrik kablosu priz uzaklığına bağlı olarak hareket
esnekliği sağlar. Modüller, yalıtımlı sac levhalar ve her modülün etrafını saran çelik çerçeveden oluşmaktadır.
Genel pişirme yöntemi olarak sıcak su ve dem ayrı haznelerde muhafaza edilmektedir. Tetris’in tasarımında ve çalışma
prensibinde, geleneksel olan bu demleme yöntemini eğlenceli hale getirmek amaçlanmıştır.
Su elektrik enerjisiyle kaynatılır. Demlik modülü hareketli menteşeler sayesinde yuvasından kurtarılır ve yer düzlemine
paralel hale getirilir. Sıcak su modülündeki su seviyesi daha yüksek olduğundan kaynayan su demlik modülüne spiral
borular vasıtasıyla aktarılır ve demleme işlemi gerçekleşmiş olur. Demlik modülü eski konumuna getirilir. Tepsi modülü
yerinden kaldırılır ve sıcak su modülünün ortaya çıkardığı ısı enerjisiyle ısınan bardaklar yerinden alınır. Doldurulan
bardaklar, depolama bölümünden alınan çay tabağı ve kaşığı ile birlikte tepsi modülü üzerinde servis edilir.

TETRIS
Tetris, offers a solution to the proposal of making tea or coffee, cooking, service and storage functions at the same
time. Design includes hot water tank, teapot, tray and storage modules which are located by their functions. It is aimed
to occupy minimum area by the scheme of these four modules. Modules with different colors can be combined in
accordance with the user’s own taste. Tetris’s extendable electrical cable provides the ﬂexibility to move depending on
length of plug. Each module is made of insulated panels and surrounding by the steel frame.
As a general method, cooking and hot water tanks are kept in a separated section. By the design and operating principle
of Tetris, it is aimed to make fun of these traditional brewing method. The water is boiled by electrical energy. The teapot
module is made parallel to the plane by the moving hinges. The water level is higher at hot water module. So, the boiling
water can be transferred to the teapot module. And, the brewing process occurs through the spiral tubes. Teapot module
is located its former position. Tray module is removed and so heated cups can be used. The plates and spoon taken from
storage section and ﬁlled cups served together on the tray module.

2010416
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını
istememiştir.
The participant did not prefer,
her photography and personal
info, to take part in the catalogue.

Projemin çıkış noktası etkin su enerji ve elektrik kullanımını sağlamak ve tasarlamak. Bardağın tabandaki ısıtma ekipmanıyla
beraber düşünülerek, termos bardağın ve onun taban yüzeyi kadar ısıtma elemanının suyu ısıtması amaçlanmıştır. Aynı
zamanda termos bardak paslanmaz çelik gövdeden yapılmış olup, çift cidarlı yapısıyla ısıyı muhafaza eder. Usb ekipmanı
ile bilgisayara takılabilinip, kabuk ile gövde arasında bulunan ısı reseptörleri sayesinde, enerjisini bilgisayardan alarak
kendisini ve içeceği sıcak tutar. Siz bilgisayarda çalışırken içeceğinizin ısısını uzun süre sabitlenmiş olur. Bu sistemi,
masa başında çalışanların ya da oﬁslerin satın alma potansiyeli oldukça yüksektir. Tasarımı ile termos bardak, yüzeyindeki
boşluğu ile poşet çayların bardağın içine düşmesini engeller. Doğal çay sevenler için yapılmış süzgeç de, aynı boşluğa
eklemlenerek çıkarıp takılabilir, bardağın dış yüzeyine kilitlenerek hareket etmez, süzgeci çıkarmaksızın içimde kolaylık
sağlar.

Nowadays some situations makes us witness to world has changed on uncontrolable ways. World’s heating increasingly
The point affect me in this case that, designing to understanding how we could we make a bridge on affectly usage
between energy and electricity: as my project its provided to think together: boiler equipment, and the thermos mug.
It has to aimed that mug and boiler minimises the area on their surfaces by using less and less energy up on their
base surfaces. However mug mades of stainless steel body inside, it keeps the temperature. It can be assembled to the
computer via usb, so that the temperature receptors between skin and stainless steel makes the beverage in its own
temperature. Moreover your beverage temperature makes constant whenever you are working on pc. Its the higher
degree potential of purchasing on this system, to ofﬁcers or the man works on the computer overtime as well. By using
the gap on the mug’s surface, it has to be avoided to get inside the paper amblems on teas. The ﬁlter gets the same
volume via assemble-disassemble, by touching tighted patched on surface on mugs, makes easier whenever it can drink.
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Çaydanlık (Çakıltaşı)
Doyumsuz tada ulaşmada, doğanın tasarımla ve doğalın el ile buluştuğu o an.. Çaydanlık (Çakıltaşı). Etrafımızda dönüp
duran dünya telaşesinden sıyrılıp, kendimize dönme vakti geldiğinde en sade, en eski, en soylu ve en sıcak içecek olarak
tanımlanan çay yardımımıza yetişecektir. Görmek isteyen gözler için dış dünyayı kendi ruh halimizin yansıması olarak
ﬁncana yansıtacak olan çayla yolculuğumuzda, hem kendimize zaman ayırmanın huzurunu hem de keşﬁnden bu yana
araştırılagelen yararları ile iksirleşen çay lezzetini tadacağız. Doğanın estetik formlarından ve çakıl taşlarının sert ama sıcak
duruşundan ilham alarak demlenen çaydanlığa konuk olacağız. “Çay içme zevkine doğadan bir yansıma olarak sunulan
Çakıltaşı servis ekipmanları, çelik üretim yöntemi kullanılmak üzere tasarlanmıştır.”

Çaydanlık-Çakıltaşı (Teapot-pebble)
The moment nature meets design and natural meets the hand in reaching the unsatisﬁed taste, Teapot-pebble… When
it is time to turn into ourselves getting out of the turmoil of the world revolving around us, tea described as the most
simple, the oldest, the most digniﬁed and the hottest drink will help us... We will taste the tranquillity of allocating time for
ourselves and we will taste tea becoming a potion with its beneﬁts having been researched since it was discovered during
our journey with tea that will reﬂect the outer world in the cup as the reﬂection of our own mood for the eyes that want
to see. We will be the guests of the teapot brewed by taking inspiration from the aesthetic forms of nature and hard but
sweet posture of pebbles… Pebble service equipment provided as a reﬂection from nature on the pleasure of drinking tea
are designed as to use steel production methods.

Gökhan Mura
Orta Do€u Teknik Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
Middle East Technical University
Department of Industrial Design

Kahve ile birlikte en taze sütü içebilmek için sütü doğrudan bardağınıza sağın!
Konsept projesinin çıkış noktalarından biri yukarıdaki gibi özetlenebilir. Bir diğer çıkış noktası bu ürünün amacı ve üzerinde
durduğu “konsepti” kahve ile birlikte süt içerken sütü doğrudan makineden ﬁncana sağmaktır. Burada amaçlanan konsept
kahve makinesi ile kullanıcılara farklı bir kahve içme deneyimi sağlamak, kendilerinin aktif katılımını da gerektiren bir
şekilde kahve ve süte ulaşımlarını sağlamak ve bu şekilde akılda kalıcı bir ürün geliştirmektir.
Otel, restoran ya da benzeri hizmet odaklı kuruluşlarda, sunulan ﬁziksel yapının uygunluğu yanı sıra, o yapıda elde edilen
deneyim de müşteri yönelimini belirlemek açısından oldukça önemlidir. Bu yüzden, diğer bütün kahve makinelerinin
içerisinden sıyrılabilecek bir ürün geliştirmek bu ürünü kullanan mekanların da diğer bütün mekanlar arasından sıyrılması
demektir. Müşterisini de sürecin bir parçası yapan, ona farklı bir deneyim yaratan bu ürün hem görünüşü hem de kullanışı
ile diğer kahve makinelerinden farklı hem de sağladığı kullanım deneyimi ile akılda kalıcıdır.
Bu konsept kahve makinesinde her ne kadar temel odak noktası kahve hazırlama değilse bile, kahve makinesinin özellikle
yoğun traﬁkli mekanlarda kahve sunumuna kolaylık getirmesi, profesyonel, hijyenik ve stil sahibi olması amaçlanmıştır.
Kahve makinesinin her iki tarafında bulunan kahve otomatlarının arasında silikondan mamül inek memesi şeklinde bir
süt servis bölümü bulunmaktadır. Mekan işletmecileri tarafından doldurulacak bir hazneden bu silikon meme süt ile
beslenecektir.
Memeden süt alabilmek için silikon meme süt sağar gibi kullanılacaktır. Bu silikon haznenin içerisinde iki ayrı bölüm olacak
bunlardan birinde yarım yağlı birinde normal yağlı süt bulunacaktır.
Kahve makinesi ile entegre olan sistemin istenildiğinde tek başına süt servis birimi olarak da üretilmesi ve farklı kahve
makineleri ile entegre olarak farklı farklı mekanlarda da kullanılabilmesi önerilmektedir.

If you want fresh milk with your coffee, milk it directly to your cup!
The concept coffee machine can be summarized with this statement and with also the ability of milking milk directly to
your cup. It is aimed to provide a unique coffee time experience to the customers, involving them to the milking process
and creating a memorable product.
It is important to develop a coffee machine that stands out from the crowd, so the place using the coffee machine can
also stand out from the crowd. The unique look and the different experience this coffee machine presents will deﬁnitely
be a memorable one for its customers.
Although the main focus in this concept project is not preparing the coffee, the coffee preparing part of the machine
also aims to be an easy to use, aesthetic, hygienic and chic machine to be used in high trafﬁc places like hotels and
restaurants. The milk container placed between two coffee automats is shaped as a cow udder and made of silicon. This
container is going to be reﬁlled by the staff.
You have the milk the silicon udder to be able to get milk from it. There will be two parts in the reservoir one ﬁlled with
semi skimmed milk where the other will be ﬁlled with normal milk.
The silicon udder intergraded with the coffee machine is also aimed to be used as an independent unit to be used with
different coffee machines in different occasions.
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Alla Turca
Alla Turca, oteller için turistik amaçla tasarlanmış, kullanıcının Türk kahvesi yapmayı öğrenirken kendi tat paletini keşfederek
bireysel kahvesini hazırlamasını sağlayan, Türk kültürünü sadece bir hazır servis hizmeti olarak vermek yerine turistler
için bir kişisel deneyim haline getirmeyi amaçlayan bir üründür. Çünkü kültürümüze ait el emeği, sabır, özen gibi değerler
aslında kahve yapış biçimimizde bile yer almaktadır. Kültürümüze ait öğeleri tanıtım ve sunum biçimimiz de klişeleşmiş
kalıplardan çıkıp, onu tanımak isteyenler için bir deneyim haline getirilebilir. Bu nedenle bir ürün değil bir deneyim paketi
tasarladım. Son yıllarda yerel kullanıcıya odaklanan geleneksel hazırlama tekniğinden uzaklaşan Türk kahvesi ürünlerin
aksine, hazırlama anını öne çıkarırken teknolojik imkanlarla harmanlayan bir tasarım elde etmeye çalıştım. Alla Turca, otel
restoranlarında bir ünite halinde self servis olarak kullanılacak. Kişisel bir öğrenim süreci yaşatsa da, aynı anda birden çok
kişinin kullanabileceği için sosyalleşme imkânı da sağlayacak.

Alla Turca
Alla Turca, is designed for the use in touristic hotels in order to let the tourists to discover the beauty of Turkish Coffe
Culture by experincing themselves to learn how to prepare it while also ﬁnding their personal taste of Turkish Coffee.
The aim of this products is introducing the Turkish values and coffe culture by giving an experience to the users, instead
of serving it as a ‘ready made’ drink. Because the core values of our culture such as patience, hand craft and diligence
are hidden also in the way we make coffee. I believe, culture has to be in an interactive connection with the society who
lives in it and the others who see it from outside. Thus, also the way we present our culture can be transformed into an
experience instead of following a chain of cliche activities. Therefore, I have designed an experience package instead of
just a product. In recent years, we see many coffe machines are designed to prepare the coffee as fast as possible even
without hand touch. In the contrary, Alla Turca aims to underline the ‘pleasure of preparing moments’. However, while
enabling this, the design still contains technological advantages. Alla Turca, will be used in the restaurants of the hotels
as a self service unit. Eventhough it enables the users a personal learning moment, it also lets the people socialize thanks
to the fact that it can be used by more than one person at the same time.

2010490
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını
istememiştir.
The participant did not prefer,
her photography and personal
info, to take part in the catalogue.

CHAT
CHAT portatif ısıtıcılı bir tepsidir. İster çayınızı ister kahvenizi muhabbetinizi bölmeden yapabilirsiniz.
Cam seramiği indüksiyon sistemi ile üretilen ısıtma kısmı çayınızı ve kahvenizi kolaylıkla sıcak tutar. Tek yapmanız gereken
ﬁşi takmak. Fişin boyutu 2 metre olup içerideki kilitli makara sistemi ile kolayca ayarlanabilir. Yan kısım ahşap olup ayrılan
parçalarıyla aynı zamanda bir bardak altlığı görevi görür. Her çeşit bardak için uygundur. Ahşap kısmın ortasındaki oluk
ise şeker koymak içindir. Geri kalan kısımlar sert plastikten oluşmaktadır.
Çok pratik bir üründür.

CHAT
CHAT is a portable heater and tray. You do not need to break up your chat with your friends because you can cook your
tea or coffee easily with help of this product.
It uses glass ceramis induction technology. It is made of hard plastic and wood. Plug unit is adjustable with help of a
roller system. Wood part contains 4 seperate parts. They are coasters for different glasses. Also, you can put your sugar
in the hole that is in the middle of the wooden part.
It is a very practical product.
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Türk kahvesinin Türk geleneklerinde önemi büyüktür. Lokumla birlikte sıcak olarak içilmesi Türk kahvesini vazgeçilmez
kılar. Otel, restoran, kafe vs. gibi yerlerde sıcaklığını koruması için gümüş bir kutuda, İstanbul manzarasını hatırlatacak bir
ﬁncan ve Türk lokumuyla sunularak, gelenekselliği modern bir tasarım objesine dönüşüyor.
Kutu; ısı yalıtımı sağlayan gümüş malzemeden üretiliyor. Bükme yöntemiyle kutu içine ﬁncanın güvenli bir şekilde
yerleşmesini sağlayan bir basamak yapılıyor. Cnc kesimle kutunun üstüne buhar efekti kesimi yapılarak, buhar olmayan
pleksi malzemeyle kapatılıyor.
Fincan ve tabak porselenden üretiliyor. Fincan tabağı üzerinde Türk lokumu konulması için bir bölme bulunuyor. Fincan
tabağının tutma bölümde kalıba işletmenin ismi kabartma yapılıyor. İstanbul silüeti hem ﬁncan hem de gümüş kutu
üzerine bulunuyor.

The importance of the Turkish tradition of Turkish coffee is great. Makes it indispensable as a hot drink Turkish coffee
with Turkish delight. Hotels, restaurants, cafes, etc.. for the protection of places such as the temperature of a silver box,
to remind views of Istanbul and Turkish delight with a cup will be presented, tradition turns into a modern design object.
Box, heat insulation material is produced silver. Bending method, a step in the box that allows placement of the cup is
done safely. CNC cutting box by cutting effect on the steam, the steam is shutting down non-plexi materials.
Porcelain cups and plates are produced. Turkish delight has a division for the placement of the cup on a plate. The name
of the business is done in relief holding pattern saucer section. Both the cup and the silver box located on the Istanbul
skyline.

Ayşegül Özbayis
Orta Do€u Teknik Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
Middle East Technical University
Department of Industrial Design

HerDem
“HerDem”, çay servisi ile ilgili iki sorunu ortadan kaldırmak üzere tasarlanmış olan 6’lı bir Türk çay bardağı-tabağı setidir.
İlk olarak, çay servisi sırasında hangi bardağın kime ait olduğunun karıştırılması sorununa çözüm olarak her bardakta yer
alan farklı renkte lastik halkalar ile kullanıcılar eşleştirilir.
İkinci olarak ise, herkes çayını farklı dem oranı ile içer ve bunu ayarlamak genelde servisi yapan kişinin insiyatiﬁne kalır.
“HerDem”de, bardağın sahibi, halka lastiği silindirik kısım üzerinde sürükleyerek ne kadar dem istediğini de ayarlar,
böylece çayını tam olarak istediği koyulukta içebilir.
Cam bardakların orta kısmı silindirik bir kesite sahiptir ve bu kesit üzerinde yukarı aşağı kaydırılabilen daire kesitli esnek
halkalar (lastik) bulunur. Bardakların alt ve üst kısmı ise ortada bulunan bu halkaların geçemeyeceği genişliktedir. Çay
tabakları da halkalar ile aynı renkte plastik malzemeden üretilir.

HerDem
“HerDem” is a set of Turkish tea glasses (6 pieces) that is designed to solve two problems about tea service.
Firstly, as a solution to the problem of confusing about which glass belongs to whom; users are matched with the glasses
according to the colors of rubber rings.
Secondly, everyone drinks his tea in different level of intensity and adjusting this usually is under the initiative of the
person who does the serving. In “HerDem”, the owner of the glass determines how much steepness he wants by dragging
the rubber ring through the cylindrical part of the glass. In this way, he can be able to drink his tea with a steepness
proportion exactly he prefers.
Middle part of the glasses has a cylindrical intersection, and the ﬂexible rings (rubber) which have circular-cross section
can be slid through the cylindrical part of the body. The top and the bottom parts of the glasses are wider than the rings’
maximum room for ﬂexibility. Saucers are produced of plastic and same color as the rings.

Konsept 2010 Çay / Kahve Piﬂirme ve Servis Ekipmanlar› Kategorisi / Concept 2010 Tea / Coffee Cooking and Service Equipments Category

Profesyonel / Professional



Konsept 2010 Çay / Kahve Piﬂirme ve Servis Ekipmanlar› Kategorisi / Concept 2010 Tea / Coffee Cooking and Service Equipments Category


Profesyonel / Professional

2010498
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını
istememiştir.
The participant did not prefer,
his photography and personal
info, to take part in the catalogue.

Cafe-iN
Ülkemizde ağırlıklı olarak büyük şehirlerin hızlı yaşantısına ayak uyduranların kurtarıcısı olan kahve tiryakiliği dünyada
başta gelişmiş ülkelerde olmak üzere her yerde tüketilir. Elektrikli çaydanlıkların da (kettle) işi kolaylaştırması kahveyi
hızlı hazırlanabilir kılıyor. Fakat neden daha hızlı, modern, hijyenik ve pratik olmasın? Ortak ve çoklu kullanım alanları olan
oﬁs, ev, otel, restoran gibi yerlerde kullanılabilecek bir depolama ve pratik servis hazırlama ünitesidir. Kahve, süt tozu ve
toz şekeri kendi satıldıkları paketlerde saklamak yerine, bu hijyenik cam kaplarda saklanacaklar. Üstelik kauçuk kapakları
sayesinde hava ile ilişkisini tamamen keserek ürünü açılmış paketlerinde bekletmekten çok daha sağlıklı kılacak. Pratikliği
ile meşhur 3’ü 1 arada şeklinde satılan ürünlerin, evde kullanılacak alternatiﬁ olabilmesinin yanında kahve, süt ve şekerin
miktarını da opsiyonel olarak ayarlanabilmesi, kişiye özel opsiyon ile damak zevki sunuyor. Kulbun ardındaki butona manuel
olarak her preslenişinde standart bir ölçekte ürünü aşağıdaki kupaya, bardağa bırakıyor. Bol şekerli isteyen kişi 2 ya da 3
kere butonu sıkıştırıyor ve bastığı kademe kadar ürünü bardağına dolduruyor. Teorik ve pratikte yapılan testlerde sistemin
çalışmasında hiçbir sorun yoktur. Parçaları sökülüp bulaşık makinesine rahatça sığdırılabilir boyutlardadır. Alttaki sabit
parça tüm mutfaklarda standart yüksekliğe sahip olan 60 cm’lik alınlığa isteğe bağlı olarak dübellerle sabitlenerek dekoratif
bir kullanım sağlayabilir. Diğer seçenek ise duvara sabitlenmeden tezgah üstünde herhangi bir yerde konumlandırılabilir.

Cafe-iN
Mostly in metropolises and all around the world people prefer to drink coffee. After the kettle’s invention, preparing a cup
of coffee became a lot faster. But why not preparing it more faster, more hygienic, more practical and modern?
This product can be use in public areas like oﬁces, houses, hotels and restaurants as a storage unit. Instead of store up
coffee, milk powder, and sugar in their own packets, these hygienic glassed storages can be use. Also with its caoutchouc
lids products will be long lived and more healty. It is a product like “3 in 1” which are personal products in markets but
it is impossible to prepare the amount of coffee, milk or sugar. The taste can personalised by yourself. When it’s pressed
to the button behind the handle, it pours a measure of coffee, sugar or milk powder into the cup. For more sugar or any
others you should press double to the button and it pours down more amount of product. Theoretically and practically
the system works properly, without any problem. Cafe-iN can be washed in a dish washer easily. It can be ﬁxed to the
kitchen wall between the kitchen cupboards which has a standart height of 60cm all around the world. Otherwise it may
be use stand alone on the kitchen table etc.
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Demlik
Bu çay makinesinde istediğiniz zaman taze çayı içebileceksiniz. Çünkü sürekli taze çay demleyen bir demliği bulunmakta.
Bu demlik 6 adet bölmeden oluşup kendi ekseninde ayarlanılan zaman süresinde yeni bölmede yeni çay demleme
özelliğine sahiptir. Ayrıca istediğiniz zamanda farklı bitki çayları da yapabilirsiniz.
• Demliğin orta kısmında bulunan su haznesinde suyumuzu ilave ediyoruz ve cihazı açıyoruz.
• Demliğimizin bölmelerine istediğiniz adet poşet çay atıyorsunuz (Süzgeci sayesinde toz çay da atılabilir).
• Cihaz arkasında bulunan zaman ayarını seçiyoruz.
• Daha sonra kaynayan su demliğe dökülüyor ve demlenmeye bırakılıyor.
• Çaydanlığın musluk kısmındaki düğmelere basarak çayımızı dolduruyoruz.
• Ayarlanılan zaman geçtikçe demlik ekseninde dönerek aynı işlevi tekrar tekrar yapıyor.
Çalışma prensibi:
• Cihaz suyu rezistans ile ısıtıyor.
• Kaynayan su basınç ile demliğe aktarılıyor.
• Demlikteki çay yer çekimi kanununa göre bardağa boşaltılıyor.
• Demliği çeviren zamana ayarlı bir motor görev yapıyor.

Teapot
You can drink fresh tea with this tea-maker whenever you want. Because it has a teapot that always brews fresh tea.
This teapot is composed of 6 divisions and it can brew fresh tea in the new division within the set time on its own axis.
Moreover, you can make different herbal tea whenever you want.
• Pour water into the water tank in the middle of the teapot and turn on the device.
• Then put tea bags as many as you want in the divisions of the teapot (You can put powder tea as the device has a tea
strainer).
• Choose the time setting on the back of the device.
• The boiling water is poured into the teapot and left for brewing.
• Pour tea by pressing the buttons on the tap part of the teapot.
• The pot does the same function again and again by turning around on its own axis as the time that has been set passes.
Operating principle:
• The device heats the water via the resistance.
• The boiling water is transferred to the pot by pressure.
• The tea in the pot is poured into the glass according to the law of gravity.
• The engine with time setting operates for rolling the pot.
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TEASY: ÇAY DEMLEMENİN EN KOLAY YOLU!
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Silikon malzemeden üretilen “Teasy”, malzemenin sağladığı tüm esneklikleri her iki anlamda da sağlıyor. Yapraklarından
sadece birini açarak ya da tek parmakla haﬁf içeri ittirerek kolayca çay dolduruluyor. Demleme sırasında ise , mevcut metal
süzgeçlerin aksine ısınmayan sapından tutup rahatça karıştırılabiliyor. Demleme işleminden sonra da, temizlemek için
yine aynı hareketlerle esnek yüzeyler açılıp, suyun altına tutarak ya da çöpe boşaltılarak kolayca temizleniyor. Malzemenin
yapısından dolayı çay yaprakları deliklere sıkışmıyor. Ayrıca ürün, yüksek ısılara dayanıklılığı sayesinde, rahatlıkla bulaşık
makinesinde yıkanabilir. Ve koku tutmaması sayesinde de farklı aromalarda çayı demleyebilir. Yine malzemenin getirdiği
bir diğer katkı da farklı renk seçenekleri sunmasıdır. Hatta, üretim sırasında, ürün üzerinde farklı desenler yaratacak
şekilde delikler yapmak da mümkündür. Bu özellik, ürünün üzerine şirket amblemleri işleyip, “teasy”yi bir promosyon
objesine dönüştürmeye ya da otel/restoran gibi işletmelerde kurumsal kimlik kazanmasına olanak veriyor. Malzemesinin
sunduklarının yanı sıra, yenilikçi görünümüyle “teasy” hem süzgeci hem de kaşığını aynı anda sunuyor. Estetik formuyla
da çay yapraklarına öykünüyor.
Malzeme ve Üretim: LSR sıvı silikondan enjeksiyon yöntemi ile
Ebatlar: Toplam uzunluk 12,5 cm (sap uzunluğu: 7,5 cm, elips ölçüleri: 5cmx3cm )

TEASY: THE EASIEST WAY TO BREW TEA!
“Teasy” is produced from LSR silicone and it is using all the ﬂexibility provided by the material, in both literal and
ﬁgurative sense. The elastic leaves can be easily opened with one ﬁnger to ﬁll in the tea. During infusing, unlike the metal
ones, the heat-proof handle can be used to stir safely. After infusing, with the same basic movements, it’s elastic leaves
can be opened to clean under ﬂowing water. Thanks to its material, tea leaves never get stuck between the holes. While,
the heat-resistance of the material makes it possible to wash in dishwasher, the scent- proof structure of it makes “teasy”
the best-ﬁt for brewing different aromas of tea. Another contrubition of the material is to offer various color options.
The material and production technique, together, enables to design different patterns of holes on the product’s surface.
“Teasy” can gain a corporate identity (especially for hotels&restaurants) or turn into a promotional product easily, by
designing it’s holes in shapes of logotypes and emblems. Beside what material offers, “teasy” also stands out with its
innovative form, which is an infuser and a spoon at the same time. Its aestethical apperance emulates the curves of fresh
tea leaves.
Material & Production: LSR liquid silicone, injection method
Sizes: Total length 12,5 cm (length of grip: 7,5 cm, sizes of ellipse: 5cmx3cm)

İbrahim Güvendikler
Anadolu Üniversitesi
Endüstriyel Tasar›m Bölümü
Anadolu University
Department of Industrial Design

Kendi
Kendi hedef mekan olarak bilgisayar masalarının üstü düşünülerek tasarlandı. Günümüzde ev ve oﬁslerdeki çalışma
masalarından kalkıp, su ısıtıp, çalışma alanına geri dönülmesi sürecini kısaltmak hedeﬂenmiştir. Tek bardaklık kettle olarak
kullanılabilirken, ayrıca çoklu kullanıma da imkan tanıyarak, su ve elektrik sarﬁyatını da azaltması düşünüldü. Yüzeylere,
altında bulunan üç vantuz ile tutturulan stand, içerisinde bir termostat, bir resistance, üç küçük turuncu led ve bunların
hepsini organize eden bir elektronik tablayı barındırmaktadır. Bardaklar: Kulplu ve kulpsuz olarak iki bardak tasarımı
mevcuttur ünitede. Bardaklar çift yüzeylidir, böylece kullanım sırasında karşılaşılan elin yanması problemi çözülürken,
kulplu bardakların üst üste depolanamaması sorunu da çözülmüştür. Bardakların, alt yüzeyleri, metal tabanlarla (plastik
döküm sırasında kalıba yerleştirilecek), rezistanstan aldıkları ısıyı direkt olarak sıvıya iletmektedirler. Ayrıca bu çift
yüzeylilik, bardağın el ile temasında elin yanmasını da önlemektedir, en iyi izolasyon malzemesi olarak bilinen havayı
kullanarak. Stand: Bir kişilik kullanımın göze alınarak tasarlanan stant; rezistans, termostat, led, elektrik alımı ve iletimi
ile ilgili elektrik devrelerini içerirken, alt kısmında da yüzeylere tutunmak için üç adet vantuz taşır. Bu vantuzlar ünitenin
herhangi bir durumda devrilmesini önlemek için düşünülmüştür. Standlar üzerlerinde bulunan elektrik iletim detayı ile
birbirlerine de bağlanabilmektedir.

Kendi
Computer desks over the target as a place of your own mind. Today, desks in homes and ofﬁces, get up from desks,
warming water, aimed to shorten the process of a return to the work area. Single Cup holder be used on the kettle, as well
as the multi-use, enabling the reduction of water and electricity consumption was considered .. Surfaces, at the bottom
with three suction cups attached to the stand in a thermostat, a resistance, three small orange LED and an electronic
organizer tray nestle them all. Cups: two cups with handle and handle-less design is available as a unit. Cups are doublesided so that the user solved the problem encountered during the burning of the hand, top-handled cups depolanamaması
also solved the problem. Glasses, the lower surfaces, (plastic, placed in the mold during casting), their heat directly to the
heating elements to communicate the ﬂuid. In addition, this double sides, also prevent the burning of the hand in contact
with the glass used, known as the best insulating material using the air.
Stand: Stand is designed considering the use of a personality; resistance, thermostat, LED, reception and transmission of
electricity include electrical circuits, the lower portion of the surface with three suction cups to hold onto it carries. The
suction cups are intended to prevent the overthrow of the unit in any case. The details of the electricity transmission can
be connected with each other in the stands on them.

Konsept 2010 Çay / Kahve Piﬂirme ve Servis Ekipmanlar› Kategorisi / Concept 2010 Tea / Coffee Cooking and Service Equipments Category

Profesyonel / Professional



Konsept 2010 Çay / Kahve Piﬂirme ve Servis Ekipmanlar› Kategorisi / Concept 2010 Tea / Coffee Cooking and Service Equipments Category


Profesyonel / Professional

Melda Deniz
Anadolu Üniversitesi
Endüstriyel Tasar›m Bölümü
Anadolu University
Department of Industrial Design

OYA

Hatice Merve Postalcıoğlu
Orta Do€u Teknik Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
Middle East Technical University
Department of Industrial Design

OYA evimizdeki çay servisi anlayışına yeni bir alternatif sunmak için tasarlandı. 5 çayına ya da kahvaltıya gelen
misaﬁrlerimizle daha fazla vakit geçirebilme olanağı sağlıyor. Misaﬁrlere çay ikram edildiğinde en büyük sorun salondan
mutfağa, mutfaktan tekrar salona geçip bir türlü muhabbete dahil olamamaktır. Sürekli kimin çayı bitti diye takip edilir ve
doldurulup getirilir, sonra bir başkasınınki biter bu olay böyle sürüp giderken siz de misaﬁrlerinizle oturup gerektiğince
ilgilenemezsiniz. OYA indüksiyon ocaklı tepsisi sayesinde çayınızı sehpanızda konumlandırarak sıcak tutulmasını sağlıyor.
Mutfak tezgahınızda elektriğe monte edilmiş bir altlık bulunur. Tepsideki ısıtıcı bölge bu alt parçayla birleştiğinde şarj
olur. Şarjdan çıkardığınızda tepsi haline gelen OYA servise hazırdır. Misaﬁrlerinizin yanına götürdüğünüzde çayınız alttaki
ocak sayesinde sıcak kalır. Böylece servisinizi sehpanın üzerinde yapabilirsiniz. Odadan ayrılmanız, muhabbeti kaçırmanız
gerekmez. Herkesin çayını bitirmesini beklemenize gerek kalmaz doldurmanız için. Ayrıca dantel görünümündeki bu tepsi
sehpanıza adeta serilmiş hissi verir.

OYA
OYA is designed for providing a new alternative to the understanding of tea service at our homes. It enables you to spend
more time with your guests having arrived for breakfast or ﬁve o’clock tea. One of the biggest problems of offering tea to
the guests is that you can’t be involved in the conversation while moving from the living room to the kitchen and from the
kitchen to the living room. You always follow whose tea glass is empty and you pour tea and bring it back; then another
person’s glass gets empty and while this event goes on like this, you cannot deal with your guests as you wished. OYA
keeps tea hot by placing your tea on the table thanks to the tray with an induction oven. There is a bottom assembled to
electricity on the kitchen top. It is charged when the heating part of the tray is united with this bottom section. When you
take it out of charge, OYA becoming a tray is ready for service. When you take it near your guests, tea remains hot due
to the oven on the bottom. Therefore, you can make your service at the table. There is no need to leave the room and fall
behind the conversations. You do not have to wait for everybody to ﬁnish their tea for pouring tea. Furthermore, this tray
with a lacework appearance gives the feeling as if it is laid on the table.

Hüseyin Adlıhan Tartan
Orta Do€u Teknik Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
Middle East Technical University
Department of Industrial Design

Teaplanet
‘Teaplanet’; çay pişirme sürecinin tamamının şeffaf olarak gözlemlenebildiği bir konsept üzerine oluşturulmuştur.
Camın saydamlığından yararlanarak; içindeki suyun kaynaması, çay tanelerinin suya renk vermesi ve çayın demlenmesi
kullanıcı tarafından net bir şekilde görülür. Camın ısı geçirgenliğinin, alışılagelmiş demlik malzemesi olarak kullanılan
metalden, daha düşük olması sayesinde; küresel demlik içerisinde bulunan demlikte, ısı kayıplarının en az seviyeye
indirgenmesi hedeﬂenerek; daha az enerji tüketen farklı bir ürün tasarlanmıştır.
Kullanıcının on/off düğmesine basmasıyla birlikte rezistans, maksimum düzeyde çalışmaya başlar. Suyun kaynamasıyla,
içindeki elektrikli devre otomatik olarak 100W’lık bir enerji seviyesine inerek, çayın demlenmesi için gerekli olan ısıyı belli
bir seviyede tutarak hazır durumda bekletir.
Üründe kullanılması önerilen malzemeler: Demlik kısmında ana malzeme cam olmak üzere, emzik kısmında paslanmaz
çelik malzeme kullanılması düşünülmüştür. Demlik sap ve kapağında Polipropilen plastik malzeme kullanılmıştır. Alt
haznede ise cam ağırlıklı olmak üzere üst kısımda ve alt gövdede yine polipropilen malzeme kullanılması düşünülmüştür.

Teaplanet
‘Teaplanet’is based on a concept that the user can observe every single process of making tea.
With the help of glass’ opacity, user can clearly see when the water boils or while the tea grains are solving in hot water
and when tea is going to be steeped. Compared to the conventional teapots and tea machines’ material, glass’ thermal
conductivity is lower than steel. That makes ‘teaplanet’ more energy saving, just because the teapot is inside the glass
sphere and that minimizes loss of heat.
As the user presses the on/off button, the resistance starts to heat in maximum level till the water boils. Than it lowers
down its energy level to 100W to keep the optimum tempreture still to steep the tea.
The tea pot is made of glass and Poliproplyne. Plastic material is used fort he handle and the top lid as well. The spout
is made of stainless steel material. The lower water container is made of glass and the lower body is supposed to be
poliproplyne.
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Tolga Yaşar Yılmaz
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Geoid
‘’Sıradan bir sebili geleneksel bir lezzet pınarına nasıl dönüştürmeli?’’ ﬁkrinden yola çıkarak tasarlanan GEOİD, günlük
hayatımızda sıkça kullanılan sebili, çok basit ve farklı müdahaleler ile birlikte kullanışlı, geleneksel ve modern bir tasarım
ve aynı zamanda lezzetli bir çay hazırlama ürününe dönüştürmektedir.
Oﬁs, otel, lokal, hastane, spor merkezleri, askeriye bölgeleri ve havaalanı gibi toplu yaşam alanlarında herhangi bir servis
görevlisi insan ihtiyacına gerek duymadan geleneksel demleme çay ihtiyacını 7/24 verebilecek bir üründür GEOİD.
Modern tasarımı ile farklı malzeme tercihleri ile de kullanılan yerlerde sıradan sebil tasarımından çok uzak ve modern çizgi
ve farklı renkleri ile ihtiyaca cevap verecek bir ürün olarak tasarlanmıştır.

Geoid
GEOID is an innovative and new way of making an ordinary water dispenser to delicious tea maker same time. GEOID,
transforms usual water dispenser that used often into a new functional, modern designed tea preparing unit with small
and detailed changes on it.
GEOID serves its product at public places like ofﬁce, hotel, hospital, gyms, military zones or airports’ without any human
intervention. GEOID serves traditional steep tea 7/24 in a modern and technological way. By the help of modern design
GEOID can satisfy all places needs with different material usage’ color alternatives and sleek design features.

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

Mehmet Kındı
Orta Do€u Teknik Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
Middle East Technical University
Department of Industrial Design
www.doku8.com

Sisetto

Ümit Karaca
Orta Do€u Teknik Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
Middle East Technical University
Department of Industrial Design

Sisetto, sıcak içecekleri kolayca servis etme ve toplama tasarımı çözümüdür. Klasik tepsi ile sunumun yerine, daha
organize ve tasarlanmış bir şekilde bölmelenmiş termos gibi bir sunum kompleksi önerildi. Böylelikle hem içecekler
sıcaklıklarını servis edilene kadar daha fazla koruyor hem daha organize bir şeklide durarak, devrilme ve dökülmelere
karşı bir önlemleri oluyor.
Kaşığı, küp şekeri, altlığı, ﬁncanları bir arada tutan bir yapıdan oluşuyor. Şekerleri koymak için ﬁncan ve altlık arasında
bir boşkluk tasarlandı. Böylelikle her ﬁncanın şekeri kendi üzerinde geliyor, şekeri attıktan sonra ayırıcıyı altlık olarak
kullanabiliyoruz. Kaşıkları koymak için de taşıma kulbuna entegre bir hazne tasarlandı.
Renkli altlıklarının da ürün kodlamasında kullanılabileceği düşünüldü. Aynı anda farklı sıcak içecek isteyenler için renk
kodlamalarıyla da servisin kolaylaşabileceği düşünüldü.
Üretim yöntemi plastik enjeksiyondur. Fincanlar da sete uygun olarak üretileceklerdir.

Sisetto
Sisetto is designed for serving hot drinks easily. Instead of classical serving on a plate, a kind of divided ﬂask design is
offered. By this, they keep themselves hot until you drink and more stable.
It is composed of a structure that keeps sugar, spoons and cups together. For putting sugar, there is a volume designed
between cup and base. By this sugar comes with cup and after putting sugar in, we can use divider as base. For putting
the spoon in, there is an integrated designed volume to handle.
Moreover, colored bases can be used for coding the different kind of hot drinks.
Production will be plastic injection. Cups will be produced to be ﬁt the set.
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Çaymatik
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her photography and personal
info, to take part in the catalogue.

Ürün otomatik çay demleme makinesidir. Ürün sayesinde geleneksel çay içme ritüeli lezzetini koruyarak, demleme ve çay
koyma işlemlerini pratikleştirir, güvenli hale getirir.
Ürünün su ve çay hazneleri gövdenin içindedir. Çay ve su ürüne üst kısımdan konulur. Haznedeki su kaynayınca, hazneden
demliğe belli miktardaki su aktarılır. Böylece çay otomatik olarak demlenir. Alt kısma bardak koyma yüzeyi çevrilerek
açılır, orta tarafındaki düğmeden dem miktarı ayarlanır ve istenilen miktar çay musluktan konulur. Böylece kullanıcı her
seferinde istediği koyuluktaki çayı bardağına doldurur.
Ürün hem çay demleme zahmetini ortadan kaldırır, hem de çayın yapılmasında geleneksel yöntemi koruyarak, lezzetini
korur.
Ürün kolaylıkla masaya götürülerek, servis sürecini kolaylaştırır.
Üründe poliamid PA6 ve paslanmaz çelik kullanılmıştır.

Çaymatik
The product is automatic tea maker. Within the product, not only the taste of tea remain same, but also the process
become easier and safe.
The water and tea containers are in the body. Tea and water is poured from top. When the water boils, certain amount of
water is transfered to the tea container. Therefor, tea is automatically steeped. The surface for glass is opened by turning,
after that tea is poured to glass from the tap. With adjusting the button certain amount of tea and water can be poured.
User can pour the same amount of tea in each time.
Product ease the process and keep the seromny and the taste same.
The materials are polyamid PA6 and stainless steel.

Ahmet Bekteş
Orta Do€u Teknik Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
Middle East Technical University
Department of Industrial Design
www.ahmetbektes.com

Capsule

Koray Gelmez
İstanbul Teknik Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
Istanbul Technical University
Department of Industrial Design

Capsule sallama çay kadar kolay hazırlanabilecek bunun yanında çay poşetine gerek kalmadan çayı porsiyonlayacak bir
üründür. Capsule’ün üst kısmında 5 adet camdan yapılmış olan tekrar kullanılabilen kapsül içine tepeye konumlandırılan
mekanizma sayesinde kuru çay doldurulmaktadır. Havada asılı olmasından dolayı koyulan su miktarını ağırlık sensörleriyle
algılayabilen Capsule, konulan su miktarına göre kapsülleri ısıtılmış olan suyun içine bırakır. Ana gövde salınım yaparak
çayın suda daha iyi dağılmasını sağlar. Su ısıtma sisteminin alta konumlandırılmasından dolayı, Capsule’ün ağırlık
merkezini aşağıya doğru alınması amaçlanmıştır. Bu sayede salınım yaparken Capsule’ün dengesinin bozulması önlenmeye
çalışılmıştır. Ana gövde bulunduğu mafsallardan eğilerek çayın bardaklara servis yapılması amaçlanmaktadır. Şeffaf gövde
kullanıcının çayın suda dağılmasını ve demlenmesini görebilmesini sağlamaktadır. Kullanım: Üst kapak çıkarılır ve su
doldurulur. Su miktarı cam hazne üzerinde yer alan kişi sayısı ölçeğine göre ayarlanabilir. Açma kapama düğmesine
basıldıktan sonra hazne içinde su ısınır. Isınan suyun içine su miktarına göre kapsüller otomatik olarak yukarıdan bırakılır.
Bırakılan kapsül sayısı kişi sayısına göre ayarlanır. Çayın daha iyi dağılması için hazne sallandırılabilir. Capsule’ü eğerek
çay servisi yapılabilir. Çay haznesi bittikten sonra kapsüller kolayca ikiye ayrılarak içindeki çaylar temizlenir. Temizlenen
kapsüller üst bölmedeki yere tekrar takılarak bir sonraki kullanım için hazır bulundurulur.

Capsule
Capsule is a tea maker that can portion the amount of tea as easy as the conventional tea bags without having a necessity
of using any additional solution. Inside 5 reusable capsules made of glass in the upper part of Capsule, grinded tea leaves
can be ﬁlled via the mechanism that is placed in top part. Capsule, which can measure the water amount inside it with
weight censors since it is suspended in the air, releases the heated capsules according to the amount of water. Main body
provides tea to dissolve in the water better by swinging. Due to the fact that water heating system is placed into bottom
part, it is aimed to move center of gravity of Capsule to bottom. So, while swinging it is tried to prevent to unbalance of
Capsule. It is aimed to pour tea to the glasses by bending from the hinge in main body. Transparent body makes user see
dissolving of tea in water and brewing. Usage: Top lid is taken away and water can be ﬁlled. Amount of water can be
adjusted according to the person number scale. After pressing on/off button, water is heated. Capsules are released from
top part to inside water automatically according to amount of water. Released capsule number is adjusted according to
number of person. In order to scatter tea better, Capsule can be swung. Tea service can be done by bending it. When
tea capsules are empty, they can be easily cleaned by dividing into 2 parts. Cleaned capsules are placed into top part for
next usage.
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ÇAY YAPMA MAKİNESİ
Tasarımı; bilinen çay makinelerinden ve geleneksel çaydanlıklardan ayıran özellik, çay koyma işleminin tek elle ve basit bir
parmak hareketi ile tek seferde yapılabilmesidir.
Çay makinesinin boyutu günlük kullanıma ve özellikle tek elle taşımaya elverişli olarak dizayn edilmiştir.
Üst bölmede klasik demleme işlemi yapılırken alt bölümde suyun kaynama işlemi gerçekleşir. Üst kapak mafsallı şekilde
sabitlendiğinden düşme olasılığı yoktur. Kulpta yer alan buton sağa ve sola kaydırılarak sıra ile tek harekette çay ve suyun
bardağa dökülmesi sağlanır.
Böylece iki elle yapılan çay koyma işlemi tek elle daha kısa sürede ve kolayca gerçekleşmiş olur.
Üretim yöntemleri ve malzemeler:
Paslanmaz çelik malzemeden lazer kesim ve kalıplarla üretilmektedir. Üst kapakta ve kulpta ısı iletimini azaltan plastikler
vardır.

TEA MACHINE
The distinctive mark of the design, which makes differences from known tea machines and traditional teapots, is making
process of tea putting with one hand and simple one ﬁnger act.
The dimension of tea machine designed for daily use and especially carrying with one hand.
While classic tea sleeps in the above part, the boiling fulﬁllments in the below part. There is no probability of falling the
cover because of holding with articulation. Tea and water can put with one movement by sliding a button, which is on the
handle, to right and left.
Thus, putting tea and water, which makes with two hands, can make with one hand.
Production methods and materials:
It is produced by laser cutting and molding from stainless steel. It has plastic on its above cover and handles to decrease
the heat transmissions.

2010671
Katılımcı, kişisel bilgilerinin yer
almasını istememiştir.
The participant did not prefer,
her personal info, to take part in
the catalogue.

Yapmış olduğum tasarım kahve ﬁncanı ve tabağından oluşmaktadır. Bu ikili takım evde ve ticari alanlarda (kafe, restoran,
vb.) kullanıma yöneliktir. Ürün malzeme seçiminde ﬁncan için porselen veya seramik malzeme düşünülmüştür. Tabak
olarak düşünülen altlık kısmında ise silikon plastik malzeme uygun görülmüştür. Porselen ﬁncan ve silikon plastik
altlıktan oluşan ikili takım kalıplama yöntemleri ile üretilir. Tasarıma getirilen yeniliklerden ilki istiﬂeme özelliğidir. İstiﬂeme
şu şekilde yapılır; porselen ya da seramik ﬁncan, silikon plastikten üretilmiş tabağın altında bulunan boşluktan itilir.
Malzemenin göstermiş olduğu elastikiyet sayesinde altta bulunan üç dilimli parça esner ve ﬁncan kolaylıkla yuvaya girer.
Aynı zamanda bu üç dilimli parça ﬁncanı yuvada tutar ve kendiliğinden düşmesini engeller. Böylelikle ﬁncan ve tabak iç
içe geçerek tek parça haline gelir. İç içe geçirilen tabak ve ﬁncanlar üst üste konularak dikeyde bir dizilim sağlar. Bu da
istiﬂemede alan tasarrufu getirir. Tasarımın ikinci yeniliği; tabağın silikon plastik olmasıdır. Silikon plastik kaymayı engeller.
Bu ise hem kullanım kolaylığı sağlar hem de istiﬂemede ürünlerin devrilmesini engeller. Üçüncü yenilik ise; silikon plastik
tabağı, ﬁncandaki kahvenin soğuma süresini uzatarak daha uzun bir süre sıcak kalmasını sağlamasıdır. Ayrıca ürün
istiﬂeme özelliğiyle hacim azalır. Hacmin azalması ise hem paketleme maliyetini düşürür hem de taşıma kolaylığı getirir.

Design consists of coffee cup and the plate. Thus two pieces set are ideal for home and commercial usage (such as cafes,
restaurants,etc,...) Porcelain or ceramic material are chosen for the cups material and silicone material is chosen for the
plate. Two piece set that both porcelain cup and silicone plate are produced by moulding process. The ﬁrst innovation for
the design is stackability. Porcelain or ceramic cup is pushed under the hole of the silicone plastic plate. By the help of
ﬂexibility of the metarial three piece part stretches and cup sits on the slot. At the same time 3 pieced part holds the cup
in the slot and prevents falling. Cup and tha plate interferance and becomes one piece.Stacked cups and plates overlaps
and provides arrengement in vertical direction. The second innovation for the design is the selection of silicone material
for the plate part. Silicone plastic prevents slipping and provides stability in stacking. The third innovation is the heat
protection. Silicone plastic material prolongs the cooling process of the coffee and the liquid stays hot for the longer
hours. Besides, stackability of the product reduces volume. Reduced volume reduces the cost of packaging and enables
easier shipping.
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Türk kahvesini diğer kahve çeşitlerinden ayıran en önemli farklılıklardan biri hazırlanış şeklidir. Diğer kahve türleri sade
(şekersiz) olarak hazırlanıp, sunulduktan sonra, kahveyi içen kişiler zevklerine göre şeker eklerken, Türk kahvesinde şeker
cezveye pişirme sırasında eklenir. Bu noktada ise tercihler devreye girer; sade, az şekerli, orta, şekerli… Özellikle kahve
sunulan kişi sayısı fazlaysa, farklı tercihler hazırlayışta da sunumda da birtakım zorlukları beraberinde getirir. Hazırlayan
kişinin kendi geliştirdiği kodlama çalışmalarına rağmen genelde kahveler karışır. Kahveyi hazırlayan kişiyle sunan kişinin
farklı olduğu restoran, otel gibi mekanlarda bu karışıklık daha sık rastlanan ve daha az tahammül gösterilen bir durum
olarak karşımıza çıkar.
Bu karışıklığı gidermek ve kahve sunumuna kolaylık getirmek için önerimiz, kahve ﬁncanının kulbuna takılarak kahvenin
şeker oranını belirten bir ürün ailesi. Türk kahvesinin tarif önerilerine baktığımızda; az şekerli için 1 çay kaşığı, orta
için 2 çay kaşığı ve şekerli için 3 çay kaşığı şeker önerisi ile karşılaşıyoruz. En doğal tatlı gıdalardan biri olan bal ve
onun mucizevi ambalajı bal peteği; milliyet, din, dil, coğraﬁ bölge, kültür gibi faktörlerden bağımsız olarak neredeyse tüm
insanlarda tatlı çağrışımı yapmaktadır. Bu nedenle, tatlı kavramının görsel ifadesi için basit ve estetik formu sebebiyle bal
peteği sembolünü kullanıyoruz. 1 adet petek; az şekerli kahveyi, 2 adet petek orta kahveyi, 3 adet petekse şekerli kahveyi
ifade ediyor. Kahveyi hazırlayan kişi, aldığı siparişe göre ﬁncanlara sembolleri yerleştirip, kahveleri bu sembollere göre
ﬁncanlara koyduğunda, sunan kişinin kahveleri karıştırmasına imkan kalmıyor.

One of the most important differences that distinguish Turkish coffee from other coffee types is the way it’s brewed. All
other types of coffee are brewed and presented without any sugar, which is later added by the drinker according to taste.
However, for Turkish coffee sugar is added to the pot (cezve) during brewing. Therefore taste and preferences step into
the scene for the amount of sugar; without (plain), little, medium or a lot (sweet). These differences in preferences bring
in additional difﬁculties in brewing and presentation especially when the number of people that will be served is increased.
Despite all creative coding trials of the person brewing coffee, often mistakes are made about the coffee cups (ﬁncan) and
heir sugar content. Furthermore, if Turkish coffee is brewed and served by different people, as in hotels or restaurants;
the mistake becomes more frequent, and less tolerable by the coffee drinkers.
Our proposal to eliminate this mistake and facilitate Turkish coffee serving is a family of indicators that can easily be
attached to the coffee cup handle to indicate the sugar content. When recipes for brewing Turkish coffee are examined;
one, two and three teaspoonful of sugar is advised for the sugar amounts little, middle and a lot (sweet) respectively.
Honey, the most natural sweet food and honey comb, its miraculous packaging evokes the sense of sweetness in almost
all human beings regardless of factors like nationality, religion, language, geographical region or culture. In this respect,
we are using honey comb symbolization for the visual expression of sweetness due to its simple and aesthetic form. One,
two and three hexagons are used for indicating the sugar amounts little, middle and a lot (sweet) respectively. Person
that is brewing the Turkish coffee can attach these symbols to the coffee cups handles according to the requested sugar
content so that there is no possibility left to make a mistake while serving the coffee.
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Çintemani
Çintemani Türk kahvesi servis takımı, Osmanlı kültürüne aynı dönemde girmiş olan bir Uzak Doğu motiﬁ ile kendine has
pişirme yöntemi ile Türk kahvesi adını almış, kendi sunum ve paylaşım ritüeli ile kendi kültürünü oluşturmuş kahveyi
bir araya getiriyor. Genellikle iki kişinin karşılıklı sohbet ederek tükettiği Türk kahvesi ve yanında servis edilen lokum
için hazırlanmış üç parçadan oluşan servis takımı iki adet kahve ﬁncanı ve tabakları ile bir adet lokum kasesinden
oluşmaktadır. Yukarıdan bakıldığında bu üç parça “Çintemani” motiﬁni tamamlamaktadır. Çintemani ikisi altta biri üstte,
üç yuvarlak benekten oluşan bir Osmanlı sanatı motiﬁdir. En çok çini ve dokumalarda görülen ve Uzak Doğu kökenli olan
bu motifte yer alan üç beneğin Buda’nın üç kutsal vasfını temsil ettiğine inanılır. Motiﬁn Osmanlı’daki karşılığı olarak da
bu üç benek “güç, kuvvet ve saltanatı” sembolize etmekte ve özellikle padişahlar ve devlet büyükleri için kullanılmakta idi.
Aynı dönemde kahve de nadir bulunuşu dolayısıyla kıymetli ve sultanlara layık bir içecek olarak görülmekte idi.
Malzeme olarak da hem kahvenin sıcaklığını uzun süre muhafaza etmek adına hem de geleneksel kahve takımlarından
uzaklaşmamak adına porselen seçilmiştir. Tamamı porselenden üretilen takımın istenen kısımları sonradan
renklendirilmektedir. Merkezden kaçık dairelerden oluşan tabakta ﬁncanın konmadığı kısımda oluşan yüzey de lokum için
kullanılmaktadır. Tabaklarda kullanılan motiﬁn aynısı lokum kasesinin de kapağında kullanılmaktadır.

Çintemani
Çintemani Turkish coffee service set, brings together a Far Eastern motif which entered in the same period of the Ottoman
culture with coffee; which have taken the name of Turkish coffee with a unique method of cooking, and created its own
culture with its spesiﬁc presentation and sharing ritual. Generally, the consumption of Turkish coffee is between two
people chatting. For this reason the set consists of three parts; two coffee cups and plates and one bowl is for serving
Turkish delight. From above, these three parts complete “çintemani” motive. Çintemani is a motive of Ottoman art which
consists of three round spots; one above of the two on the bottom. The three spots in this Far Eastern motive, which
mostly used in tiles and weaving is believed to represent the three sacred attributes of Buddha. The three spots on the
Ottoman motive symbolize “power, force and sultanate” and the motive was especially used for royalty and heads of
state. At the same time coffee was seen as a beverage of Sultans because the presence of coffee was rare and precious.
To maintain the temperature of the coffee for a long time and for being loyal to the traditional coffee sets, porcelain was
selected as the material. All the set is produced of porcelain and the required parts are colored after manufacturing. The
wider section which is formed because of eccentric circles is used for Turkish delight. The motive on the plates is formed
in the lid of the Turkish delight bowl.
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Katılımcı, fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını
istememiştir.
The participant did not prefer,
her photography and personal
info, to take part in the catalogue.

Mondo
MONDO sofralarımızın vazgeçilmezi olan çayın pişirilmesi için tasarlanmış bir üründür. İstisnasız her Türk ailesinin
evinde her zaman faaliyet gösteren, her zaman dumanı tüten çaydanlığın farklı bir yorumudur. Alışılagelmiş dairesel
form, iki hazne ve bir kapaktan oluşan standart çaydanlık malzemeleri korunmuştur. Ancak bu projede hepsi bir bütün
olarak görülmek istenmiştir. Ana ﬁkir de buradan çıkmıştır. Ürün, dünyamızın ekseni gibi eğimli bir eksen üzerinde ikiye
ayrılmaktadır. Bu da alışılagelmiş çaydanlık formundan bir çeşit ayrılıştır. Başka bir perspektiften bakıldığında geometrik
formu ile mutfak malzemesi olmaktan çıkmış heykelsi bir yaklaşımla modern bir obje görünümü almıştır. Sağlam bir
şekilde ayakta durması için altı düzleştirilmiştir. Üst haznenin kapağı hazneden bağımsız olmayıp yukarı kalkmak suretiyle
kullanıma elverişlidir. Ürünün toplam yüksekliği 24 cm’dir. Mutfağında teknoloji ve yenilik arayan müşteri proﬁli için
zevkle kullanacakları bir ürün ortaya çıkmıştır. Malzeme olarak çelik önerilir ancak ürün seramik porselen ile üretilmeye
de uygundur. Çaydanlığın sapları yanmaya karşı ve tutmada kolaylık sağlamak amacıyla yanmayan plastik (yanmaz PE)
malzemeden oluşmaktadır.

Mondo
MONDO is a product, designed to steep the tea. It is a different design of teapot which is used all the time and in all
Turkish home kitchen without exception. Standard teapot parts: Ordinary circular form, two water reservoir, and a cap are
also keeped as well. However in this project, all these three parts are desired to be seen together and so the main idea
come out herefrom. Product is splitt off two on a curved axis like earth axis. This is a kind of variation from standart teapot
form. From another point of view, with its geometric form it is evolved from being a kitchen material to a modern object
in a sculptural approach. This product arises for a customer proﬁle who desires technology and innovation together.
Steel is recommended as the main material but ceramic porcelain is suitable as well. Handholds are of a plastic material
(PE) to able to hold easily.

2010700
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını
istememiştir.
The participant did not prefer,
her photography and personal
info, to take part in the catalogue.

KahveKeyf
Türk kahvesi yaparken karşılaştığımız en temel sorunlardan biri misaﬁrlerimize farklı çeşitlerde (orta, şekerli, sade)
kahveyi aynı anda ikram edememektir. Kahve içeceklerin sayısı fazlaysa ve hepsi farklı tatta kahve içiyorsa, kahveyi kısa
sürede, zahmetsizce ve eşit miktarda bol köpüklü olarak hazırlamamız imkânsızdır. Bu projede Türk kahvesi hazırlanması
ve sunumu için yeni ve pratik bir yaklaşımla bu sorunlara çözüm aramaktadır.
Kahveler ayrı ayrı paslanmaz çelik ﬁncanlarda pişirilir. Böylece hem istediğimiz sayıda hem de istediğimiz tatta kahve
yapabiliriz. Türk kahvesini ﬁncanda pişirme yöntemi (ateş üzerinde ﬁncanla kahve pişirme) günümüzde de kullanılmaktadır.
Bu yöntemle kahve pişirme hem bize eski bir deneyimi tekrar yaşatacak hem de kahve pişirirken karşılaştığımız bazı
sorunlara çözüm yaratacaktır.
Pişirme süresi otomatik olarak ayarlanmıştır ve kahve köpük yapıp piştiğinde pişirme kendiliğinden son bulur. Böylece
kahvenin taşması ya da köpüksüz olması gibi sorunlar da ortadan kalkmış olur.
Türk kahvesi pişirme makinesi indüksiyon cam-seramik ocakların çalışma prensibine uygun olarak tasarlanmıştır.
İndüksiyon teknolojisinde ocak çeliğe duyarlı olarak çalışmaktadır. Çelik dışında hiçbir objeyi ısıtmaz ve elde yakmaz.
Pişirme işlemi bittiğinde makineyi kapatıp, kablo bağlantısını makineden çekerek kahvelerimiz sunuma hazır hale gelir.
Ayrıca her bir ﬁncanı pişirecek alan ﬁncanın taban alanı kadardır ve bu bizim enerji tasarrufu yapmamızı sağlar. Paslanmaz
çelik ﬁncanların yüzeyinde bulunan silikon bant sıcak ﬁncanı rahat tutmamıza yarar.

Kahvekeyf
For Turkish coffee lovers, one of the problems is to prepare and serve turkish coffee with different amounts of sugar at
one go. As it is known there are three degrees of sweetness used in Turkish coffee mild,medium sugar and a lot of sugar.
And when there are different choices about the degree of its sweetness, traditionally each of them is prepared one by one.
Through this design it will be possible to prepare all of them at once. The design also brings back the tradition of making
coffee in the cup rather than a pot kept on a heat source. Thanks to its glass ceramic design, it does not heat anything
but steel base and ensures the safety of coffee lovers.
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2010703
Katılımcılar, fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını
istememiştir.
The participants did not prefer,
their photography and personal
info, to take part in the catalogue.

T-Easy
Kişisel çay tüketimine yönelik bir ürün olan T-EASY, kullanıcının bu ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır.
Çay demlemek için gerekenlerin bir arada sunumu ile kullanıcının özelleştirebileceği bir çay deneyimi hedeﬂenmektedir.
Ürünün sıcak suya batırılan metal kısmı kancası ile asılarak kullanımında kolaylık sağladığı gibi, ayrı bir karıştırıcı ihtiyacını
da ortadan kaldırmaktadır. Kapaklı hazne ise kullanıcının tercihi çay ile doldurularak, poşet olmayan çayların da ürünle
kullanılabilmesini sağlar. Bununla birlikte ürünün taşınabilirliğini öne çıkaran hazne, çayı koruma işlevi de görmektedir.
Kullanıcıya kişisel çay keyﬁ sunan ürün, kompakt, hijyenik ve modern bir çizgidedir. Bardak kullanımında, içim için
ölçeklendirilmiş plastik hazneden 1 bardaklık miktar metal hazneye boşaltıldıktan sonra T-EASY sıcak su dolu bardağa
asılarak demleme işlemini gerçekleştirir. Ürün orta kısmında bulunan ikinci kancadan asıldığında ise, demlenme süresi
sonunda bardaktan çıkarmadan çay askıya alınabilir. İstenildiği takdirde demlikte de çay demleyebilmeye yarayan ürün,
birden fazla sayıda asılarak da kullanılabilmektedir. Çay ambalajı olarak kullanılabilecek ürün, 8 bardaklık kapasiteye sahip
olup, günlük tüketimi karşılayabilmektedir. Yaprak çay veya poşet çay ile kullanıma izin verirken, bitkisel çayların da
kullanımını destekler. Promosyonel kullanımda metal üzerinde açılan boşluklarla sağlayıcı markanın ismi veya logosunun
oluşturulması da kolaylıkla yapılabilecektir. Ürünün kanca kısmındaki plastik için çeşitli renk seçenekleri sunularak,
kullanıcıya yönelik farklılaşma sağlanabilmektedir. Poşet çay kullanılmadığı takdirde, poşet kâğıdının suyu emmesinin
önüne geçilebileceği gibi, kâğıt tüketimi de azaltılmış olabilecektir.

T-Easy
T-EASY is a product specialized for personal tea consumption, designed according to these needs. Presenting the
necessary pieces for tea brewing in one piece, it aims a tea experience that user can customize. The metal part that is
dipped into hot water offers an easy use with its hook, while at the same time it eliminates the need for a mixing stick or a
spoon. The container with a lid can be ﬁlled with the consumer’s choice of tea, while making possible to use tea other than
tea-bags. It also fosters the mobility of the product and acts as a protector for the tea. T-EASY is a compact, hygienic and
modern product that offers a personal tea joy to consumer. Usage with a cupboard is as follows: Tea for 1-cup (indicated
by numbers) is poured into metal part from the plastic container. Then T-EASY brews the tea in the cupboard that is
hooked onto. Tea can be held up by using the second hook in the middle, after brewing. It can also be used with teapot
and hooking more than one product is possible. The product has an 8-cups capacity that corresponds to daily usage. It
can be used as tea packaging. Being compatible with both leaf-tea and tea-bags, it makes possible to use herbal teas. In
promotional usage, the name or the logo of the brand can be punched on metal part easily. The plastic part in hook has
various colour options which allow customization. When tea-bags are not used, the paper consumption is decreased,
while water emission of the paper-bag is eliminated.

Beyza Paksın
‹stanbul Teknik Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
Istanbul Technical University
Department of Industrial Design

ASKOS

Hazan Kara
‹stanbul Teknik Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
Istanbul Technical University
Department of Industrial Design

“ASKOS” bitki çayı demleme ünitesi sağlıklı yaşamın vazgeçilmez gerekliliklerinden olan bitki çayı tüketimini özendirme
işlevini üstlenir. Günlük yaşantımızda, siyah çay veya kahveyi pişirmek ve servis etmek için özelleşmiş birçok ürün
bulunurken, bitki çayı için tasarlanmış ürünler kısıtlıdır. Bu nedenle bu alan üzerine yoğunlaşılmıştır. Temel hedef, bitki çayı
demleme ve servis etme işlevini tüm gereklilikleri ile yerine getirirken ürünün formu ve kullanıcı üzerinde yarattığı etki ile
de bitki çayı tüketimini artırmaktır.
Bitki çayları, hali hazırda çoğu zaman yanlış demleme usulleri ile hazırlanmaktadır. Çoğu zaman bitki ile beraber kaynatılan
su , bitkideki temel minerallerin alınamamasına sebep olur. Bitkilerin kaynatılmak yerine demlenmesi gerektiğinden,
kullanıcıyı buna yönlendiren bir tasarım yapılması amaçlandı. Su kaynatılırken bitkiler buharda kalır, daha sonra kaynatılan
su bitki ile karıştırılarak demlenme işlevi yerine getirilir.
“ASKOS” bitki çayı demleme ünitesi, işlevselliğinin yanı sıra modern, sade ve şık görünümü ile de cezbedici niteliktedir.

ASKOS
The design is inspired from Ancient Greek vessels and called as the name “ASKOS” which is used for these vessels.
Product Function: To steep and service herbal tea
“ASKOS” herbal teapot encourages people to consume herbal tea which is one of a kind of indispensable requirements for
healthy life. In daily life there are so many kind of products designed for black tea or coffee. Nevertheless, there is lack of
teapot designs which are focused on herbal tea steeping. For this reason, we concentrate on this subject.
The main expectations in this project is both to perform the functional requirements and to provide people drink more
herbal tea by its positive effect on users with its overall appearance.
Herbal teas are usually being steeped in a wrong way. The common mistake is boiling the herbals in water, this wrong
application causes to take less advantage of the herbaltea that some minerals are lost while boiling it. That’s why we aim
to design the product with the details that provide user to steep it instead of boiling it.
The herbals stay in the steam,while the water is boiling. After the water is boiled, the herbals meet with the water with a
simple move in the product,in this way the steeping process is achieved.
“ASKOS” herbal teapot has a charming look with its modern, simple and attractive appearance beside of its functional
characteristic
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KOLAYDEM
Kolaydem, çay pişirme ve çaydanlık kullanımına yenilik katmaktadır. Klasik çaydanlıkları kullanırken yaşanan zorluklardan
dolayı farklı kullanımlar sunuyor.
Kolaydem, bütün bir kapalı hazneden, bir kapaktan iki kulp ve iki ibrikten oluşur. Dışarıdan simetrik gibi görünse de
içeride simetrik olmayan bir bölünmeye sahiptir. Bütün haznenin içerisinde daha küçük olan bir dem haznesi bölünmüştür.
İki haznenin de emziği bulunur. İki taraftan kullanımı sağlayacak kulbu vardır. İki hazne birbirine kapak bölgesinde bulunan
dar bir kanal ile bağlantılıdır. Çayı demlemek için çaydanlık ters çevrilir, bu kanaldan su ilk hazneden ikinci hazneye (çayın
bulunduğu) eşit miktarda geçer, çay demlenir.
- Kolaydem tek bir dış hazne ve bunu kapatan tek bir kapaktan oluşur. Kapak vida şeklinde hazneyi kilitler ve ters
çevrildiğinde dahi açılmaz. Demlemek için kapağın açılmasına gerek yoktur.
- İki ayrı hazne olmadığı için demlik altında biriken su damlaları sorun olmaz.
- Çay demlemek için suyu haneler arasında paylaştırırken (kapalı bir sistem olduğu için) su buharına maruz kalınmaz.
- Demlenmiş çayı bardaklara boşlatırken iki elin birden dolu olmasına gerek kalmaz. El boşta kaldığı için bardak vs.
tutulabilir. Kontrol de daha iyi sağlanır. Tek elle iki hazne birden kavranmış olur.

KOLAYDEM
Kolaydem prefers new methods of using kettle and steeping.
Kolaydem seems one piece store. It has a top cover, two handles and two ewers. Everthing seems symmetrical but it
has unsymmetrical parts in it. There is a little tea store in the big store. That two store has difﬁrent ewers. There are two
handles for using two sides. Two store contacts each other with a canal in top cover. When tea is steeping the teapot is
turned upside down. Boiling water goes on the tea store and the tea is steeped.
- Kolaydem has one piece surface store and one top cover. Top cover lockes the store as a screw. So for steeping, we do
not need open the cover.
- There is no problem about vapor drops. Because kettle has not two parts.
- People are not exposed by boiling vapors when they spilling the tea.
- There is no need to use two hand for spilling. People could hold all kettle by one hand. So they could hold glass with
other hand. And there is no problem about putting the teapot on a clean place.

2010802
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını
istememiştir.
The participant did not prefer,
his photography and personal
info, to take part in the catalogue.

Tek Kişilik Demleme Çay Keyﬁ: Dem
DEM, tek kişilik bir elektrikli çaydanlıktır. Çaydanlığın büyük ve hantal, sallama/poşet çayın ise tatsız olduğunu düşünenler
için evde, işte, restoran ve otellerde kullanılabilecek pratik bir çözümdür. DEM’i dilerseniz demleme poşeti, dilerseniz de
çay yaprağı ile kullanabilirsiniz. DEM’in birbirine ters yönlü bakan hazne ağızları sayesinde dem ve su birbirine karışmaz.
Döküm esnasında, Türk çayının döküm ve içme ritüeline uygun olarak önce dem, sonra su gelir. DEM demlik haznesi
çıkarıldığında, sadece bir su ısıtıcısı/kettle olarak da işlev görür. DEM, iki hazneden oluşur. Alt hazne suyu kaynatmak,
üst hazne ise dem içindir. Bildik çaydanlıklardan temel farkı, demleme işleminin kendiliğinden gerçekleşmesidir. Yani
suyun kaynamasını bekleyip, daha sonra demliğe koymaya, bunun sonunda da demlenme için ayrıca beklemeye gerek
yoktur. Tüm bu işlemler buhar basıncı yardımı ile kendiliğinden olur: Alt haznede kaynayan su, buhar basıncının etkisiyle
fokurdayarak üst hazneye geçer ve burada hapsolur. Demlikteki su, demleme poşeti/çay yaprakları ile demlenme süresi
tamamlanana kadar burada demlenir. Bu süre zarfında, kaynama haznesindeki su kısık ısıda tutulur. DEM’in kendine özgü
formu ve birbirine ters bakan hazne ağızları sayesinde, döküm sırasında, önce dem sonra su boşalır. Isıtıcı bu seçime
göre ısıyı ve zamanı ayarlar. İlk aşamada yüksek ısı ile suyu kaynatıp fokurdatır ve su üst hazneye geçerek hapsolur.
İkinci aşamada orta derecede bir ısı ile demlikteki çayın demlenmesi sağlanırken alt haznedeki su sıcak tutulur. Üçüncü
ve son aşamada ise ısı sadece çayı sıcak tutmak içindir. Dem miktarı kullanıcının isteğine uygun olarak üretildikten sonra,
kullanıcı bardağına dilediği kadar su koyabilir. *DEM yaklaşık sadece bir büyük bardak /ﬁncan kadar çay demlemek üzere
tasarlanmıştır. *DEM demleme çay poşeti veya çay yaprağı ile kullanılabilir.

Well-Steeped Tea Experience For One: Dem
DEM is an electric tea-kettle that can make well-steeped tea for one. If you think that tea-kettles are big and chunky, and
you don’t like the taste of tea bags, DEM is a good match for you. It is a very practical solution for home, ofﬁce, hotel and
restaurant use. You can use DEM both with Steep-bags and ordinary tea leaves. With its oppositely located nozzles, DEM
prevents the water and tea from mixing each other. By this way, when you serve with DEM, tea arrives prior to the nozzle
than the water. You can even use DEM as a good old kettle, when you remove the top steeping container. DEM consists of
two containers. The lower one is for boiling water, and the top one is for steeping. What makes DEM different is primarily
the way that it steeps tea by itself. The user doesn’t have to concern about ﬁrst boiling water, and then pouring water into
another container…etc. DEM makes all of these happen by using steam pressure. The boiling water at the lower container
gets into the the top container with the help of the steam pressure and traps there together with the tea leaves/steep-bag.
Water and tea steeps until they are done, and in the mean time the water at the lower container is being kept hot. First,
it starts with high temperature to let the water boil and get into the top container. Then, the temperature gets down a
bit to let the steeping process begin. And ﬁnally the temperature gets down even more, just enough to keep the tea hot
and ready. After producing the desired level steeped tea, the user is free to choose the amount of water, he/she can get.
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Çaylak
Çaylak konsept bir elektrikli semaver tasarımıdır. Günümüzde kullandığımız çaydanlıkların veya elektrikli semaverlerin çift
kolla kullanılma zorunluluğunu ortadan kaldırarak, tek elle bir kullanım amaçlanmıştır. Tek elle kullanımın yanı sıra kontrol
tuşları ile çayın ve suyun döküldüğü ağızların kapanıp açılması sağlanmıştır. Bu şekilde tek elle sıvı dökümünde istenildiği
durumda suyun, istenildiği durumda çayın akması gibi bir seçenek kullanıcıya sunulmuştur. Ürünün üst haznesinin eğimli
yapısı su dökme işlemi sırasında önce çayın daha sonra suyun akmasını sağlamaktadır. İlk eğimden sonra çay ağzının
kapatılması ile tek hamlede önce çay sonra su akıtılması yani klasik Türk çay koyma stili kullanıcıya sunulmuştur.

Çaylak
Çaylak is a concept electrical samovar. It is aimed to eliminate the difﬁculty of using the teapots or electrical samovars
we use today with two arms and to use it with one hand. Besides usage with one hand, the outlets where tea and water
are poured from can be opened and closed through control buttons. By this way, the option of pouring tea or water
whenever you wish while pouring liquid with one hand is provided to the user. The sloped structure of the upper tank of
the product enables you to pour tea ﬁrst and then water during the action of pouring water. Pouring tea ﬁrst and then
water with one movement by closing the tea outlet after the ﬁrst slope, in other words classic Turkish pouring style, is
provided to the user.

Dilan Epik
Yeditepe Üniversitesi
‹ç Mimarl›k Bölümü
Yeditepe University
Department of Interior Architecture

Hole

Göktürk Topuz
Orta Do€u Teknik Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
Middle East Technical University
Department of Industrial Design

Tepside çay/kahve taşırken, içeceklerin dökülmesine engel olmak amacıyla tasarlanan HOLE; üzerinde bulunan deliklere,
bardakların geçirilmesiyle içeceklerin sarsılmasını, dolayısıyla dökülmesini engelliyor. Hole polyprophylene plastik bir
tepsi, seramik bardaklar ve bu bardakların etrafını saran silikon bantlardan oluşuyor.
Tepsi masaya konduğunda bardaklardan ayrılıyor ve böylelikle bardaklar rahatlıkla tepsinin üzerinden alınabiliyor.
Tepsideki deliklerin etrafında bulunan oluklar sayesinde; olası bir çay/kahve dökülmesinde, içeceklerin bu oluklarda
toplanması sağlanıyor. Böylelikle dökülen içeceğin tüm tepside gezinmesi önleniyor.
Bardakların etrafını saran silikon malzeme sayesinde hem sıcak içeceklerin el yakmaması hem de bardağın elden
kaymaması sağlanıyor.
Bardakların iç yüzeylerinin farklı renklerde olması sayesinde servis yapanın ve\veya kullanıcının bardağı diğerlerinden
ayırt edilebiliyor.

Hole
HOLE; is designed as a solution proposal to prevenet of spilling tea/coffee, while serving them on a tray. Polyprophylene
Plastic tray, ceramic cups and silicone bands around them composes the Hole. Puting the cups through the holes of the
tray avoids the shake of those cups, and the pouring of the tea/coffee accordingly.
Leaving the tray over a table makes the cups higher than the tray’s position, so they can be taken easily.
Ducts around each hole on the tray avoid to let the spilled tea’s /coffee‘s wandering around.
Thanks to the silicone band around the cups, hot drinks can be easily taken without hand hurting or slithering cup when
it’s handled.
Different internal colors of the cups provide to be distinguished by the user.
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Plus
Plus aynı anda dem ve su doldurabilen bir çaydanlık konseptidir. Gelenekselleşmiş çaydanlık kullanımında sırayla
doldurulan dem ve su, plus çaydanlık ile iç içe geçen ibriklerden aynı anda doldurulur. Plus çaydanlığın kulbundaki tetik
sayesinde dem ve su miktarı ayarlanarak, tek seferde arzu edilen dem miktarında çay doldurulabilir.
Kullanıcı, her iki kabı taşımak için tek elini kullanabilir veya demi ve suyu doldurmak için tekrar tekrar tabanın bulunduğu
noktaya geri dönmek zorunda kalmaz.
Plus çaydanlık ile çay, geleneksel çaydanlıklar gibi demlenir. Demleme işlemi sonrasında demlik çaydanlık içindeki
yuvasına yerleştirilir. Sonrasında Plus dem ve su doldurmak için hazırdır. Kullanıcı demi ve suyu sırayla koyabileceği gibi,
tetiği dengeleyerek aynı anda dolum yapabilir.
Tetik serbestken, demlik kulp üzerindeki eksenden dönerek, yerine oturur. Demliğin ibriği, alttaki çaydanlığın ibriğini
tıkayarak su akışını engeller. Bu şekilde sadece dem akışı olur. Tetiğe basıldığında, demlik aynı eksende döner ve demliğin
ibriği yukarıdaki kapak tarafından kapatılır. Bu şekilde sadece su akışı olur. Kullanıcı sırayla dolum yapabildiği gibi tetiğe
basma oranı değiştirilerek istenilen dem oranında çay dolumu yapabilir.
Plus, yenilikçi ﬁkrini mekanik bir detayla sağlamıştır. Üretim esnasında geleneksel elektrikli çay makinelerinden fazla bir
maliyet gerektirmez. Üretim için kulplarda ve ibriklerde ısı dayanımlı ABS plastik veya bakalit gövdede ise paslanmaz çelik
öngörülmüştür.

Plus
Plus is teapot concept for traditional Turkish tea in which high dense tea and boiled water are ﬁlled at the same time.
Existing products needs to be seperated and ﬁlled in turns while plus can provide both ﬂuids at a rate that the user
decides. User dont need to make another trip to base while s/he can carry both pots in one hand. A trigger on the handle
of the pot arranges the ﬂuids ﬂow rates.
Traditional tea cooking process is the same in plus. During serving; if the trigger is free, the topknot of tea pot obstructs
the topknot of water pot which allows ﬂuid ﬂow from only the top pot. When the trigger is pressed, teapot makes a
circular motion inside the bottom pot on an axis on handle and the topknot is closed by the upper-lid which means water
ﬂow only from bottom pot. User can ﬁll the glass in turns or can arrange the ﬂuid ﬂow rate by balancing the trigger
meaning similtaneous ﬁlling.
Plus dont need any more expenses form existing tea makers in the market. Handles and topknots are made of ABS
plastics by injection molding while the body is stainless steel.

2010882
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını
istememiştir.
The participant did not prefer,
his photography and personal
info, to take part in the catalogue.

Filtre Kahve İçin French Presli Kupa

2010882
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını
istememiştir.
The participant did not prefer,
her photography and personal
info, to take part in the catalogue.

Filtre kahve hazırlanırken kullanılan french preslerde kahveyi içmek için demlenilen kahveyi ayrı bir ﬁncan, kupa vb şeylere
boşaltılır. Bu demleme çayla mantıksal açıdan yakındır. Çay çeşitleri arasında sallama çay da yer almaktadır. Sallama çay
da suyun içinde demini almaktadır.
Bu ürün de açılır kapanır kahve bölmesine koyulan ﬁltre kahvenin kupa içerisine yerleştirilmesi amacını taşır. Kupası içine
yerleştirilen bireysel french pres ile ekstra bir kupaya gerek kalmaz. Yerleştirilen, içinde kahve olan bölme birkaç kez aşağı
yukarı kaydırılarak kahvenin suya karışması sağlanır ve 4-5 dakika beklenir. Altında yer alan tabağa demleme süresi biten
üst aparat yerleştirilir; bu sayede kahveli kısmı nereye koyacağım derdi ortadan kalkar. Kahvenin içinde demlendiği cam
kupa ile sıcak bir şekilde içilir.
Evde şahısların kendileri için kullanabilecekleri gibi kafe gibi yerlerde üzerine logo vb basılarak bireysel kahve servisi olarak
kullanılabilir.

Cup with French Press for Drip Coffee
Another glass or cup is needed to put steeped coffee after preparing drip coffee by using french press. It has the same
procedure as steeped tea. On the orher hand; there are tea-bags to prepare tea without using any steeping thing. Tea gets
steeped in the water in the cup.
In this product drip coffee also gets steeped in the cup. The coffee is put in the part that opens and closes. Then whole part
is put in the cup. By this way, another cup is not needed t drink the coffee. Person takes this part which includes the coffee
up and down a fex times. And the coffee is left for 4-5 minutes to get steeped. The plate under the cup is used to put the
top part. So, it is not thought where the dirty part will be put. The drip coffee is drunk in the cup where it has got steeped.
People can use this product as a personal drip coffe cup at home and work, also cafes and coffee companies can use it
to serve personal coffee and maybe they can use their logos.
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2010911
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını
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info, to take part in the catalogue.

ZERO

2010911
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını
istememiştir.
The participant did not prefer,
her photography and personal
info, to take part in the catalogue.

Otel odaları misaﬁrlerini her türlü ikram ve rahatlıkla memnun etmek için tasarlanan mekânlardır. Sabun kutularından,
terliklerine kadar her şey bir dil birliği ve marka bilinci ile sunulur tüketiciye. Fakat odalara konulan çay kahve köşesi
bu ahengi bozar. Çoğunlukla bir su ısıtıcısı, iki ﬁncan ve ikram kutusundan oluşan bu köşe eklektik bir alandır. ZERO
otel odalarına çay-kahve ikramında, odanın geri kalanında gösterilen özenin ve konforun sağlanması için tasarlanmıştır.
Temelde hem stant hem tepsi görevini gören bir altlık ve iki bardaktan oluşmaktadır. Bardaklar hem ısıtıcıdır hem de
bardak. Tepside var olan ve bardakların oturdukları alandan rezistans geçmektedir. Bardağın içerisine su konulduktan
sonra yerine oturtulur ve tabağı bardağa ters kapatılır. Düğmesine bastıktan sonra su ısınmaya başlar. Tabağın ortasındaki
dairesel doku su buharının aşağıya sızmasını engelleyerek etrafına toplar. İçi seramik olan bardağın ve tabağın dışı
bakalitten oluşmaktadır. Böylece hem ısıyı tutar hem de el yakmaz. Su ısındıktan sonra bardak alınır, tabağı ters çevrilerek
altına konur ve istenilen içecek hazırlanır.
ZERO çay-kahve ikram tasarımı su ısıtıcısını ortadan kaldırarak bardak ile ısıtıcıyı tek formda birleştirmiştir.

ZERO
The hotel guest rooms are designed for satisfy guests with their comfort and caterings. Soap boxes, slippers, everything
up to the consumer is presented with a language association and brand awareness. But tea/coffee corners disrupts this
harmony. Often they are eclectic spaces with a kettle, two cups and a serving box. ZERO is designed for hotel rooms, to
provide comfort and attention at tea/coffee serving. Basically it is composed of a stand and two glasses. Cups are both
heater and cups. Resistance in the tray passes through the bottom of cups. After putting water into the cup cup plate
is placed upside down and turned off. After pushing the button water begans to heat up. Inside part of the cup is from
ceramic and outer part is from bakalitten. Thus, it does not give heat away and don’t burn the hands. After water boiled
up, plates are taken away and turned back and cups are placed on the plates.
ZERO tea coffee serving design combines heater and cup in a single form and eliminates heater.

Cengiz Ultav
Orta Do€u Teknik Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
Middle East Technical University
Department of Industrial Design

Şebnem Yanç Demirkan
Orta Do€u Teknik Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
Middle East Technical University
Department of Industrial Design

Isıldak
Kültürümüzdeki çay demleme ve servis işini mutfaktan çıkarıp sohbet edilen ortama taşıyan semaverin modern bir yorumu
olan Isıldak, hem geleneksel çay demleme ritüelini sağlamayı hem de modern yaşamlarımızdaki kolay temizlik, görsel
estetik ve hızlılık isteklerini karşılamayı amaçlamaktadır. Çayın tadı ve kokusu demlenme zamanına göre çeşitlilik gösterir.
Kullanıcının kendi sevdiği tada ulaştığının bir diğer belirgin göstergesi ise çayın rengidir. İsmini ısı ve ışık kaynağı olabilme
özelliğinden alan tasarım; çay demleme seremonisinin tüm bu özelliklerini görülebilir hale getirmektedir. Cam hazne
içinde yapılan demleme izlenebilmekte ve haznenin altında yer alan mum ile tüm bu süreç esnasında uygun sıcaklıkta
kalabilmektedir. Çayın içine doldurulduğu hazne çıkarılıp kolaylıkla temizlemeye uygundur. Haznenin en alt kısmında yer
alan cam yarım küre ise, mum ışığının kuvvetini arttırarak sürecin daha kolay ve keyiﬂe izlenmesini sağlamaktadır. Ürünün
tüm parçaları kolaylıkla birbirinden ayrılabilmekte ve bulaşık makinesinde yıkanabilmektedir. Sosyal bir seremoninin
parçası olan Isıldak, hem çay içme keyﬁ sunmayı hem de yumuşak mum ışığındaki sohbet ortamının parçası olmayı
amaçlamaktadır.

Isıldak
Isıldak is designed to take a place in the middle of this ceremony as an object which is a part of the ceremony and can be
watched. Isıldak is a modernized version of “semaver” which takes place not in the kitchen but in the middle of gathering
place. It aims also to serve for the modern life needs with the attributes of easy cleaning, aesthetic quality, and ease of
usage. Taste and smell of tea varies according to brewing time of tea, and maybe the strongest indicator related with
brewing is the change in the color of tea. Change in color is a visual attribute of which users may expect the preferred
taste they enjoy. Isıldak is designed according to emphasize all these characteristics. Isıldak has a glass liquid container
to be watched, a hot pad with a tea light candle hole to keep warm during all drinking time period and a cover with a
tea container to be appropriate to clean easily. The bottom of liquid container is designed with a hemispheric bubble to
increase the effect of candle light and add a visual entertainment besides tea’s smell and taste. All the parts of the kettle
are designed to dissemble and wash easily. Isıldak is designed to take a place in the center of a social gathering to enjoy
both healthy and refreshing tea and watch brewing with a cozy warm candle light.
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AYRAÇ
Türk kahvesini pişirirken ve servisini yaparken kişilerin şeker tercihlerini karıştırıyor musunuz?
Kahve ﬁncanlarını şeker tercihlerine göre ayırmakta zorlanıyor musunuz?
AYRAÇ; kahve ﬁncanlarını, şeker tercihlerine göre, ﬁncan kulbunda ve/veya tabağında kullanılarak kolayca ayırmaya
yarayan bir servis elemanıdır. Üç renk (mavi, yeşil, kırmızı) ve üç ton (koyu, orta, açık) sunan AYRAÇ, şeker tercihlerini
aynı rengin üç tonu ile ayırır:
Koyu ton; şekerli kahve
Orta ton; orta şekerli kahve
Açık ton; sade kahve
Ayrıca, ﬁncan tabağında kullanılan AYRAÇ’ta servis sırasındaki ikramlarınıza da bir yer vardır. Bu kısım, ikram edilen
çikolatanın/lokumun, sıcak kahve ﬁncanına değip erimesine de engel olur.
Haﬁf ve esnek silikondan üretilen AYRAÇ, ev, kafe ve restoran kullanımlarına uygun olup, isteğe bağlı olarak özel üretim ile
kafe ve restoranlara isim/logo baskı şansı da sunar.
Akıllı, etkili ve sevimli servisler için!

AYRAÇ
Are you having trouble in separating Turkish coffee cups according to their sugar amount?
AYRAÇ (meaning marker) is designed to mark Turkish coffee cups according to their sugar amounts by hanging on the
cup handle and/or putting on the saucer. Being marketed with its three colours (blue, green, red) and its three tones,
AYRAÇ helps the waiters/the hosts to identify the sugar choices with its three color tones:
Dark tone: well sugared
Mid tone: middling amount of sugar
Light tone: little sugared/without sugar
In addition, the part used on the saucers has a special niche for the treats like cholocate or Turkish delight. Thus, by
keeping the the sweets away from the hot cup, the sweets do not get melted.
Produced of ﬂexible and light silicon, AYRAÇ is suitable for home, cafe and restaurant uses. It also offers restaurants and
cafes to have their names/logos moulded on it.
For clever, effective and pleasent services!

Ayşe Şimşekci
Orta Do€u Teknik Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
Middle East Technical University
Department of Industrial Design

Dantel

Merdol Başer
‹zmir Yüksek Teknoloji Enstütüsü
Mimarlık Bölümü
‹zmir High-Tech Institute
Department of Architecture

“Dantel” geleneksel çay servis anlayışından kopmadan, modern bakış açısıyla tasarlanmış, çok fonksiyonlu bardak
altlığıdır. Çay, bizim kültürümüzde bir seremonidir, dantel örtülerle tepside servis edilir, uzun sürelidir, saatlerce edilen
sohbetin yanında eğlencedir, her misaﬁre ikram edilir, evde, kafede, misaﬁrlikte, yemekten sonra, kahvaltıda olmazsa
olmazdır. Kışın içimizi ısıtır, yazın serinletir. Dantel örtülerle tepside servis edilir. Çay günlük hayatımızda bu kadar çok yer
edinmişken, “dantel”le bu seremoniyi keyiﬂi kılmak hedeﬂenmiştir.
Çay içerken tek bardak yetmez, ikinci üçüncü istenir, kalabalıksa bardaklar karışmasın diye çabalar gösterilir. “Dantel” bu
karmaşaya farklı renk seçenekleriyle ve kullanıcının kişiselleştirceği formuyla çözüm sağlar.
Çay sıcak ve ince belli bardakta içilmelidir ama el yakar. Bu noktada bardağın ince belli formuna zarar vermeden “dantel”
bardağı sarar, tutacak yer oluşturur ve el yakmasını önler. Masaya konulduğunda sıcaklıktan dolayı zarar vermesini
engeller. Gerektiğinde formu genişletilerek çaydanlık için nihaleye dönüşür.
“Dantel” kullanıcının istediği gibi şekillendireceği formuyla, çay seremonisini bir oyuna dönüştürerek, çay keyﬁni katlar!
“Dantel” alüminyum tel silikonla kaplanarak üretilir. Böylelikle kullanıcı ürüne istediği şekli verebilir. Silikonun yumuşak
doku ve görüntüsü, sıcaklığa dayanıklılığı, ürünü çay seremonisine uygun hale getirir.

Dantel
Dantel is a under-tea glass design which is designed in a modern line by using its traditional ‘tea ceremony’ concept. For
our culture, tea doesn’t mean only a kind of hot drink, but it has a long story in our cultural development. Tea is a kind of
ceremony for us at home with the family, at a cafe with friends, sometimes can be also a reason to be late to anywhere
else. Because it couldn’t be drunk fastly; it has a way, has some rules in our daily lives. By designing dantel, we tried to
get also ‘fun’ these ceremony moments for everybody.
When we begin to drink tea, 1 is never enough for us; we always ask the second one, the third one. But if we are in a
crowed area with the family or friends, doing the tea ceremony, it becomes always a problem to know the owner of the
glasses. Because all glasses are the same; and everybody want the second tea! Dantel ﬁnds solutions to this problem with
its different colour options and its form that can be ‘personalised’.
Tea should be drink hot and with its traditional glass; but it always ﬁres our hands! At that point, dantel turns around the
glass without getting lost the elegant shape of the glass. It protects both your hands and the table because of its heat.
When it needs, it is shaped larger to be able to become a under-teapot.
Dantel, can be formed in any way that the customer wants to use; it gets the tea ceremony more fun!
It is produced by getting covered with an aliminium wire silicon. It gives a changable form to the product.
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FİN
“ﬁn”; tek kişilik bir ﬁncan-kettle tasarımıdır. “ﬁn”, tek ﬁncanlık çay veya kahve yapmak için ayrıca bir kettle kullanma
gereksinimini ortadan kaldıran, ﬁncanın aynı zamanda kettle olduğu kompakt bir üründür. Giderek bireyselleşen ve
hızlanan yaşamımızda, hem oﬁs hem de ev ortamı için pratik bir sıcak içecek hazırlama yöntemi öneren “ﬁn”, tek bir
ürünle hem hazırlama hem servis işlevlerini yerine getirmektedir.
“ﬁn”, çay gibi yapraklı içecekleri demlemek için özelleşmiş bir de süzgece sahiptir. Üst kapağa bağlı süzgeç, kapak
üzerinden aşağı yukarı doğru hareket ettirilerek demleme işlemi pratik bir şekilde gerçekleştirilmektedir. “ﬁn” içine su
konulduktan sonra açma kapama butonuna basılarak çalıştırılır. Ürün açık konumdayken, ürünün tabanı ve dokunmatik led
ekranda açma kapama sembolü renkli ışık verir. Su kaynadıktan sonra otomatik olarak ürün W (keep warm) konumuna
geçer. Bu sayede içeceğinizin sürekli sıcak kalması sağlanır. Ürün W konumundayken, taban ve W sembolü ışıklıdır.
W konumunda, süzgeç aşağı indirilerek demleme işlemi başlatılır. Arzu edilen dem seviyesi sağlandıktan sonra süzgeç
tekrar yukarı kaldırılarak demleme işlemi sonlandırılır. Ürünün kapağı açılarak içeceğin keyﬁne varılır. “ﬁn”in boyutları
ortalama bir ﬁncan kadardır. Ürünün tabanı içecek hazırlandıktan sonra, kullanım esnasında bardak altlığı işlevi görebilir.
Priz kordonu ürün altındaki hazneye dolanarak saklanabilir. “ﬁn”in çalışma prensibi standart kettle mantığındadır. Fincan
gövdesi, kapak ve alt taban malzemesi olarak porselen öngörülmüştür.

FİN
“ﬁn”; is an individual cup-kettle design. “ﬁn” is a compact product which is special for making a cup of tea or coffee
without using a kettle. Because people’s lives are getting more individual and faster, ﬁn brings a practical solution to
prepare a hot drink both in ofﬁces and houses. You can both prepare and serve the hot drink with a single product.
“ﬁn” has a ﬁlter special for steeping leafy drinks such as tea. The ﬁlter attached to the top cover is moved up and down to
steep tea practically. After putting water into the product, push the on/off button to start boiling. When the product is on,
the base and the on/off symbol is illuminated. After the water has boiled, the product turns to W(keep warm) positon. In
W position the drink is kept always hot. The base and W symbol is illuminated when the product is in W position and the
ﬁlter can be moved down to start steeping. After having well-steeped tea you can move up the ﬁlter. Then you can enjoy
your hot drink . “ﬁn” has an average cup proportions. The base of the product can be used as a coaster. The plug cordon
can be stocked under the base. The working principle of “ﬁn” is the same with standart kettles. The materials of the cup
body, the cover and the base is recommended to be made of porcelain.

Dilfer Nasır
Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
Marmara University
Faculty of Fine Arts
Department of Industrial Design

ÇAYKOLİK – ÇAY BARDAĞI SETİ

Orçun Yüzereroğlu
Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
Marmara University
Faculty of Fine Arts
Department of Industrial Design

Çaykolik alışık olduğumuz ince belli çay bardağından esinlenerek, yeni nesil kullanım için çayseverlerin çay içme şekilleri
ve gereksinimleri göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır.
Çaykolik her bardağa ait ve bardağın magnet tutucular sayesinde üzerinde taşıdığı çay kaşığı olarak tasarlanmıştır. Çayınızı
karıştırdıktan sonra hemen bardağın üzerine yerleştirebilirsiniz.
Çay sohbetlerinde çaylar yenilenirken bardaklarımızı işaretleme gereksinimi duyarız ki diğerleriyle karışmasın. Bazen
kaşığı içinde bırakarak bazen de çay kaşığını sağa sola yerleştirerek bunu yaparız. Çaykolik işte bu ‘’kimin bardağı hangisi’’
karmaşasına son veriyor. Farklı renklerde çaykolikler bardaklardaki magnet tutucular sayesinde her bardağa rahatça oturur.
Çaylar soğuduğunda ise üzerindeki termokromik kaplama sayesinde renk değiştiren çaykolik sayesinde çayın sıcak mı
soğuk mu olduğunu rahatça anlarız. Sıcakken canlı renkte olan kaşıklar soğudukça mavimsi soğuk renklere dönerler.

ÇAYKOLİK – TEA GLASS SET
Çaykolik is designed inspired by the traditional thin belly tea glasses, aiming to respond the needs of the tea lovers.
On every Çaykolik tea glass there is one tea spoon that changes colour while tea gets cold. Thus the user can understand
if he needs to change his tea.
When we are having chat with friends accompanied by tea during the reﬁlls of the tea the glasses might get mixed up.
Çaykolik solves also this problem because each glass has a different coulour tea spoon that is placed on them by a
magnet system.
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Sabriye Soner
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m Bölümü
Mimar Sinan University of Fine Arts
Department of Industrial Design

Kumda
Nostaljik, külde kahve yapma keyﬁ, KUMDA ile ergonomik kullanıma ve modern bir biçime kavuşur.
Eskiden kahvehanelerde Türk kahvesini, içi kül dolu ısıtıcılı bir sistemin çevresine toplanarak uzun sohbetler eşliğinde
yavaşça pişirme keyﬁni günümüze taşır. Ürünün diğer amacı, günümüzde Türk kahvesini pişmiş olarak tepside servis
etme biçimini bir üst kaliteye taşımaktır. KUMDA’nın özeliği pişirici ana maddenin ince kumdan olmasıdır. Kumda pişirme
yöntemi ile kahve istenilen sürede eşit ısı dağılımı ile pişer böylece kahvenin lezzeti ve köpüğü artar. Aynı zamanda
kahve severler isteklerine göre sohbet ederken kendi kahvelerini yapabilme keyﬁni sunar. Klasikleşmiş olan kül kahvesi
nostaljisine modern bir yalaşım sunar. KUMDA, Kül kahvesinin lezetini yaşatırken kahveseverlere keyiﬂi bir sunum
amaçlayarak Türk kahvesini daha da özelleştiren konsept bir üründür. Malzeme olarak: cezve ve ﬁncanlar seramik, tepsi
yüzeyi ahşaptır. Kumun dışarıya çıkmasını engelleyen cam koruyucu, ürünün iç mekanizmasının temel malzemesi ısıya
dayanıklı silikon bazlı malzemedir.

Kumda
The pleasure of nostalgic coffee-making on ash meets an ergonomic usage and modern form thanks to KUMDA. It
conveys the pleasure of coffee being made slowly along with long conversations by gathering around a system with
a heater ﬁlled with ash in coffeehouses from past to present. Another purpose of the product is to carry the style of
servicing Turkish coffee on a tray to the upper quality today. One of the most signiﬁcant features of KUMDA is that the
main body is made of ﬁne sand. The coffee is made with equal heat distribution within the desired time due to the method
of making on sand. Thus, the taste and the scum of coffee increase. Furthermore, the coffee lovers can make their own
coffee while talking at the same time according to their desires. It offers a modern approach to the nostalgia of coffee on
ash which has become classic. KUMDA is a concept product making Turkish coffee more and more special by aiming
an enjoyable offer for coffee lovers while enabling them to feel the taste of coffee on ash. As the material: the cups and
the coffeepot are made of ceramic and the surface of the tray is wooden. The protective glass preventing the sand to
get outside and the fundamental material of the inner mechanism of the product is made of heat-resistant silicon-based
material.

Nihan Oğuzhan
İstanbul Teknik Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
Istanbul Technical University
Department of Industrial Design

HYBRID LIFE

Onur Mukannasgil
İstanbul Teknik Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
Istanbul Technical University
Department of Industrial Design

Hybrid Life, düşük çözünürlüklü çay kahve servis setidir. Şeklini sosyal yaşantımızı gün geçtikçe daha çok aktardığımız
sanal dünyanın dili olan piksellerden almaktadır.
Başlangıçta gerçek dünyanın iz düşümü olan sanal âlem giderek kendi gerçekliğini yaratmakta, sosyalleşmede gerçek
dünyanın tercih üstünlüklü alternatiﬁ olmaktadır. Arkadaşlığın, sohbetin, hediyeleşmenin hatta en basit tepki olan
dürtmenin dahi sanal dünyadaki karşılıkları, ulaşılması ve gerçekleştirilmesi nispeten kolay olduğu için insanlara daha
cazip gelmektedir. Günümüz teknolojisinin getirilerinden olan sosyal paylaşım ağlarında piksellere bürünmüş gönderiler
ve çay kahve gibi diğer hediyeler daha hızlı ve kolay olduğu için gerçeklerini geçmişte bırakmaktadır.
Hybrid Life, birçok kültürde olduğu gibi Türk kültüründe de içecekten fazlasını ifade eden çay ve kahvenin, biçimiyle bu
melez hayata uyum sağlamış halidir. Hybrid Life Çay ve Kahve Servis Seti’nin dış yüzeyi pikselleşmiş görünüme sahipken
iç çeperi ürünlerin klasik biçimindedir. Ürünlerin kesitlerindeki bu karşıtlık melez hayata gönderme yapmaktadır. Yüzey
bitirmeleri, servis elemanlarının içerik ve işlevlerini eğlenceli biçimde graﬁksel olarak dışarıya yansıtırken çay ve kahve
setine karakter kazandırmaktadır.

HYBRID REPORT
Hybrid Life is a low-deﬁnition tea and coffee service set. The tea and coffee service set takes its form from pixels which
are the language of the virtual world that we transfer our social lives into more and more, every day.
The virtual world was a projection of real life at the beginnig, but in time, it has become its own reality and a preferred
alternative to real life. Equivalents in the virtual world of friendship, chatting, gifting and even poking, are easier to execute
than in true life and in turn, they have become more attractive to people. Mailing greeting cards is something of the past
because of the technology present today and the sharing of pixelated messages and other gifts such as tea and coffee on
social networks are the future. These virtual “gifts” still hold the same meaning as the others and take less time to send.
Hybrid Life is the adapted version of tea and coffee which are more than just drinks for Turkish culture as well as for
many others. While Hybrid Life Tea and Coffee Service Set’s outer surface has a pixelated appearence, the inside section
holds the classical “ince belli” shape. The contrast between the outer and inner regions of the glass refer to the hybrid
life style. Surface ﬁnishings reﬂect the contents and functions of the products in a humorous way using graphics to give
character to the tea and coffee set.
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Ziya Bahadır Yargın
Orta Do€u Teknik Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
Middle East Technical University
Department of Industrial Design

Aladdin Türk Kahvesi Sihirbazı
Türk kahvesi hazırlanması ve sunumuna farklı bir yaklaşım getirmiştir. Fincanda pişen Türk kahvesi lezzetiyle damak tadına
hitap ederken, setin içinde pişirme sırasında kullanılan kandil hem pişirme sırasında hem de sonrasında masada ışığıyla
ambiyans yaratmaktadır.
Set temel olarak dört parçadan oluşmaktadır: kandil, ışık zarfı, ﬁncan ve ﬁncan tabağı. Kandil kısmı kalıba üﬂeme tekniğiyle
cam malzemeden üretilecek, ﬁtilin geçtiği ağız kısmında, pirinçten yapılma bir kapak kullanılacaktır. Işık zarfı ise sıvama
yöntemiyle form verilip sac malzemeden üretilecek, üstüne elektrolit kaplama yoluyla pirinç, bakır, nikel gibi malzemeler
kaplanacaktır. Fincan ve ﬁncan tabağı ise seramikten kalıplanarak üretilecektir.
Set özellikle restoran ve kafelerde kullanım için tasarlanmıştır ancak evlerde misaﬁrlere sunulmak için de kullanılabileceği
öngörülmektedir. Restoran ve kafe kullanımında, işletme kurumsal kimliğine göre farklı renk alternatiﬂeri sunulabilmektedir.

Aladdin Turkish Coffee Wizard
Brings a different approach for preparation and service of Turkish coffee. While Turkish coffee that is boiled in cup
appeals the customers with its pleasurable taste, the oil lamp, which is used for heating the coffee, provides a desirable
ambiance with its light both during the preparation process and afterwards while drinking the coffee. Basically, the set
is composed of four different parts: the oil lamp, the shader, the cup, and the saucer. The oil lamp is produced by using
glass with blow-molding technique, and the lid part that the wick is passing through is made of brass. For forming the
shader part, steal sheet is used with metal spinning technique, and for ﬁnishing, electrolytic coating is applied by using
materials such as brass, copper and nickel. The cup and the saucer are produced by using molded ceramic. The set is
designed especially for restaurants and cafes. However, it is presumed that it can be also used for serving to the guests
in the houses. In restaurant and cafe usage, it is possible to provide color alternatives for the parts in the set, according
to the color scheme of the corporate identity.

Onur Karaalioğlu
Uludağ Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Resim Bölümü
İstanbul Technical University
Faculty of Fine Arts
Department of Image
www.behance.net/karali

Blend Cup
Amaç: İçecekleri karıştırmak amacıyla kullanılan çay kaşığı ihtiyacını ortadan kaldıracak ve bu konuda kendisine yetebilecek
kupa tasarımı.
Hedef: Çay kaşığı ihtiyacını ortadan kaldıracak kullanım rahatlığı, estetik görünümü ve kolay temizlenebilir yapısı ile
tüketicilerin hayatını kolaylaştıracak kupa tasarımı.
Açıklama: Çoğu zaman içeceğimizi özellikle de sıcak içecekleri karıştırmak için kaşığa ihtiyaç duyarız. Fakat kimi
özel durumlarda kaşık taşımak tam anlamıyla bir angarya haline gelebilir. (örn. yolculukta, oﬁste, ayaküstü bir şeyler
hazırlarken vb). Bu ihtiyacı ortadan kaldıracak ve kendisine yetebilecek bir kupa bir tasarımı şüphesiz hayatımızı çok daha
kolaylaştıracaktır. Çıkış noktasını tüm bu unsurlardan alan Blend Cup yalnızca ergonomik yapısıyla değil, şık görünümüyle
de günlük yaşamı kolaylaştıracak özelliklere sahiptir.
Bükümlü iç yapıya sahip olan Blend Cup, içeceğin karıştırılması konusunda mikser görevi görmektedir. Kullanıcıların,
iç kısmın üst yüzeyinde bulunan tutaca tek parmakla yaptığı 360°C”lik dairesel hareketlerle içeceğin karışımı, oluşan
girdap sayeside sağlanmaktadır. Kupanın iç ve dış kısmının birleşim bölümünde bulunan ray sistemi sayesinde dönme
hareketi gerçekleşmektetir. Kupanın temizliği konusunda da kolaylık sağlaması amacı ile kir tutacak keskin hatlardan
kaçınılmış ve daha yumuşak geçişli yüzeyler kullanılmıştır. Kupanın iç ve dış kısmı gıda kalitesine uygun beyaz (parlak)
sert plastik malzemeden meydana gelmektedir. Yeşil (mat) sert plastik tutma sapı ile kullanıcılar sıcaktan en minimum
şekilde etkilenmektedir.
Üretimi ve maliyeti konusunda oldukça basit bir yapıya sahip olan kupa, her kitleden tüketiciye hitap etmektedir.

Blend Cup
Object: Cup design that will abolish need of teaspoon usage which mixes drinks and become self – sufﬁcient.
Goal: Cup design that will make consumer’s life easy and abolish need of teaspoon with user friendliness, aesthetic
appearance and easy clearable form.
Description: Most of time we need spoon to mix drinks especially hot ones.But in some of special cases spoon would
become completely a drudge. (e.g. in journey, at ofﬁce, preapering something feet above etc.). A cup design unquestionably
will make our life easier which abolish this necessity. Blend Cup which takes its payoff from this components has features
that make daily life easy with not only its ergonomic form but also elegance appearance.
Having twisted interrior form Blend Cup, acts as mixer regarding mixing drink. Blending of drink is provided through
occoured swirl with user’s 360° degree circular motions with one ﬁnger on holddown that stands on top surface interrior
part’s. Rotary motion is came true through rail system that stands in the part where interrior and exterrior joins of cup.
As regards cleaning of cup was avoided to create sharp surfaces so as to prevent getting dirty and used softer surfaces.
Interrior and exterrior parts of cup consist of white(shiny) hard plastic which is convenient food quality.Users are affected
minimum by hot with green (mattes) hard plastic handle.
Blender cup that has quite simple form as regards its production and cost, calls upon consumers from all section.
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Garantici
Türk kahvesi geleneksel hazırlanış tarzına göre, kahvede istenen şeker miktarı, pişirme öncesinde sorularak öğrenilir
ve şeker sonradan içen tarafından değil, pişirme esnasında pişiren tarafından eklenir. Bu durum zaman zaman, gerek
kahvenin ﬁncanlara dolduruluşu, gerekse misaﬁre/müşteriye servisi esnasında bazı karışıklıklara sebep olmaktadır.
Garantici’nin konsepti bu soruna yönelik ortaya çıkmıştır. Ürün sayesinde, sunum esnasında ortaya çıkabilecek muhtemel
karışıklıkların önlenmesi, özellikle kafe veya restoran gibi işletmelerde sipariş karışıklıklarından doğan istenmeyen
durumların ortadan kalkması hedeﬂenmiştir. Böylece müşteri memnuniyetinin, servis yapan kişinin hafızasına muhtaç
kalınmadan garantilenmiş olması öngörülmüştür.
Form, geleneksel kahve kültüründeki alışkanlıklardan yola çıkılarak belirlendi. Genel olarak sade, az şekerli, orta şekerli ve
şekerli olarak talep edilen Türk kahvesi, ﬁncanıyla ihtiva ettiği şeker oranını gösterecek şekilde tabakta konumlandırılıyor.
Renk de, ağız kısmından başlayarak, kulp üzerinden ilerliyor ve tabakta aynı renkle buluşarak bütünlüğü yakalamayı
hedeﬂiyor. Sade form, graﬁk ve renkle desteklenen konsepti öne çıkarma amacı güdüyor.
Malzeme porselen veya seramik olarak üretime müsait. Üzerinin boyaması da kalıplama esnasında ya da sonrasında
uygulanabilir.

Garantici

Yasemin Sinem
Köselecioğlu
İstanbul Teknik Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
Istanbul Technical University
Department of Industrial Design
www.yasenem.com

When you cook traditional Turkish coffee, you add suger when you are cooking, not when you drink. So, it causes some
problems when you serve it.
Garantici is designed to solve these kind of problems. Whit this product, you put the coffe cup with the right position to
the dish. So, you know if it is sugerless or has less suger or has much suger.
The color starts at the top of the cup, goes on the handle and meets with the same color on the dish. So, it makes the cup
and the dish a whole product together.
The metarial can be porcelain or ceramic. You can paint it when or after molding. Form is not complicated, so it helps to
show concept more.
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Kahveci
Tüketici deneyimlerinden ve kahvehane işletmecilerinin tecrübelerinden yola çıkarak ﬁncanda pişirilen Türk kahvesinin
hem daha lezzetli hem de daha yoğun köpüklü olduğu söylenilebilir.
KAHVECİ bu metodun herkes tarafından kolay ve güvenli şekilde kullanımı hedeﬂenerek tasarlanmış elektrikli Türk kahvesi
pişirme makinesidir.
KAHVECİ’nin bir diğer hedeﬁ, evlerde bu geleneksel lezzeti olabildiğince yukarı taşımak ve bunu özellikle gençler arasında
yaygınlaştırmaktır.
Ayrıca kolay kullanımı sayesinde KAHVECİ tüm yaş gruplarına hitap eder.
KAHVECİ’yi diğer ürünlerden ayıran en önemli özellik, çift fonksyonlu üst bölmesidir. Kahveler pişerken ﬁncanları taşıma
görevi üstlenen üst parça gövdeden ayrılarak çok pratik bir servis elemanı haline gelir.
Üretim yöntemi önerisi plastik enjeksiyondur kullanılacak ana malzeme ise ABS dir. Servis ünitesi için PVC de kullanılabilir.
Ocaklar teﬂondur ve ürüne sonradan montedir.
Ürünün içinde bir resistant ve elektronik devre mevcuttur.

Kahveci
Referring consumers’ experiences and café owners’ experiments, it is agreeable that cooking Turkish coffee in a cup
makes it more delicious.
KAHVECI is a Turkish coffee cooking machine designed as a result of a target to make everyone use this method in an
easy and safe way.
Another target of KAHVECI is, to make consumers live this delicious experiance in their homes and to generalize this
method among young people.
And also through its easy usage KAHVECI addresses all age groups.
The most important feature makes the product selective among other products is its double functioned top part. This part
not only holds the cups during the cooking process, but also helps them servicing.
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Dem
“Dem” çay keyﬁni otomatikleştirirken geleneksel yöntemlerle servise de devam etmemizi sağlayan evcilleşmiş bir çay
makinesidir. Çayınızı servis ederken şeffaf olması sebebi ile güvenilirlik sağlar.
Su haznesi gövdeye alttaki contadan oturtulur. Oturması ile açılan kapakla beraber su kaynadığında aradaki su borusundan
çıkarak üst haznedeki çay yapraklarını demler. Sizin çay demlemenize gerek kalmaz. Ayrıca ayarlanabilir kişi sayısı ile
belirli farklı sayıda insan için farklı sayıda su alarak çayı ona göre demler.
Demlenmiş çay otomatik olarak çaydanlık olarak nitelendirilebilecek alt hazneye aktarılır. Çayın yapraklarından arınmış
olması sebebi ile çayınızın bayatlamamasını sağlar.
Gövde kısmı ısıya dayanıklı plastikten yapılmıştır ve enjeksiyon kalıplama ile üretilebilir ancak metal boya ile tamamlanması
önerilmiştir. Su hazneleri de ısıya dayanıklı şeffaf plastik ya da cam olabilir.

Dem
“Dem” is a domesticated tea maker which automates the delight of tea while continuing the service in traditional methods.
It ensures reliability with its transparency when serving tea.
The water tank is assembled into the frame with the lower washer. When it ﬁts into place, a lid opens, and when the
water boils, it goes up through the water pipe and brews the tea leaves in the upper tank. You do not have to worry
about brewing. Moreover, with the adjustable number of cups, it uses different amounts of water to brew tea for different
numbers of people.
The brewed tea is automatically transferred into the lower tank, which may be called the teapot. As the leaves are strained,
the tea does not go bad.
The frame is made of heat-resistant plastic, and can be manufactured by injection-molding; however, it is recommended
to complete with metal paint. Water tanks may also be manufactured of heat-resistant transparent plastic or glass.
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Kısmet
KISMET, geleneksel Türk kültürünün bir parçası ve hayatımızın vazgeçilmez zevki olan kahve falı düşünülerek tasarlanmış
bir ﬁncan takımıdır. Kısmet’in çalışma ilkesi şu şekildedir: Thermochrocmic ink (ısıyla renk değiştiren mürekkep) dediğimiz
malzeme ince bir ﬁlm katmanı seklinde en dış yüzeyi kaplamaktadır. Geleneksel Türk motiﬂerinin modernize edilerek
yorumlandığı bir desen bu ﬁlm katmanında yer almaktadır. Fincanlarımız kullanım dışında bembeyaz olarak dururlarken,
içine koyulan kahvenin ısısıyla ﬁlm şeridinin altında bulunan desene sahip olurlar. Desenin belirme suresi içindeki sıvının
sıcaklığına bağlıdır. Biz kahvemizi içip, ﬁncanımızı ters kapattıktan sonra, soğumasını beklerken yavaş yavaş ﬁncanımız
da tekrar eski beyaz haline dönecektir. Bembeyaz olduğu zaman kahvemizin fal bakmaya hazır olduğunu anlayabiliriz.
Hem estetik hem de saklama kolaylığı düşünülerek oluşturulan form, bardakların yarıya kadar birbirlerinin içine geçerek
saklanmasına izin vermektedir.

Kısmet
As an essential part of Turkish tradition, fortune telling from coffee’s leftover is the originating point of the coffee cup set
KISMET. Since the fortune-telling shold be done when the cup gets cold after drinking, KISMET focuses on letting user
understand when the cup is cold and ready to be read by the fortune-teller. The working princible of KISMET is simple:
the cup is covered with thermocromic inc ﬁlm which enables to switch color by the heat. When the cups are not used,
they appear plain white. When there’s hot drink inside, the thermochromic ﬁlm slowly changes its color and enables a
pattern to appear. The pattern, by the way, is a modern interpretation of traditional Turkish ornaments. The pattern slowly
fades away while the cup is getting colder. When the pattern is completely faded, the cup is cold and ready to tell you
your ‘future’.
The cups appealing form saves a lot of space of storage by putting one into another.

Oylum Onur
İstanbul Teknik Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
Istanbul Technical University
Department of Industrial Design
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Ürün, kişinin kendisine kolayca içecek hazırlamasını sağlar. Gerekli olan kahve/çay, su ve kaçınılmaz olarak da bir
bilgisayardır. Ürün temel olarak hotplate ısıtıcı ve kupa olarak 2 baz parçadan oluşmaktadır. Hotplate ısıtıcı, ısıtma
görevinin yanısıra görsel olarak da ﬁncan altlığı şeklinde işlev görmektedir. Hotplate ısıtıcı, usb soketi sayesinde bir
bilgisayara bağlanarak enerjiyi ısıya dönüştürür ve kupaya aktarır. Hotplate’in ısı geçirgenliği arttırılmış bölgeleri vardır.
Kullanıcı güvenliği açısından ise etrafı yalıtkan malzemeyle kaplıdır. Bunlara ek olarak, hotplate’ten çıkan usb kablosu
plastik kılıﬂa korunmaktadır. Hotplate’ e ek olarak karıştırıcı eklenmiştir. Ürünün, kullanıcıyla daha yoğun iletişime geçtiği
parça ise karıştırıcı ve kupa kısmıdır. Form Bulma Safhası: Ürünün form bulma safhası tam anlamıyla kullanıcının estetik
ve kullanıma dayalı ihtiyaçları göz önüne alınarak geliştirilmiştir. Kullanıcı, kupayı kavrayabilmek için bir tutamağa ihtiyaç
duyar, üründe ise tutamak kavramayı kolaylaştıracak şekilde kupaya entegre edilmiştir. Kupa, belirli bir noktadan sonra
tutamağa dönüşür ve kavrama kolaylığı ve estetik anlamda kupaya değerler katar. Kupa, hotplate ile anahtar kilit uyumu
gerçekleştirecek şekilde tasarlanmıştır. Hotplate’in ortasındaki kavite, kupayı dengeli bir şekilde kavrar ve böylelikle
kullanıcı güvenliğini de sağlamış olur.

It enables the person to make drink to himself easily. He just needs coffee or tea pockets and water, and a pc for sure. The
product is based on 2 parts such as hot plate which functions as a boiler and the saucerful for the mug, and the mug as a
second piece of the product which functions as a liquid holder and the most communicative part for the user. Hotplate has
regions which allows the heat transfer from pc through the mug. Also the usb socket terminal is attached to the hotplate
with the plastic cables for user’s security. This usb terminal works as a energy tranmitter to the hotplate. Additionally, the
teaspoon is attached to the hotplate’s insulating side ribbon. Form Finding: Form ﬁnding phase of the design is based on
the aesthetical and pratical concerns of users. The user needs to hold the mug, so he needs a handle. The mug creates
its own handle with its form. Handle is not a seperatelt-produced part.It allows the user to grasp the mug. The mug is
combined with its circular hotplate and the teaspoon. Hotplate has a cavity in the middle of itself inorder to interlock with
the mug. It also is a key point for the users safety.

Yasemin Uyar
Pratt Institute, New York
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
Pratt Institute, New York
Department of Industrial Design
www.coroﬂot.com/yaseminuyar

Damla Çay Süzgeci ve Çay Bardağı...
Çay demleme süzgeçlerinin en büyük zorluğu kullandıktan sonra nereye konulacaklarının bilinmemesidir. Çoğu zaman çay
tabağının kenarına konularak, fazla suyu etrafa damlatırlar. Damla Çay Süzgeci, bu soruna bir çözüm olarak ortaya çıktı.
Çay bardaği, geleneksel ince belli bardağın modern bir uyarlaması olarak yorumlandı. Dış hatları ile klasik çay bardağını
hatırlatan form, iki kısımdan oluşuyor. Koni şeklindeki iç kısım ile küre şeklindeki dış kısım üretim aşamasında birbirine
monte ediliyor. Bardak avuca tam otururken, aradaki hava katmanı ısı yalıtımı sağlayarak elin yanmasını engelliyor. Orta
bölümdeki metal yüzük ise, iki formu birleştirme işlemini kolaylaştırmasının yanı sıra tasarıma farklı renk seçenekleri
sunuyor. Süzgeç seti paslanmaz çelikten üretilmiş üç kısımdan oluşuyor; süzgeç topu, kaşık ve taban. Süzgeç topu küre
formunda tel örgü ve kapaktan oluşuyor, kapağın içindeki vidalar sayesinde de kolay açılıp kapanıyor ve temizlemeyi
kolaylaştırıyor. Ayrıca çayı kapalı bir haznede tuttuğu için kurutmuyor ve tekrar kullanılmasını sağlıyor. Kaşık, içindeki
mıknatıs sayesinde topu metal kısmından kolayca yakalıyor ve bardaktan çıkartıyor. Setin 3. parçası taban ise çay
demlendikten sonra topu ve kaşığı koymak için minik bir tabak görevi görüp, artan çay sularını topluyor ve aynı zamanda
kaşık yine mıknatıs sayesinde tabanın yüzeyindeki ince oluğun üzerinde ayakta durabiliyor. Son olarak puzzle tamamlanıp
bütün parçalar bir araya getirildiğinde Damla Çay Süzgeci bir su damlası formunu alıyor ve çay demlendikten sonra görsel
kaygı yaratmadan masa üstünde bırakılıp gün boyu bir aksesuar görevi görüyor. Poşet çaylarin tek seferlik kullan-at
özelliğinin aksine de çayın birden fazla demlenebilme özelliğini vurguluyor ve günümüzde çoğu ev, oﬁs ve restoranda su
ısıtıcı bulunduğu için, çay keyﬁni pratik ve çabuk hale getiriyor.

Damla Tea Infuser and Tea Cup
Almost everyone experiences the difﬁculty of not knowing where to put the tea infuser when they are done brewing. Most
of the time it ends up on the corner of the saucer, the excess water dripping all over. Damla Tea Infuser brings a solution
to this problem and aims to incorporate the concept of fast tea to traditional Turkish tea culture. The tea glass is a
modernized version of Turkish tea cups. The outline mimics the traditional form, whereas the inside consists of two
separated sections. The conical part is sealed into the spherical part during production, creating a form which is perfect
to grab. By trapping air inside, this two part tea glass also isolates the heat which enables the drinker to hold the glass
without burning their hands. The metal ring around the seam introduces color options to the design and at the same
time simpliﬁes the sealing process. The Infuser includes three parts made out of stainless steel; the strainer, the spoon
and the base. The strainer is a hallow sphere mesh with a stainless steel cap. The threads inside the cap make it easy to
open and clean. The spoon, functions as a tool to pull the strainer out of the water as well as to stir the sugar. With the
magnets inside, it can easily grab the strainer on the cap. The base, which is the ﬁnal part of the set, is a small plate which
serves to hold the strainer and collect any extra drops. Again with the help of the magnets inside, the base can also hold
up the spoon straight, in the groove on the surface. When all the parts come together, the set takes the form of a water
drop. As a result of its modern and aesthetic form, once used it can be left on the table to function as a decoration without
causing any inconvenience visually. Since the tea stays enclosed and fresh, it can brewed multiple times. As opposed
to disposable tea bags, this design emphasizes the re-usability of the tea. The individual use of the set opens up the
possibility of serving different kinds of tea for a larger group of guests. Since most houses, ofﬁces and restaurants have
kettles today, it is practical and elegant to serve tea with Damla Tea Infuser.
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Teps
TEPS, oﬁs ortamları için düşünülmüş bir çay pişirme düzeneğidir. Bir çay makinesi değildir. Çünkü kaynatma haricindeki
bütün işlemleri kullanıcı manuel olarak yapar. Suyu bardaklara koyar, toz halindeki çayı ve şekeri hazneye döker. Teps ise
bu karışımı içime hazır hale getirir. Yeterli kaynatma derecesine ulaştığı için çay demlenmiş olur.
Oﬁsteki çalışanların kendilerine özel bardaklar seçip hep aynı bardaktan içebilmeleri için bardaklar kapaklarındaki renk
kodlarıyla birbirinden ayrılmıştır.
Su ısıtıcılarında var olan gereksiz su ve enerji sarﬁyatı Teps’in çözmeye çalıştığı problemlerdendir. Her bardaktaki çay
ayrıca pişirilir. Sadece ihtiyaç olan kadar su ve enerji kullanılır.
Çay servisi sırasında,Türklerin geleneksel çay tepsisi gibi taşınabilen üst birim, alttaki elektronik aksanı barındıran
birimden ayrılır ve bir servis elemanı görevini üstlenir.
Bardaklar el yakmaması için çift çeperli seramik malzemeden üretilir. Kapaklar ısıya dayanıklı silikon veya plastik malzeme
olmalıdır. Ayrıca bardakları ısıtan yüzeyler indüksiyondur. Bu yüzden bardakların alt kısımlarında küçük indüksiyon
bobinleri ve onun hemen üstünde de indüksiyon uyumlu metal yüzeyler mevcuttur.
Kullanımdan sonra temizlik de son derece kolaydır. Kapak çıkarılır, haznedeki eski çay dökülür ve yıkanır.

Taps
Taps is a cooking mechanism intended for ofﬁces. It is not a tea maker. Because the user manually makes the whole
process than boiling. Juice puts the glasses, sugar, tea and poured it into the bowl. Taps makes this mixture ready to
drink. Enough to reach the degree of boiling tea is brewed.
Cattles have water and energy saving problems. Teps’in trying to solve this problem. In each cup also cooked tea. Just
need to use water and energy.
During the tea service, such as the Turks carried in a traditional tea tray upper unit, separated from the underlying unit
containing electronic accent and acts as a service engineer.
Cups can not burn because of double-walled ceramic material used is produced. Covers must be heat-resistant silicone or
plastic material. In addition, heats the surface indüksiyondur glasses. Therefore, just above his glasses in the lower parts
of the small induction coils and metal surfaces are induction compatible.
Is also extremely easy to clean after use. The cover is removed from the tank and washed the old tea is poured.

Görkem Özdemir
Bahçeşehir Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
Bahçeşehir University
Department of Industrial Design
www.gorkemozdemir.com

KOOPA
Günümüzde iş hayatının üzerimizde yarattığı tekdüzeliğe karşı bir tepki olarak doğmuştur Koopa. İz bırakmaktan korkmaz,
tam tersine, teşvik eder. Kahvenizin bardağın kenarından akan kısmı, süzülerek tabandaki desenli bölüme ulaşır ve patates
baskı mantığıyla kağıda geçer. Gününüze renk katar.
Koopa, var olan mug formunun raﬁne edilmiş halidir. Kulp bölümü eksiltilmiştir. Kulbun gerekliliğini sorgular. Farklı bir
bakış açısı getirir. Kullanıcının kendisine özgü tutuş şeklini bulmasını ister. Koopa, sıkı sıkı tutulmak ister. Kendisiyle sahibi
arasında bağ kurar.
Koopa, sahibine sadıktır, gövdesindeki kauçuk bölümle elinizi yanmaktan korur ve tutuş kolaylığı sağlar. Kauçuk olması
dokunma isteğinizi arttırır.
Koopa’nın ana malzemesinin seramik, alt bölümün ise kauçuk olması öngörülmüştür. Kauçuk kısım enjeksiyon yöntemiyle
üretilip, sıkı geçme ile ﬁncan kısmına giydirilir.

KOOPA
Koopa is a impulse to monotonous business life. It encourages to leave a trace behind. Small amount of coffee glides
down from the edge to bottom pattern like a potato print. Even a little change could make user’s day.
Koopa is a reﬁned form of the typical mug. It questions the necessity of the handle part. It wants user to ﬁnd his/her
characteristic way of holding and establish a bond.
Koopa is loyal to its owner, rubber sleeve keeps its owners hand from burning also provides an ease of holding.
Koopa’s main material is supposed to be ceramic, bottom parts is rubber. No need to say that shrink-ﬁt rubber sleeve part
is manufactured by injection molding.
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Sunrise

Yusufhan Doğan
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Çay-kahve mi? Eski deneyimleri unutun!
Sunrise çay kahve deneyimine yeni bir görsel anlayış ve renk getiren bir ürün önerisidir. Otel lobileri, restaurant/kafelerde
kullanıma yönelik tasarlanmıştır. Bu gibi mekanlara düşünülen servis elemanı çözümleri genellikle çoklu dağıtım üzerinde
dururken Sunrise ise tamamiyle bireyin deneyimini odak olarak alır.
SunRise seramik gövde ve onun içine yerleştirilen aydınlatma sisteminden oluşur. Bu sistem sıvılara karşı izole
durumdadır. Kullanıcı ﬁncanını tabağına bıraktığı zaman basınç sensörü iç kısımda bulunan ledleri aydınlatır. Burada
oluşan ışık ﬁncanın beyaz seramik gövdesi üzerinde yansır ve hoş bir görüntü elde edilir. Bu görselliğin daha keyiﬂi bir
hale gelebilmesi için tercihen loş ortamlar seçilmelidir.

Sunrise
Tea and coffee? Forget about past experiences!
Sunrise tea and coffee service is a product concept that creats a new and fresh atmosphere.
The target of this design are locations like Otels, lobbys, restaurants, cafes.
While other location just concentrate on the dispention of beverages, this concept consideres everyone’s desires and
needs.
Sunrise is made by a ceramic body and an inside located lighting system.
This system is isolated from the ﬂuids.
The moment the user releases the cup internal-pressure sensores activate the integrated LEDs.
The warm light provides a nice glance on the white ceramic cup.
To verify a cosier atmosphere it is recommended to situate the set in loges.

Kemal Karabulut
Yeditepe Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
Yeditepe University
Department of Industrial Design

Camellia
Projemin konsepti ev hanımlarının ve öğrencilerin kullanacakları, hayatı kolaylaştıracak ve özellikle Türk insanına tasarım
anlayışını aşılayacak bir çizgiye ve teknolojiye sahip alışılagelen kalıpların dışına çıkan bir tasarım olmasıdır. Projemin
yenilikçi kısmı 3 ana başlıkta toplanabilir. Bunlardan 1.si indüksiyon teknolojisinin çaydanlıkta kullanılmamış olması.
2.si bir pil yardımıyla çaydanlığınızı 30 dk’lığına sıcak tutabiliyor olmanız. 3.sü ise demleme haznesi olarak 2 bölmeli
bir tasarım yapmış olmamdır. Herkesin çay içmek istemediği bir ortamda size 2 seçenek sunarak bu iki seçenek için
tek bir demlik önerisinde bulundum. Aynı anda hem çay hem ıhlamur ya da kahve/adaçayı gibi bitkisel sıcak içecek
türlerini pişirme olanağı sunduğumu düşünüyorum. Aynı zamanda 30 dk’lık sıcak tutmayı sağlayacak enerjiyi verebilen
piller sürekli bir ocak yanması halini ortadan kaldırdığı gibi devamlı olarak kahvaltı/sohbet gibi ortamların bozulmalarını
da önlemek için düşünülmüştür. Tasarım minimalist bir çizgide tasarlanmış ama kullanıcıyı geleneksel Türk çay içme
alışkanlıklarının dışında bırakmadan bunu yapmaktadır. Buna örnek olarak tasarımın şu gibi yönlerini sıralayabilirim.
Bilinen kettle tasarımları iki haznenin yan yana bir yüzey üzerine oturtulması ya da sadece su ısıtan tek bir hazneden
oluşmaktadır, benim tasarımımda ise klasik çaydanlık mantığı olan üst üste oturma sistemi gelenekselliğini korumaktadır.
Son olarak tasarımın cam olan yüzeyleri ( demlik kısmının su ısınan kısma oturduğu yüzeylerin tümü ) buharlaşma sonucu
oluşan damlamaları bertaraf etmekte ve çay dökme işleminde üzerimize damlayan sıcak su damlacıklarını engellemektedir.

Camellia
The main concept of my project is designed for housewives and collage students. I tried to design an extraordinary stuff
because Turkish people must understand how to come design / techonology and traditionalism together. I can get my
design under 3 main topics. First of all is induction heating system. It is never used in teapot techonology but its used
in different designs like a wireless mouse of apple computer etc. Second one is 30 min keep heating system. Because
in Turkey people love to dring tea and they drink it more than water in a day. My 30 min heat keeping system makes life
easier for people because you do not have to go to kitchen for every glass of tea. Third of it is in my design has 2 divided
teapots. It means you can steep 2 things in 1 time. Tea+Coffee or Tea+Linden tea etc. My design has a minimalist style but
it keeps the traditional side of Turkish tea culture. Lastly my design has two main glass surfaces. One of them is under of
the upper part of teapot and the second one is on hot water part and glasses save people from the drop of the hot water
when you are pouring a tea.
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Altılı
Çay makinem toplamda 6 parçadan oluşmaktadır. Ana gövde, çay tepsisi, tepsi ızgarası, sıvı haznesi, demlik ve üst kapak.
Sıvı haznesi, tepsi ve tepsi ızgarası sistemden kolaylıkla ayrılarak temizlenebilecek şekilde tasarladım. Sıvı hazneyi termos
mantığıyla tasarladım. Böylelikle su sıcaklığı düşmemiş olacak ve enerji tasarrufu meydana gelecek. Üst kapağı çevirilerek
sıkıştırılan kapak mantığıyla tasarladım. Böylelikle sıvı hazne ile dış ortamın irtibatı kesilerek ısı kaybı önlenmiş oluyor. Sıvı
haznesinin gizli resistans sistemiyle ısıtılmasına karar verdim. Haznenin içerisindeki su ısınıyor, ısınan su demlik kısmını
ısıtarak 2 adet ısıtma sistemini ortadan kaldırıyor. Sıvı haznenin ısıtılma süresince içeride oluşan buhar basıncı kullanıcının
güvenliği tehlikeye attığından dolayı üst kapağa düdüklü tencerelerde kullanılan küçük bir basınç valﬁ ekledim. İçeride
oluşan buhar basıncı belirli bir seviyeye geldikten sonra valf basıncı ortamdan dışarıya tahliye edecektir. Belirli alt ve
üst sıcaklık sınırları ile, ısı sensörleri aracılığıyla su sıcaklığı belirli aralıklarda tutulabilecek. Yani su kaynadığı zaman
resistans bekleme moduna geçecek ve su belirli bir sıcaklığın altına düştüğü anda resistans tekrar ısıtmaya başlayacak.
Sıvı haznenin aynı anda maksimum 6 tane çay doldurma kapasitesi vardır. Ana gövdede yer alan tepside 6 adet bardak
yeri mevcuttur.
Sıvı hazne üzerinden seçilen numaralarla hangi bardaklara çay doldurulacağına karar verilir. Kullanıcı hangi bardakları
doldurmak istediğini tuşlara tek tek basarak seçtiği için, 6’dan az sayıda, dilerse sadece 1 bardak da doldurabilmektedir.
Ardından dem ve su butonuna basılarak çay bardaklara doldurulur. Sıvı hazne üzerinde yer alan birbirinden bağımsız olan
çay ve su butonlarıyla çayın dem oranının ayarlanması da mümkün olacaktır. Tepsinin ana gövdeden ayrılabilir olması
servisi daha da kolaylaştıracaktır. Böylelikle çaylar teker teker başka tepsiye taşınmamış olacaktır. Ek olarak tepsi ızgarası
sayesinde taşınan çay bardaktan taşması durumunda bardakların altından akmak yerine ızgaranın altına inerek müşterinin
çayı içme anında üstüne dökülmesine engel olacaktır. Yeni tepsinin ana gövdeye yerleştirilirken musluk numarası ile
bardak numarasının karışmaması için de tepside bir adet çıkıntı ve ana gövdede bir adet girinti vardır.

Altili
My tea machine is composed of six parts which are, main frame, tea tray, tray grid, liquid tank, teapot and the top cover.
Lliquid tank, tea tray and tray grid are easily detach from the main frame and washed. I designed the liquid tank with the
working principle of thermos. So the temparature of the water does not decrease and energy saving is provided. Top
cover system is the same with the bottle cover system which are closing with the way of turning. So this system prevent
temperature decreasing with distinguishing the outside and inside. I decided to use hidden resistance to boil the water.
First the water boils and as a result of this teapot heats. So there is no need to put more than two resistance. Vapour
pressure may make a dangerous moment for the user during the boiling process. I added a pressure valve on the top
cover which is commonly used on saucepans. This valve controls the pressure and prevent the dangerous moments.
Temperature sensores contols the resistance with determined lower limit and upper temperature limit. When the water
boils, resistance will stand by and when the water’s temperature decreases resistance started to work. Tea tank can get
ready six glass of tea at the same time. There are six glass slots available on the tea tray which is on the bottom of the
main frame. User can determine which slots are ready to ﬁlling with pressing the slot’s buttons which are on the tea tank.
Then user press the tea and water buttons to ﬁlling. It is possible to control the intensity of the tea with these tea and water
buttons which are independent from each other. Detaching the tea tray from the main frame makes the servise easier. So
there is no need to carry the glasses to another tray. There is a tray grid in the tea tray. If the tea is poured out from the
glass, this tray grid prevents the leaking on the customer while drinking. In order to prevent the places numbers between
faucet and tea slots, there is a simple locking system under the tea tray.

Mehmet Eren Özyoldaş
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
Eastern Mediterranean University
Department of Industrial Design

Ino-tea
Ino-tea ismi innovation ve tea sözcüklerinden oluşmaktadır amacı ise yenilikçi çay hazırlama ve servis ürün tasarımı
olduğunu vurgulamaktır. Ürünün tasarlamasında önemli faktörler: Gelişen toplumda bireyselcilik çoğalmaktadır ve
insanların ürün sahiplenmesi gibi özellilkeri artmaktadır (kullanıcı bir ürünü sahiplenip hep onu kullanmak istemektedir).
Ayrıca var olan kullanımda temizlik (bardakların iyi yıkanmaması), sağlık (plastik bardakların kullanılması ve bakteri
hastalıkları gibi sorunlarının olmasından dolayı varolan ketil sisteminden yola çikarak bu tasarımı tasarladım (eski ile
yeninin birleşimi). Yerleştirme yuvalarını çogaltarak ve bardakları birer hazne olarak düşünerek tasarımı yaptım. Tasarımda
estetik unsurları ve çay içme, servis etme kültürümüzüde düşünerek bu ürünü tasarladım. Kullanıcının ürünü daha kolay
sahiplenmesi ve kullanması için var olan bardak (çay) şeklinden esinlendim. Ürün iki farklı şekilde satılacaktır.
Bunlar: Hepsi bir arada bir paket (tepsi elektronik alt kısım bardaklar ve ek taşıma aksesuar) olacak. Ayrıca bardaklar ayrı
olarak satılabilecek. Burda ﬁyat ürün, kalitesi ve satış rakamlarını düşünürsek daha fazla kâr elde edilecektir. Ürün oﬁs, otel,
küçük işletmelerde ve evlerde kullanıma uygun olacak şekilde tasarlanmıştır. Ürün konsept olarak düşünülmüştür ve 4-5
yıl içinde baz alınan teknolojiler ile (pil teknolojisi, nano teknolojisi) ile kolaylıkla ve ucuz şekilde üretileceği düşünülüştür.
Üründe temel olarak 3 malzeme kullanılmıştır bunlar cam, metal, oled ekrandır.

Ino-tea
Ino-INO-TEA Tea is the name of innovation and innovative tea preparation and tea word CONSIST purpose is to emphasize
that the service product design. Product development important factors are: developing the community grows and people
gain properties such as product ownership is increasing (the user ownership of a product, always wants to use it. There
is also problem related with using such as; cleaning (washing glasses good), health (such as using plastic cups and
bacterial diseases) because of conﬂicts from being based on the design of the existing kitchen product system designed
(a combination of old and new). Location of product base on copies of slots and thinking cups as reservoir of water.
Design aesthetic elements, and drinking tea, thinking of our culture of service designed this product. The user can more
easily embrace and use a product has for the cup (tea) was inspired by the way. Product will be sold in two different
they are: All in one (Tray of electronic transport in the lower part cups and an additional accessory) will be as separate as
well as glasses (cups), Another consideration product price, quality, and proﬁt from the sales numbers we think it gain
us more proﬁt. Product will use in ofﬁces, hotels, suitable for use in homes and small businesses. Product is concept
design and is intended to be produce in year ( +4-5) When base technologies developed more (battery technologies, Nano
Technologies) product will manufacture easily produced and cheap. In design I decided to use 3 as a main material for
product they are glass, metal, OLED screen is.
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Ebru Konya
İstanbul Teknik Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
Istanbul Technical University
Department of Industrial Design

PRESAGIO

Merve Uğur
İstanbul Teknik Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
Istanbul Technical University
Department of Industrial Design

Türk kahvesi, asırlardır Türk milleti için vazgeçilmez bir içecek olmuştur. Bu kahve, bir içecekten çok bir keyif aracı
olarak görülmektedir. Türk kahvesinin diğer kahvelerden farkı, esas olarak pişiriliş şeklidir. Önceleri bakır cezvelerde
pişirilen kahve, zamanla farklı malzemeli cezvelerde hatta günümüzde makinelerde pişirilmektedir. Türk kahvesinin
tadı ve görüntüsü önce köpüğüyle etkiler. Bu yüzden iyi kahve bol köpüklü olmalıdır. Bakır cezvelerin ağız kısmı, köpük
için özelleşerek daraltılmıştır. Ağız genişledikçe köpük miktarı azalır. Çok uzun yıllar önce, Türk kahvesi ﬁncanlarının da
ağızları dar olmakla birlikte, günümüze doğru bu durumdan uzaklaşılmış ve farklı form denemelerine gidilmiştir. Genel
hatları standartlaşmaya başlamış olan ﬁncanlarda artık dar ağız geleneğinden uzaklaşılmıştır. Türk kahvesinin bir diğer
keyif unsuru olma sebebi de, kahve içildikten sonra kapatılan ve bakılan fallardır. Şamanizme uzanan fal geleneği, artık
ciddi bir geleceği görme eyleminden çok, keyiﬂi sohbetlerin bir bölümü olarak görülmektedir. Presagio ürün grubunda,
6 adet ﬁncan ve tabağı, 6 adet beraber servis için su bardağı ve 1 adet de cezve bulunmaktadır. Form açısından özellikle
yeterli köpük oluşturmaya ve bu köpüğü korumaya yönelik olan bu takım, modern çizgiler taşımaktadır. Bakır cezvesi
ve ﬁncanlarının dar ağızlı olmasıyla köpüklü kahve pişirme ve içme geleneği sürdürülmektedir. Kare şekline oturtulmuş
formuyla, standart ve klasik kahve ﬁncanı formundan uzaklaşılmıştır. Eskinin geleneğini ve moderniteyi bir araya getiren
Presagio, ayrıca keyiﬂi bir sohbet esnasında fal bakmayı da kolaylaştırmaktadır. Temel şekilleri ve anlamları bir araya
toplayan küçük fal broşürü sayesinde, fal kapatmaya ve bakmaya yönlendirmektedir. Bir paket içinde her ﬁncan için bir
adet olmak üzere, 6 adet de fal broşürü bulunmaktadır.

PRESAGIO
Turkish coffee has been an indispensable drink for centuries. This coffee is seen beyond a drink, it is a way of plesure. The
difference of Turkish coffee is the way of cooking it. Formerly it’s cooked in copper pots but in time there has been used
different materials. Nowadays coffee machines are used to cook it. Turkish coffee impresses by its bubbles ﬁrst. So, good
coffee has too much bubble. The copper pots has narrow rims to make more bubbles. Wider rim means less bubble. Many
years ago, Turkish coffee cups have narrow rim too, but in time there has been different form trials and been far from the
old forms. Cups have become standart on speciﬁc design lines. The other reason of being a way of plesure is, the fortune
telling action after drinking Turkish coffee. The fortune tradition that is came from Shamanism is now a part of joyful
conversation. Presagio product family has 6 cups and plates, 6 water glass for serving together and 1 pot in it. İts form is
specialized for making more bubbles and keeping them until the drinking action. It has modern cues. The copper pot and
narrow rims remain the bubble tradition. The form that is based on a square, makes difference of standart and classical
coffee cup shape. Presagio brings the old tradition and modernity together. It also makes the fortune telling action easier
with small brochure that includes basic shapes and the meanings. There are 6 brochures in the package, one for each cup.

Ayﬂegül Kasapo€lu

B. Mehlike Kurt

CoffeLA

Fulya Certel

Sabah 9’dan akşam 6‘ya kadar bireylerin aynı performansta çalışmaları için enerjilerini korumaları gerekir. Bunun için
de en büyük yardımcılarından biri sıcak bir kahvedir. Gündelik iş hayatında çalışanlar için kahve molası önemli bir yer
tutmaktadır. Ancak çalışan kişiler işlerine ara vermeden yanında kahve bulundurmak ister. CoffeLA bu ihtiyaca cevap
vermektedir. CoffeLA kompakt bir kahve makinesidir. İçerisinde kahve hazırlamak için gereken tüm malzemeleri barındıran
bir sistemdir. İndüksiyon bazlı ısıtıcıyı, termoslu metal bardağı, kahveyi, sütü, süt tozunu bir arada bulundurmaktadır.
CoffeLA enerjisini USB girişi vasıtasıyla sağlamaktadır. Bu özelliği sayesinde kullanıcı masa başında kahve ihtiyacını
karşılayabilir. USB bazlı çalışma sistemi sayesinde bir bilgisayar bulunan her ortamda kahve hazırlanabilir. CoffeLA’nın alt
parçası indüksiyon sistemi ile kahveyi ısıtır. Kapandığı zaman kilitleme sistemi görevi gören bardak kulbu aynı zamanda
sıvıyı karıştırmak için plastik bir kaşık barındırır. İç bölümünde ise karışımı hazırlamak için gereken malzemeler bulunur.
Ürünün malzemeleri alüminyum ve plastik enjeksiyon parçalardan oluşmaktadır.

CoffeLA

Sencer Özdemir
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m Bölümü

From 9 to 6 for the study of the energies of individuals who are required to maintain the same performance. This is a hot
coffee in one of the most help. Daily coffee breaks for employees plays an important role in business life. However, people
at work want to keep coffee next without a break. CoffeLA responds to this need. CoffeLA is a compact coffee machine. In
a system that contains all the ingredients needed to prepare coffee. Induction-based heater, thermos cups, coffee, milk,
milk powder-in-one keeps. CoffeLA provides energy through the USB port. This feature allows the user to meet the need
for coffee at a desk. A computer with a USB-based operating system in the coffee can be prepared in any environment.
Coffee warms the lower part of the product by the induction system. When closed, locking handle system that serves as
a cup with a plastic spoon to mix the liquid contains at the same time. To prepare the mixture of materials to be located
in the inner part. The product consists of materials, aluminum and plastic injection parts.
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Bahadır Çağatay Metin
İstanbul Teknik Üniversitesi
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Istanbul Technical University
Department of Industrial Design

Çay Tabağı Tasarımı: Tasarım bardakla bütünlük sağlayacak şekilde yapılmıştır. Malzeme olarak cam ile bütünlük sağlayan
porselen tercih edilmiştir. Asimetrik formu, çayın hem taşınmasını hem de servis edilmesini kolaylaştırmaktadır.
Çay Demleme Makinesi: Bu ürünün tasarımında kullanım alanı olarak oteller veya restoranlar düşünülmüştür. Ürün,
üç farklı çay türünü demleme olarak sunabilmektedir. Bunun yanında su, metal bir bölmeden kaynarken, demlikler
çayın lezzetini maksimize etmek için porselendir. Ayrıca sızdırmazlık için doğal bir malzeme olan kauçuk kullanılmıştır.
Buradaki üründe kullanıcı için çok temel arayüz ile hazırlanmış kullanım ekranları bulunmaktadır. Bu ekranlar led backlight
aydınlatma ile aydınlatılmaktadır. Ekrana gömülü 2 adet manuel düğme vardır. Bu arayüz sayesinde, herkes kolaylıkla
kullanabilir. Ek olarak demliklerin bulunduğu bölmelerin de kendine ait bilgi ekranları bulunur. Burada demlenen çayın, ne
zaman demlendiğini, demlenme için kalan süre gibi bilgiler yer alır. Ayrıca dem miktarını demli-normal-açık olmak üzere
otomatik olarak ayarlayan düğmeler bulunur. Demleme yapılacak suyun makine içine aktarılması için, su sebillerindeki
form ürüne yansıtılmıştır. Demlikler tutuş kolaylığı için üzeri gene vulkanize kauçukla kaplanmıştır. Ürünün plastik parçaları
enjeksiyonla, porselen parçalar dökümle, metal parçalar sac levha bükme ve kalıpla üretimle üretilir.

Tea Plate Design: The design of the plate is made within a harmony with the tea glass. Porcelain is used as the material
because of the supplemental relation with glass. Asymmetrical form of the plate simplifes of carrying the tea or servicing
it.
The TeaMaker: In this design, the usage area are hotels or restaurants. The product, enables you to brew three different
types of tea. In addition, water boils in a metal chamber, but tea is brewed in porcelain cups, to maximize the delectation
of tea and rubber is used to keep imperviousness. There are screens which are led backlighted on the product and has
a basic interface fort he users. Also there are two buttons which are embedded into the screen for manual instructions.
With this interface, anyone can easily use the product. There are screens on teapot parts, too. On these screens, the user
can see when the tea is brewed, or remaining time etc. Also there are three buttons to control the speciﬁcation of the tea
as dark- normal- light. The form of water dispenser is applied to product to simplify the water transfer. The teapots are
covered with vulkanized rubber. The plastic parts of the product are produced with plastic injection. Porcelain is produced
with moulding. The metal parts are produced with pressing and moulding.

Dicle Ak
‹zmir Ekonomi Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m›
Bölümü
‹zmir Ekonomi University
Department of Industrial Design

Mübeccel Özyurt
‹zmir Ekonomi Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
‹zmir Ekonomi University
Department of Industrial Design

Hot’n Pull
Hot’n Pull kullanıcıya elektriğe ihtiyaç duymadan istenildiği anda sıcak çay/kahve içimi sağlamaktadır. İki parçadan oluşur.
Üst kısım porselen ve alt kısım plastiktir. Porselen kısım içerisine çay/kahve konulur. Plastik kısım içerisinde, kol gücü
kullanılarak üretilen mekanik enerjiyi, ısı enerjisine çeviren mekanizma bulunur.
Hot’n Pull’un alt plastik kısmının üretim malzemesi yüksek dayanıklı polietilen (HDPE) ve üretim tekniği enjeksiyon
kalıplamadır. İçerisinde dinamo, batarya, rezistans ve geri sarmalı ip mekanizması vardır. Üst kısmın üretim malzemesi ise
porselendir. Üretim sırasında, alt kısma temas etmesini sağlayacak olan metal plakayla birlikte dökülür. Porselen kısmın
dış çevresinde ise kolay tutulması için dokulu silikon kısım vardır.
Hot’n Pull’un çalışma prensibi şöyledir: Plastik kısımdan çıkan çekme halkası sayesinde, kol gücünden yararlanılarak
üretilen mekanik enerji, dinomayla sarj edilebilir bir bataryaya aktarılır. Bataryada depolanan elektrik enerjisi, doğru akım
kullanılarak rezistansa iletilir ve ısıya çevrilir. Dönüştürülen enerji metal plaka ile ﬁncanın plastik kısımından, porselen
kısmındaki metal plakaya aktarılarak içim süresince çay/kahvenin ideal sıcaklıkta kalmasını sağlar. Çekme halkasının kendi
kendine geri sarılabilme özelliği sayesinde, bu işlem içim süresince istenildiği zaman tekrarlanabilir.

Hot’n Pull

Oya Akın
‹zmir Ekonomi Üniversitesi
Endüstriyel Tasar›m Bölümü
‹zmir Ekonomi University
Department of Industrial Design

Hot’n Pull allows user to drink hot tea/coffee at any moment without electricity. It compose of two parts. Upper part
is made of porcelain and underside is made of plastic. Porcelain part contains tea/coffee. Plastic part contains the
mechanism that transforms the mechanical energy to the thermal energy by using arm force.
The underside plastic part of the Hot’n Pull is made of high density polyethylene (HDPE) and it is produced by injection
molding technique. This part contains dynamo, battery, resistance and rewinding rope mechanism. The upper part is
made of porcelain. It is mold casted with a metal plate that allows the contacting of two parts. The outher section of the
upper part is made of textured silicone that allows easy handgripping.
The working principle of Hut’n Pull is like that: mechanical energy is produced by arm force with the help of pulling ring
that exits from plastic part. That mechanical energy is transmitted to battery by dynamo. The stored energy in the battery
is transmitted to the resistance by direct current(DC) and it is turned to thermal energy. This turned energy is transmitted
from metal plate of plactic part to metal plate of porcelain part. It provides keeping the ideal heat of tea/coffee. Through
the rewinding characteristic of the pulling ring that process can be repeated whenever needed throughout drinking.
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‹zmir Ekonomi Üniversitesi
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Pot

Onurcan Ulaş
‹zmir Ekonomi Üniversitesi
Endüstriyel Tasar›m Bölümü
‹zmir Ekonomi University
Department of Industrial Design

Formun belirleyicisi olan yeni nesil tutacak toplamda 90 derecelik hareket kabiliyetine sahip. İki yandaki yuvarlak krom
çercevelerin içinde saklı olan rulmanlar hem tutacağın 90 derece içerisinde hareket etmesini, hem de üzerindeki rulman
kilidi sayesinde istenilen pozisyonda sabitlenmesini sağlıyor. Kilit bağlantı noktalarındaki tek tuşla serbest bırakılıyor,
istenilen pozisyonda ayarlandıktan sonra yine aynı tuşlarla kilitleniyor. Hareket kabiliyeti, hem kullanıcıya kettle ve
çaydanlığı istediği açıda tutma imkânı sağlıyor, hem de gerektiğinde tutacağı tam 90 derece yukarıda konumlandırılıp
yerden kazandırıyor. Yeni nesil tutacak tek parça ABS malzemeden plastik enjeksiyon yöntemiyle üretiliyor. Tam elin
kavradığı kısımda, tutulurken elden kayma ihtimalini en aza indirmek için yatay pozisyonlu paralel oluklar bulunuyor. Kettle
beyaz plastikten imal edilirken, çayın deminin dışarıdan görülebilmesi için çaydanlıkta malzeme olarak cam kullanılıyor.
Çaydanlıkta ağız kısmı plastik olduğu için tasarımla bütünleşecek şekilde kırmızı bir plastik şerit tasarlanmıştır. Ağız bu
plastik şeritle birleştirilmiş, daha sonra cama yapıştırılmıştır. Ürünlerin kapakları iki parmakla sıkıştırılan yaylı butonlar
sistemiyle açılıp kapanıyor. Sıkıştırıldığında kapak kolayca yukarı kaldırılabiliyor. Kapak açılınca su üstteki boşluktan kolayca
doldurulabiliyor. Çaydanlıkta kettle’a ek olarak kapağın altında çay ﬁltresi bulunuyor. Kapak ile kolayca birleştirilebiliyor.
İsteğe göre demlik poşetleri veya çay yaprakları bu ﬁltrenin içine konuyor. Hem kettle’ın hem de çaydanlığın alt kısımlarında
rezistansın üzerinde paslanmaz çelik yüzey bulunuyor. Bu sayede hem rezistans gizleniyor, hem de ürünlerin temizlenmesi
kolaylaşıyor.

The Pot
The new age handle, the determiner of the form, has totally 90 degrees of rotation capability. Hidden Ball bearings inside
the chrome frames which are placed on both sides, allows the handle to move within 90 degrees. And also, thank to
the ball bearing locking system, it can be locked in the desired position. The lock of handle is being released with one
touch from the connection point. After being adjusted at the desired position, it is locked by the same button again. This
movement and locking system not only allows the user to hold the handle in desired position, but also it leaves more
space when positioned on the top. New age handle is made of ABS, by injection molding method, and is solid. At the
grabbing area, there are parallel horizontal scratchs that prevents handle to be slipped. Spout of teapot is made of ABS.
So, to connect it with the glass sphere, we designed a red plastic stripe and connected it to that plastic stripe. Then it is
pasted to glass. In order to maintain our design, we applied the red stripe also to the plastic kettle. Caps of the products
is opened and closed with springed push buttons. When it is squeezed with two ﬁngers, the cap can easily be pulled up.
When the cap is opened, water can easily be ﬁlled inside it. Addition to kettle, the teapot also has a tea ﬁlter which can
easily connected to its cap. Tea leaves or teabags can be put inside of it. Both under the kettle and the teapot, there are
stainless steel surfaces that prevents and hides resistance. Moreover, it makes the products to be cleaned easily.

Berkin Egemen Baş
‹zmir Ekonomi Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
‹zmir Ekonomi University
Department of Industrial Design
www.egemenbas.com

T-Mug

Melik Kemal Sabuncu
‹zmir Ekonomi Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
‹zmir Ekonomi University
Department of Industrial Design

Çay ve kahve pişirirken kaynar suya, dolayısıyla 100°C sıcaklığa ihtiyaç duyarız. Servis esnasında bu sıcaklığın 85°C ila
71°C civarına düşmesine rağmen henüz içilebilir sıcaklığa ulaşılamamıştır. Ürünlerin 71°C ila 64°C arasında tüketilmesi
mümkün olmakla birlikte boğazda kanserli tümörlerin gelişmesine yol açtığından sağlık açısından son derece tehlikelidir.
Bu ürünlerin optimum tüketim sıcaklığı yaklaşık 58°C olarak hesaplanmıştır. Sıvının bu sıcaklığa düşme sürecini tam
olarak tahmin ve takip edemeyeceğimizden ve mevcut yüzey çözümlerinin (sıcaklığa göre renk değiştiren boyalar vs.)
çabuk (yaklaşık bir yıl) eskimesi ve bu nedenle güvenilirliklerini kaybetmesinden yola çıkarak elektronik bir ısı ölçüm
devresine sahip bir uyarıcı sistem geliştirdik. Bu sistem bardağa uygun bir tabağa entegre olacak ve dolayısıyla ekstra bir
yer işgal etmeyecek. Sistem basit olarak tabak ve bardaktaki iki alüminyum levhanın temas etmesiyle gerçekleşecek ısı
iletimiyle, tabaktaki entegre devrenin sıcaklığı ölçmesi ve uygun sıcaklığa gelindiğinde kullanıcıyı sesle uyarması şeklinde
çalışacak. Renkle uyarı sistemine alternatif üretmemizin diğer sebepleri ise kişilerin renk tercihlerinin farklı olması ve buna
ek olarak kullanıcının görsel bir etmeni fark edememe ihtimalinin yüksek olmasıdır. Buna karşın sesli bir uyarı sistem
kullanıcının dikkatini çekecek ve bekleme esnasında kullanıcıya bardağı takip etmeme özgürlüğü kazandıracaktır. Ayrıca
elektronik bir sistem ürünün güvenilirliğini de arttıracaktır. Sesli uyarı sisteminin yanı sıra sıvının çok soğuk veya içilebilir
olduğuna dair bir ışıklı gösterge sistemi de LED teknolojisinden faydalanılarak tabağa entegre edilecektir. Bu konsept
ayrıca çay bardağı veya ﬁncanı gibi ürün ailesinin diğer fertlerine de uyarlanabilir olduğundan üreticiye de büyük avantajlar
sağlayacaktır. Bardak sert, pürüzsüz ve insan sağlığına zarar vermeyen plastik bir malzemeden (HDPE) enjeksiyon
kalıplama yöntemiyle üretilecek ve kulp ile bardak yüzeyinin bir bölümüne Neopren yüzey kaplamaları uygulanacaktır. Bu
kaplamalar hem bardağın tutuş konforuna katkı sağlayacak hem de estetik bir görüntü kazandıracaktır. Tabak yine aynı
plastik kombinasyonundan üretilecek ve bu sayede maliyet düşürülüp, kırılma, çatlama gibi problemler aşılmış olacaktır.

T-Mug

Sabri Mert Arık
‹zmir Ekonomi Üniversitesi
Endüstriyel Tasar›m Bölümü
‹zmir Ekonomi University
Department of Industrial Design
www.mertarik.com

While cooking coffee and tea, we need to boil the water and it reaches 100°C. While serving, this temperature decreases
to between 71°C and 85°C but, even these temperatures are not cool enough for us to drink. It is possible to drink the
hot beverages between 64°C and 71°C, but it is very unhealthy and causes reproduction of cancerous cells in throat.
The optimum temperature of drinking hot beverages is calculated as 58°C. We cannot follow the cooling process, so we
cannot make an exact guess about the timing of drinking the beverage. Also, the existing surface solutions (color change
depending on heat, etc.) gets older fast (approximately in a year) and for these reasons we decided to design and develop
a mug which has an electronic heat sensitive stimulant system, the T-Mug. T-Mug’s system will be integrated in the mug’s
plate, so it will not occupy an extra space. Our system works via the aluminum plates both under the mug and in the
middle of top surface of the plate. When the aluminum plates touch each other, the heat of beverage will be transmitted
through the plates and when the temperature drops to optimum degree, the heat sensor will alert the user. The other
reason for alternating the alerting systems via colored surface applications are the subjective color choices of users and
the risk of missing a visual alert when the user does something else. Unlike the visual alerts, a sound alert attracts the
user even when he/she is doing another thing other than looking the mug, so it gives user a freedom to be interested in
another thing while waiting for the beverage to cool. Besides a sound alert, there will be a LED integrated to the plate as
a visual stimulant. The mug and plate will be produced out of HDPE via injection molding technique and the colored parts
will be covered out of Neoprene for providing a comfortable handling and an aesthetic view.
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JELLYHUG BARDAK TUTUCUSU
Jellyhug ev, oﬁs çalışma masalarında ve alternatif mekanlarda içeceğin ısısının muhafaza edilmesi için tasarlanmıştır. Her
yaştan insanın rağbet edebileceği bir üründür. Formu sayesinde bardağın devrilme dökülme ihtimali en aza indiriliyor.
Ayrıca sarsıntı ve çarpmalar sonucu oluşacak taşma dökülmelere karşı koruma sağlayacaktır. Ergonomik kolay tutulabilir
çok yer kaplamayan formuyla eğlenceli, sade görünümüyle kesinlikle tatmin edici bir üründür. İçerisindeki jel ve esnek
plastik kalıplanmış bölme sayesinde birçok bardağın uyum sağlaması mümkündür. Jel aynı zamanda içeceğimizin ısısını
uzun süreli muhafaza edecektir. Jelin oda sıcaklığına dönmesi yaklaşık 80 dakika almaktadır. Dış formundaki oyuklar kolay
ve sık kullanımı sağlamak içindir. Ayrıca kulplu bardaklarda uyum sağlaması için yapılmıştır, zemini geniş olması ve sıkı
oturması, devrilme riskini en aza indirmektedir.
Jellyhug’ın içerisinde bulunan termojel özelliğinden dolayı buzlukta donmaz ve çıkarıldığında uzun süre soğukluğunu korur.
200°C ısıtılmış mikrodalga fırında 5 dk bekletildiğinde ya da 80-90°C’lik kaynar su içerisinde bekletildiğinde sıcak kullanım
için hazır olur. Termojelin ambalajı bozulmadığı sürece uzun süreli kullanım olanağı sağlar. Dış formunda kullanılan plastik
malzeme sıcaklığın ele etkisini keser. Temizlenmesi kolaydır, temizlik kimyasallarıyla herhangi bir tepkimeye girmez, kir
tutmaz.

JELLYHUG CUP, MUG HUGGER
Jellyhug for home, ofﬁce desks, and alternative spaces are designed to maintain beverage temperature. People of all
ages may want from that product. Probability of loss due to form the glass tipping minimized, provide protection against
spills and oveﬂow will occur as a result of collisions. Ergonomic space-saving form much fun can be kept simple, plain
apperance products is absolutely satisfactory. Division within the gel and with ﬂexible plastic molded its possible to adapt
a multi-cup, drink at the same time the temperature of the gel will maintain long-term, return the room temrerature the
gel is approximately 80 minutes. Through of external forms hole are provide easy and frequent usages and its adapt for
handles glass, mug or cup. The ﬂoor part of form is wide and tight ﬁt to minimize the risk of tipping.
Jellyhug of thermo gel due to the natıre of courses protects the water trough and its removed from the chill in the freezer
for a long time. Microwave oven heated to 200°C for 5 min on standing or standing in boiling hot water of 80-90°C
is ready for hot use. Thermo gel packaging intact unless the user provides long term usages. Addressed the effect of
temperature on plastic materials used in the form of external cuts. Easy to clean, cleaning with chemicals do not enter
any reaction, dirt repellent.

Nurhak İnan Karaçay
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Ege University
Department of Landscape Architecture

ÇAYÇABUK
ÇAYÇABUK endüstriyel kullanıma yönelik bir çay makinesidir. Özellikle müşterilerine çay yetiştirmekte sıkıntı çeken
restoran, kafetarya ve çay bahçesi gibi yeme-içme mekânlarına yönelik tasarlanmıştır. Bu tür yoğun kullanıma olanak
sağlayan mekânlarda çayın sıcak, köpürmemiş ve vaktinde gelmesini istemek adeta bir lükse dönüşmektedir. Bu noktada
çayın Türk toplumundaki yerini düşündüğümüzde, bu konuya bir şekilde çözüm getirilmesi gereği hissedilmektedir.
ÇAYÇABUK sahip olduğu dolum sistemi, değişebilen çoklu musluk başlıkları ve kapasitesi artırılabilen döner tablası ile
15 bardak çayı 20 saniyede servise hazır hale getirmektedir. Bu büyük işletmelerin en büyük kazancı demektir ki o da
ZAMAN’dır. Ayrıca tekil kullanımlara yönelik tek bardaklık çay otomatı ile değişik isteklere göre de (açık/koyu-büyük/küçük
ﬁncan vs.) çay servisi yapabilmek ve yalnızca sıcak su alabilmek mümkün. Dolum sistemi çay ve sıcak su karışımını
önceden belirlenen standart oranlara göre düzenler; ayrıca sıvıların akış hızını sürekli sabit tutarak köpürmeyi önler.
Bardaklar doldurulduktan sonra tabladan tek tek çıkarılıp tepsiye yerleştirilmek zorunda değildir, bardaklar tepsiye tabla ile
bırakılır ve tabla tepsideki yerine oturur; tablaya göre tasarlanmış çay tabakları yardımıyla çaylar servis yapılır. ÇAYÇABUK
sahip olduğu iki çay haznesi sayesinde kesintisiz çay servisi sunar. İlk hazne bitince sizi uyarır ve otomatik olarak ikinci
hazneye geçer, siz de o sırada 1. hazneyi demler ve hazır hale getirirsiniz. Makine, arıtma sistemine bağlanmak üzere
soğuk su girişine sahiptir ve dışarıdan suyu kendisi otomatik olarak alır. Böylece su, makineye girişinden bardağa ulaşana
dek hiçbir israfa uğramamış olur.

ÇAYÇABUK
ÇAYÇABUK is a tea machine designed for industrial use. Our target group consists of especially those restaurants, cafes,
teagardens, and dining venues which cope with serving tea to lots of customers simultaneously. It turns out that in such
enterprises, a hot and not foamed cup of tea served on time is a luxurious demand. Considering tea is an integral part
of Turkish culture, we felt the need to come up with a resolution for this issue and designed ÇAYÇABUK. ÇAYÇABUK can
make 15 cups of tea ready to serve in 20 seconds, thanks to its ﬁlling system, changeable multiple taps and a rotatable
platform of which the capacity can be enlarged. These features of ÇAYÇABUK allow business enterprises to save TIME,
which is precious for them. In addition, it has the singular-use tea automats which enables to prepare tea for different
tastes; strong/light ﬂavored, and different sizes; small/big cup, etc., or just to get hot water. Its ﬁlling system provides
hot water and tea mixture in accordance with the standards pre-determined. Moreover, it prevents foaming by ﬁxing the
ﬂowing speed of liquids. After ﬁlling the cups, the user does not need to place glasses to the serving tray one by one.
Instead, the platform can be placed to the serving tray with the glasses on it and tea is ready to be served with the saucers
designed for the platform. ÇAYÇABUK can help continuous tea service, thanks to its two tea reservoirs. When tea in the
ﬁrst reservoir runs out, ÇAYÇABUK gives a warning signal which indicates “the second reservoir is in use now”. While the
tea in the second reservoir is served, the user has enough time to steep tea in the ﬁrst reservoir. ÇAYÇABUK has a cold
water access for connecting to the puriﬁer and can get cold water automatically. Thus, water is never wasted from the
time it comes into the machine to the time it ﬂows into the glass.
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Multiple Service
Çoğu zaman çay veya kahve servisini yaparken, birden fazla eşyayla uğraşıyoruz, ama Multiple Service saysesinde çay/
kahve, şeker ve sıcak suyu sadece bir seferde servis yapabiliriz.
Multiple Service’ın temel özellikleri, kolayca taşınılabilir ve hızlıca servis edilebilmesidir. Ürünümüz bir kafe veya
restaurantta her masaya birer tane koyulur ve müşteriler selfservice şeklinde bu aleti kullanabilirler veya evde çay/kahve
yapmak için mutfağa gitmeye gerek kalmaz ve yanlarında rahatça aleti kullanabilirler.

Multiple Service
Most of the time when we were servicing tea or coffee, we use lot of equipments, but thanks to multiple service, we can
service tea\coffee, sugar and water with one action.
Basic functions of the multiple service are, carriable easily and serviceable quickly, for example you can put one multiple
service on each table in restaurants or cafes and customers can use this as a selfservice equipment or at home/ofﬁce or
there is no need to go to the kitchen to make coffee\tea and they can use this confortambly near them.

2010623
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını
istememiştir.
The participant did not prefer,
her photography and personal
info, to take part in the catalogue.

Kahve Güzeli
Kahve Türk kültüründe geniş ve önemli yer kaplar. Kahveci güzelleriyse bu kültürün içinde, kahveyi pişiren ve servis eden
önemli bir ﬁgürdür. Kahveci Güzeli makinesiyse adını aldığı bu önemli ﬁgür gibi kahveyi hem pişiriyor, hem de altında
sakladığı tepsisiyle servise de imkân sağlıyor. Üstelik sadece işlev olarak değil form olarak da bu ﬁgürden esinleniyor.
Kahveci Güzeli denilince akla gelen, bir dönemin Osmanlı kadınlarının giysilerindeki çizgiler, pişirme ve servis elemanına
modern bir şekilde aktarılıyor. Cezveyle uyumlu ﬁncanlar ve servis yapabilmek için gerekli tepsi de pişirme elemanıyla
birlikte sunuluyor. Böylece tezgahların üzerinde göz zevkine hitap edecek şekilde muhafazası sağlanıyor.
Ürün kahve pişirme ve servisi bir arada sunmasıyla bir yenilik getiriyor. İstenildiğinde direkt kahve ﬁncanlara döküldükten
sonra elden servis edilebiliyor. Ancak ﬁncanların uzak bir mesafeye taşınmak istendiği durumlarda bölmesinden çıkan
kendi tepsisiyle servis yapılabiliyor. En büyük kütlenin bir kısmı pişirme işlemi için gereken donanımı barındırırken, geri
kalanı tepsiyi saklamak için kullanılıyor.
Ürün başlıca ahşap ve seramikten üretiliyor.

Beauty of Coffee
Coffee plays a vital role in Turkish culture. Beauty of Coffees has important ﬁgures in cooking and serving coffee. The
product also cooks and serves the coffee with the tray inside the divider. Not only with function, but also with form
and lines, the product is inspired by this ﬁgure. The lines on the clothes of typical Ottoman woman of a certain era are
transformed cooking and serving device in a modern way. Coffeput, coffeecup and tray are all in harmony.
The innovation of the product is offering to cook and serve together. If wanted the coffee can be served directly to the
costumers, but if needed the tray of the product can be used. The biggest mass covers the enginee. The rest of the area
is used to store tray.
The product is made of wood and ceramic in white.
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TAŞIMLIK

Sıla Kızılırmak
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Yüzyıllardır süregelen Türk kahvesi kültürümüzü, gelişen günümüz şartlarına uyum sağlayabilmesi için modernize ederek
Taşımlık`ı yarattık. Taşımlık sayesinde Türk kahvesi zevkini mekân ve zaman sınırlamadan içme imkanı sunduk. Kahveyi,
suyu ve şekeri ürünün içine koyup, hazır hale getirdikten sonra gün boyu yanımızda taşıyarak kahveyi istediğimiz zaman
pişirebilir hale getirdik. Kahve içmek istediğimiz zaman ürünün kapağını çıkartıp, tabak olarak alttaki yuvaya oturtarak
tabandakı ısıtıcıyı aktif hale getiriyoruz. Tabana yerlestirdigimiz şarj edilebilen piller sayesinde kahvemizi bir tasimlik
pişirebiliyoruz. Klasik kulp yerine şeklini değiştirebileceğimiz, mukavemeti yüksek tel üzerine silikon kaplama kulp
sayesinde kullanıcıya farklı tutuş biçimleri sunduk. Şarj ünitesini ve gövdeyi ABS plastikten enjeksiyon kalıplama, diğer
ek parçalarda ise silikon malzeme kullandık. Taşımlık için özel tasarlanan şarj ünitesine takarak şarj ettiğimiz ﬁncanı
yanımızda taşıyıp istediğimiz her anda kullanıcıya sıcak Türk Kahvesi içme imkanı sağladık. Böylelikle Türk kahvesini
hayatımızın her anında ulaşılabilir bir lezzet haline getirdik.

TASİMLİK
Everybody knows that the Turkish Coffee is the most important culture for Turkish people. Because of that we want to
make a project which is modern and innovative coffee cup. By courtesy of this product we can carry and prepare to drink
Turkish Coffee when we want a unlimited places and time. We called this product `TASiMLiK ‘ which mean is to remind
in Turkish language carry and prepare a fresh coffee. Turkish Coffee includes 3 indispensable stuff. Which one is blended
Turkish Coffee and the another items are sugar and water. We put together all of those ingredients inside a coffee cup
after that cover a lid for the carry out all where. If you want to drink a fresh coffee you need to uncover lid and put that
bottom of a coffee cup. When you turn the cup it will start working for prepare. It has not a classical handle. We do which
is alterable with wire inside covered silicone handle. Material of product ABS plastic and joints are silicone. The methods
of production is injection molding. We can charge that with the special unit of product and can drink a fresh coffee where
and when we want drink Turkish Coffee. In this way we create a coffee cup which is cultural taste Turkish Coffee with
attainable.
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Kayıkçı
Modern çizgisi ve fonksiyonelliği düşünülerek tasarlanmış olan kayıkçı pratik bir elektrikli çaydanlıktır. Kayıkçı kettle ve
demliğin oldukları tabanda döndürülerek hareket edebilmesi sayesinde kullanıcıyı her defasında ağır demlik ve çaydanlığı
kaldırmak derdinden kurtarır. Zahmetsiz bir çay keyﬁ için bardağı önüne koyup haﬁfçe döndürerek çayı doldurmak
yeterlidir. Kaldırılmadan hareket ettirilebildiği için klasik çaydanlıklarda görülen ve ağırlık sebebiyle meydana gelen sap
vidasının gevşemesi gibi sorunları da ortadan kaldırır. Ayrıca bu özelliği ile el ve eklem sorunları yaşayan kullanıcılar için
uygundur. Ürünün gövdesinin paslanmaz çelik, sap ve taban kısmının ise plastikten üretilmesi öngörülmüştür.

Kayıkçı

Nazlı Gökçe Terzioğlu
Orta Do€u Teknik Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
Middle East Technical University
Department of Industrial Design

Kayıkçı is an electrical tea kettle which was designed by considering its functionality and modern form. By kettle’s and
teapot’s sliding movement on the base Kayıkçı saves us the trouble to lift and carry these heavy parts. For an effortless
tea pleasure it is enough to place a teacup in front of kayıkçı and to turn it slightly. It eliminates the problems seen on
classsical teapots like loosening handles or leaking caused by weight and gravity, because it functions without lifting and
also with that feature it is suitable for the use of people with hand problems. Kettle and teapot were considered to be
produced from stainless steel and handle and base parts from plastic material.
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Turning Konsept
Turning, klasik çay pişirme gereçlerine yenilikçi bir açıyla yaklaşan, kullanıcıları belki de en zorlayan durum olan “kulptan
tutma ve tam karşı istikamette bulunan delikten sıvıyı dökme” işlemini ortadan kaldırmayı amaçlayan, bunlara ek olarak
mobiliteyi ve kolay taşınabilirliği ve kullanılabilirliği asıl hedef belirlemiş bir alettir. Turning, klasik çaydanlıklarda ve
su ısıtıcılarında bulunan kulbu ortadan kaldırmış, buna ek olarak da sıvının döküldüğü deliğin bağlı olduğu parçanın
da dönmesini sağlayan mekanizması sayesinde aletin tutulacağı ve sıvının döküleceği yönün tamamen kullanıcının
inisiyatiﬁne bağlı olmasını sağlamıştır.
Turning parçalar/çalışma mekanizması: Turning’in çalışma mekanizması son derece basit bir şekilde işlemektedir. Şekil
1’de görülen parça sıcak suyun bulunduğu (demlemenin de yapıldığı) kısımdır. Kabuğun içinde bulunan bu parçanın alt
kısmında rezistans yer alır, aradaki elektrik iletimi kabuk parçasına bağlı olan metal parça yardımıyla yapılır. Dayanıklı
plastikten yapılacak bu maddenin ısı ve elektrik yalıtımı da yüksektir (HDPE). Bu parçanın ağız kısmında kenarlara bağlanmış
bir şekilde silindirik bir yuva bulunur. Şekil 2’de görülen parça sıvı dökümünün gerçekleşeceği yerdir. Üst kısımda kenarlara
bağlanmış şekilde bulunan silindirik milin altındaki konik kısım iç parçada bulunan silindirik yuvaya oturur ve ürün yan
çevrildiğinde yuvadan düşmesini engelleyen kilit sistemi görevini görür. Sıvı dökümünün yapıldığı ağzın tam karşısındaki
bölümde bulunan deliklerle ağırlık merkezinin tam ortadan ağza doğru olacak şekilde yer değiştirmesi sağlanmıştır. Bu,
ürüne eğim verildiği zaman ağırlık merkezinin etkisiyle parçanın ortasında yer alan mile göre moment oluşmasını sağlar
ve birleşme yerlerinde temas yüzeylerinin de az tutulması sayesinde çok az sürtünme kuvvetiyle karşılaşacağı için üst
parça rahatlıkça yuvada döner. Bu sayede ağız, kullanıcının tuttuğu yönden tamamen ters yöne bakıyor olsa bile ürünün
eğilmesiyle beraber dönmeye başlar ve kullanıcının tam dökmek istediği ﬁncana veya bardağa dökülür.

Turning Consept
Turning is an innovative product that aims to get rid of the problems of using classical kettles or teapots. In classical
teapots, there are some problems to handle grip and pour the liquid in it, also it aims to advance the mobility of product.
Turning has no speciﬁed handle or anything else. It is hold from its body. Also with its working mechanism, it is up to
user to determine the angle or the direction of pouring.
Turning pieces/working mechanism: Turning’s working mechanism is very simple. In picture 1, inside part can be seen.
It is the part that water is boiled or tea is brewed. This part is inside of shell part. Resistance is underside of this part and
it connects to the electric circuit with the metal parts. This part has high electrical and heat resistance and is decided to
be produced with HDPE. Upside of this part, there is a cylindrical hole connected to the sides. In picture 2, there is this
part that pouring is occurred. Upside of this part, there is a shaft that connected to the sides. Shaft has cone shaped part
and this ﬁts the cylindrical hole in inside part, it also works as a locking system that prevents the turning parts to fall.

Ali Arslan
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Endüstri Ürünleri Tasar›m Bölümü
Mimar Sinan University of Fine Arts
Faculty of Architecture
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Leveling
Konsept Çay Makinesi: Günümüz yaşantısının bir vazgeçilmezi olan çay; neredeyse en çok tükettiğimiz bir içecek türüdür.
Her birimiz çayı farklı damak tadları ile beğeniriz. Bunun için açık ya da koyu ifadelerini kullanırız. Leveling bu soruna
çözüm getirmek için ayarlı su pompası kullanarak damak tadımızın keyﬁni rakamlar ile derecelendiriyor. Dereceyi istenilen
ayara getirip tek bir tuş ile istediğimiz kıvamda çay almamız mümkün oluyor. Makine iki ana parçadan oluşuyor, gövde ve
su pompası konsolu; konsol ihtiyaca göre çıkartılıp basit bir şekil de takılabilir. Leveling konsollu ve konsolsuz bir şekilde
çay demlememizi mümkün kılıyor.

Leveling
Tea Machine Concept: Tea, which is indespensable of our daily life,is the product that almost the most expended. Each of
us like tea with a different taste, we use the weak and strong expressions for that. To ﬁnd a solution for that issue, leveling
is degreeing our taste of delight with numbers by using adjustable water pump.It makes possible to get the tea with the
density that we wish, by just using a button, setting the adjustment. The machine is consist of two basic components
which are console of, structure and water pumps; console can be elastic easily in case of need. Leveling makes it enable
to steep with or without console.
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Minipot
Minipot, sıcak çay ve kahve ısıtma ve servis elemanıdır. İki kişiliktir, hem kettle hem bardak ısıtıcı olarak iki kısımdan
oluşmaktadır. Küçük evler ve oﬁslerde yer kazancı sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Özelliği masaya vb yüzeylere kıskacı
sayesinde tutturulabilmesidir. Aynı zamanda, ürün yer kaplamazken, bardakları gövdesinde tutarak masanın üzerinde
yer kazancı sağlamaktadır. Ürünün şarj edilebilmesi ürüne portatiﬂik katmaktadır. Özellikle oﬁslerde büyük kolaylık
sağlyacaktır.
Kabuk kısmı ABS, iç mekanizması ve ısıtıcı parçalar metaldir. Ana gövde vakum kalıplama yöntemiyle üretilecektir.
Kıskaç, ürünü yüzeye sabitler. Masanın yüzeyine değen kısımlar silikon benzeri malzeme ile kaplanır. Kap açılır ve içilecek
kadar su kaba boşaltılır, ortadaki butona basılır ve makine çalıştırılır. Su kaynadıktan sonra içteki termostat devreye girer ve
kaynama işlemi sona erer. Düğmeye basarak ıstıcı sistem durdurulur. Kaynamış su alt kısımdan dökülür. Çay veya kahve
eklendikten sonra, kullanıcı ﬁncanı üstteki ısıtıcıya koyar. Bu ﬁncan ısıtıcı kısım basınçla çalışır.

Minipot
Turning is an innovative product that aims to get rid of the problems of using classical kettles or teapots. In classical
Minipot, is a heater and service product hot tea or coffe. It is for two and has circuits of kettle and cup heater. It exist
by thinking small houses and ofﬁces to save places. Its feature is hanging to tables etc. With its barnacles. With this,
the machine prevent to lose place and also saving places with hanging cups with its body. Products chargabilty brings
portability to the product. Especially for ofﬁces, it provides an important easiness.
Cover part is made of ABS, the insider mechanism and heater parts are made of metal. The main body’s plastic is
produced by vacuum molding production.
The barnacles hangs surface and gets ﬁxed. The areas that touch surfaces are covered with silicon. After that, cap is
opened, drink-amounted water is poured into the machine. Button at the middle starts tha machine. After waters boiling,
insider thermostat cuts in and boiling process stops. Pushing button stops the heating system. Boiled water is poured
from bottom side. After adding tea or coffee, user puts cups on the heater at the top. This cup heater work with pressure.
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Mevcut kahve makinelerinin güvenlik ve form anlayışına farklı bir yaklaşım getirmek amaçlanmıştır. Türk kahvesinin
yapıldığı Arabica türü kahve tanesinin formundan esinlenerek geliştirilmiştir. Ürünün 2 adet haznesi bulunmaktadır.
Pişirme bölümü cezve haznesinin içe doğru kapanması ile oluşur. Bu sayede oldukça güvenlidir. Pişirme bittikten sonra
kapaklar açılarak cezve dışarı çıkar. Cezveyi alarak ﬁncanlara doldurarak servis yapılır. Kablo ise sarmalı sistemdedir.
Bu sayede kullanımı bittikten sonra mutfaktaki karışık görüntüyü ortadan kaldırmak amaçlanmıştır. Tuşlar forma uygun
düşünülmüştür. Su haznesi üst kısımdadır. Su eklemek için üst kapak yana döndürüldükten sonra su doldurulur. Ürün ABS
plastikten düşünülmüştür. Cezveler ve cezve ızgaraları alüminyumdur.

Yekpare
It is intended to bring a different approach to the security and understanding of the current form of coffee machines.
Grain of Arabica coffee on the type of product form, inspired by the Turkish coffee was developed.There are 2 pieces of
the product chamber. Closure of part of the coffee pot cooking chamber formed by the inward. This is very safe. After the
doors opened and comes out of cooking pot. Fill the cups are served by the stove. Cable is the helix. This was to eliminate
the use of the image after the end of the kitchen complex. Keys was thought appropriate form. Water tank at the top.
Since the top cover to add water after the water ﬁlled in is returned. ABS plastic product is intended. Grids are made of
aluminium coffee pot and coffee pot.
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VERDA
Verda bir çay-kahve ﬁncanı olarak, taşıma sırasında bardağın tabak üzerinde kaymasını ve içme sırasında tabağa
yapışmayı engellemek için tasarlanmıştır. Tutma kulbu eğimli tasarlanmış tabağa geçerek sıkı durmaktadır. Bardağın sol
altındaki boşluk tabağa yapışmayı engellemek üzere yapılmıştır. Taşırken tabağın formuna uygun dört parmak tabağın
eğimli yüzeyinin altından tutabilir, baş parmak kulbu tutarak statik denge sağlanabilir. Tabağın eğimli yüzeyinin ortasındaki
yarık bardak ters çevrildiğinde kulbu geçecek şekilde tasarlanmıştır. Bardağı ters koyduğumuzda da formundaki bütünlük
korunmaktadır. Seramik malzemeden kalıplanarak ve ardından sinterlenerek üretilecek ürünün formu seramik imalat
yöntemi için karmaşık olmadığı için kolaylıkla seri üretimi yapılabilir.

VERDA
Verda, as tea-coffee cup, is designed to prevent the slipping of the glass on the saucer while carrying and it’s adherence
on the saucer while drinking. The holder is tight by passing to the saucer designed with a slope. The space under the left
side of the glass is aimed for preventing the adherence to the saucer. It is possible to hold from the bottom of the sloped
surface of the saucer with four ﬁngers while carrying and it is suitable for the form of the saucer. You hold the holder with
your thumb and static balance is enabled. The crack in the middle of the sloped surface of the saucer is designed as to
protrude the holder when glass is turned upside down. When you put the glass upside down, the unity in its form remains
as well. The form of the product to be manufactured by moulding with ceramic materials and sintering afterwards can be
easily and serially produced as it is not complicated for ceramic manufacture methods.
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