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MOON

Göremeyen, az gören veya yaşlılıktan dolayı unutma problemi olanlar için bazen doğru kapının önünde olduğundan
emin olmak zordur. MOON, anahtar ve kapı kilidi ilişkisini güçlendirerek bu tip kullanıcılara rahatlık sağlamaktadır.
Anahtara takılan zamak mandal ile kilide takılan paslanmaz çelik rozet üzerinde körler alfabesiyle yazılmış yazılar
mevcuttur. Bu yazılar kilit ile anahtar eşleşmesini kolaylaştırmaktadır. Ayrıca, unutma problemi olan yaşlılar için de
anahtarlık ve kilit arasında renk birliği sağlanmıştır. Rozetin rengine göre anahtarını tereddüt etmeden seçebilecektir.
Rozetin konik yapısı anahtarı direkt deliğe yönlendirir. Böylelikle, kolayca anahtarı kilide sokmuş oluruz. Anahtara
takılan mandal parça tutuş yüzeyini genişlettiği için rahat çevrilir ve kapı açılır. MOON’un hem rozet hem de mandal
parçaları tüm tiplere uygun tasarlanmıştır, bu sayede; her kapı ve anahtar sistemi için uygundur. Kilit veya anahtar
değişimlerinde demonte ve monte işlemleri kolayca yapılır ve kullanıma devam edilir. Paslanmaz rozet yüzeyi
dayanıklılığı sağlarken, zamak anahtar yüzeyi de hafifliği ile kullanım ve taşıma kolaylığı sağlar.

MOON

Damla Manolya Yıldız
İstanbul Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Bölümü
İstanbul Technical University
Faculty of Architecture
Department of Architecture
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It is sometimes hard for those who cannot see, or can see insufficiently or who have age-related memory problems
to realize if they are in front of the right door. Strengthening the key and doorlock combination, MOON gives such
users more convenience. There are Braille letters on both the zamak latch attached to the key and on the stainless
steel centerpiece attached to the doorlock. Those Braille letters facilitate the matching of the key and doorlock.
Furthermore, there is also a colored union between the keyholder and doorlock for older people who have memory
problems. They can choose their key based on the color of the centerpiece very easily. The cone structure of the
centerpiece directs the key into the hole, and thus we can insert the key into the lock conveniently. The latch attached
to the key widens the surface for gripping, so it can be easily turned and the door is opened easily. Both centerpiece
and latch components of MOON are designed to fit in all types; thus, it is suitable for all door and locking systems.
Disassembly and assembly can be performed and maintenance easily carried out when locks or keys are changed.
The surface of the stainless centerpiece allows durability and the zamac surface of the key offers ease of use and
handling.
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SARTAGO

Her tür tavanın sahip olduğu sap boyutu ve ağırlığı farklı olduğundan; bu ağırlığı taşırken kullanıcıyı desteklemek
için tavanın sapına kolayca monte edilen bir modül işlevi görür. Sartago, tavanın sapını daha uzatarak bilek ile dirsek
bölgesine dayanır ve tavanın yükünü kullanıcının bileğinden alır. Bu sayede, kullanıcının tavanın ağırlığını kontrol
edebilmesi kolaylaşır ve daha az efor sarf etmesi sağlanır. Özellikle bilek nahiyesinde problemi olan kişiler, kol
kaslarında zayıflıklara sahip olanlar ve parmak uzvu eksikliği çeken engelli bireylerde ağırlığın dağılması daha konforlu
bir kullanım sağlar. Sartago’nun uç bölümündeki silikon kaplamalar, tava sapına takıldığında ürünün kayma yapmasını
engeller. Arka bölümdeki silikon yüzey ise bilek ile dirsek arasındaki bölgeye dayandığında kullanıcının rahatlığını
sağlar. Bu yüzeyin üstündeki tırtıklar kaymayı önleyerek tavanın güvenliğini artırır. Sartago önerdiği taşıma çözümüyle
sadece normal bireyler için değil, aynı zamanda çeşitli kas rahatsızlıkları ve engellere sahip bireyler için de besin
hazırlamayı kolay hale getirmekte ve daha az efor sarf edilmesini sağlamaktadır.

SARTAGO

Ayşegül Kasapoğlu

Fulya Certel

Büşra Mehlike Kurt

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

The length and weight of handles of all pans is different, so Sartago offers the function of a module conveniently
mounted onto the handle of a pan to help the user while carrying such a weight. Sartago extends the handle of the
pan making it a little longer; thus relying upon the wrist and elbow zone and taking the weight of the pan off from
the joints of the user. Thus, the user can easily take control of the weight of the pan with less effort. Persons who in
particular have problems with the wrist zone and have a weakness in arm muscles, or disabled persons who have
loss of or numbness in fingers benefit from a more comfortable use when the weight is distributed. Silicone coatings
on the tail end of Sartago prevent slipping of the product when it is attached to the handle of the pan. The silicone
surface of the rear part offers convenience to the user when stress is exerted on the wrist and elbow zone. Notches on
that surface prevent skidding and thus enhance the reliability of the pan. With the solution Sartago offers, it enables
not only normal persons but also disabled persons who have various muscle disorders to prepare food more easily,
thus taking less effort.
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Kelepçe

Ürün, estetik algısını bozmadan çocukların güvenliğini sağlamaktadır. İçinde bulunan yay sayesinde kulpları birbirine
kilitliyoruz.

Kelepçe

This product provides the safety of children.
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mmenT

Normal kapı kollarına göre 2.5 kat daha uzun gövdesi sayesinde kapıyı açmak için yarı yarıya daha az enerjiye ihtiyaç
duyarsınız. Böylece engelliler, yaşlılar ve çocuklar kapıları zorlanmadan açabilirler. Özellikle protez el / kol kullanan
insanlar, kapı kolunun ucundaki geniş alan sayesinde tutma eylemini gerçekleştirmeden, sadece bastırarak çok rahat
kullanabilirler. Kolun ucunda bulunan geniş alan çeşitli yaş ve engelli grubundaki insanların kolu kullanmalarını
kolaylaştıracak evrensel özelliklere sahiptir. Geniş çaplı alan yetişkinler için, daha dar çaplı kısım çocuklar için gerekli
ergonomiyi sağlar. Bununla beraber kolu / kolları olmayan ve bu nedenle ayaklarını kullanan engelliler için de tutma
kolaylığı saylar. Aynı zamanda bu geniş alan eli / elleri olmayan engelliler için kollarını daha rahat kullanma imkanı da
sağlar.

mmenT

You need less than half the usual energy to open a door thanks to its body being two and a half fold taller when
compared to that of normal door handles. Thus, disabled persons, elderly persons and children can open doors
without any difficulty. Persons who in particular use prosthetic hands / arms can use it very easily, simply by pressing
it before they hold it ,utilizing the wider surface on the end of the door handle. The wide surface on the end of
the handle has universal features that facilitate persons of different ages and disabilities to use the door handle
conveniently. The wide-diameter area provides the ergonomics needed for adults, and the narrow-diameter area for
the children. In addition, it also facilitates ease of use for disabled persons who do not have arm(s), thus having to
use their feet. This wide area also allows disabled persons who are missing one or both hands to be able to use their
arms more conveniently.
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Yaşlı ve kısmi engelliler için tasarlanan aykon, bir eğilme ve yürüme desteğidir. Çorap ve ayakkabı giyme, eğilerek
yapılan gündelik işler olup, yaşlılar ve engelliler için zorluk teşkil eder. Bu problemin çözümü için tasarlanan aykon
aynı zamanda bir yürüme ve ayakta durma desteğidir. Aykon yardımıyla çoraplarınızı ve ayakkabılarınızı rahatça
eğilmeden giyebilir, yürürken ve ayakta dururken destek olarak kullanabilirsiniz. Ek olarak destek amaçlı kullanımlarda
yere yakın bölgedeki led aydınlatması sayesinde karanlık ortamlarda görüşü artırır (gece kalkarken gibi).

Aykon

Aykon designed for the elderly and partially disabled, a bending and walking support. Wearing socks and shoes
are everyday tasks those are hard for elderly because of bending. Aykon is designed to solve these problems. You
can wear socks and shoes without bending with the help of Aykon. While walking and standing, it can be used as a
support. In addition to this use, when it is dark you can use its LED light to see the ground (getting up at night, etc.).

Engin İpci
İstanbul Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Endüstri Mühendisliği Bölümü
Yüksek Lisans
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Istanbul University
Faculty of Engineering
Department of Industrial Design
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Master’s Degree
Mimar Sinan University of Fine Arts
Department of Industrial Design

“ease” Ergonomik Tırnak Makası

Herkes için tasarım kavramıyla yeniden tasarlanan ease, çalışma prensibi ve kullanım şekliyle geleneksel tırnak
makaslarına benzerlik gösterirken; yenilikçi tasarımıyla kullanıcılara üç büyük kolaylık sunmaktadır. Bunlar; elin daha
güçlü kaslarıyla kullanılabilen ergonomik ve estetik yeni bir sap, 240 derece dönerek el ve bilek bükülmesini engelleyen
yeni kesici uç başlığı ve herkesin yaşadığı bir sorun olan, kesilmiş tırnakların etrafa saçılmasını ortadan kaldıran
tırnak toplayıcı yeni bir haznedir. Tasarım sürecinde yenilikçi fonksiyonların belirlenmesi için herkes için tasarım
kriterine uygun üç farklı persona karakteri yaratıldı. Bunlar; karpal tünel sendromu yüzünden bilek ve başparmağını
kullanamayan bir ofis çalışanı, ileri derecede görme engelli yalnız yaşayan bir yaşlı ve çalışırken geçirdiği bir kaza
yüzünden parmakları işlevini kaybetmiş olan bir adamdır. Bu karakterlerin üzerlerine yüklenen sorunlar ve çözümlere
yönelik fonksiyonların geliştirilmesinin ardından ürün geleneksel kullanım yöntemiyle kullanıcının kolaylıkla
kullanabileceği bir şekilde tasarlandı. Üründe kullanılacak olan malzemeler ve üretim yöntemiyle ease, düşük
maliyetiyle yüksek kullanım değeri yaratacaktır.

Nilgün Serteser İpci
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Bölümü
Middle East Technical University
Faculty of Architecture
Department of Architecture

“ease” Ergonomik Tırnak Makası

Re-designed for all with its innovative design, working principles and usage that resembles the traditional nail
clippers, “ease” provides three main advantages for the users. These advantages are; the ergonomic and aesthetic
handle convenient for the strong muscles of the hands; the new clipping cap that rotates up to 240 degree to prevent
wrist or hand flexion; and the new nail holder box in order to prevent the nails spread all around when clipping.
During the design process three different persona characters have been taken into consideration. An office worker
with carpal tunnel syndrome who cannot use her wrist and thumb, an old woman with low vision and a man whose
fingers lost their functions after an accident. When these characters are analyzed and solutions for their problems are
worked out, ease has been re-designed considering the traditional usage technique with the new ergonomic handle
to provide an easier use. Ease will be a trademark with its low cost of material and production method.
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Marmara Üniversitesi
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Grafik Tasarim Bölümü
Yüksek Lisans
Marmara Üniversitesi
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Doktora
Anadolu Üniversitesi
Marmara University
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Department of Graphic Design
Master’s Degree
Marmara University
Department of Graphic Design
Doctor’s Degree
Anadolu University
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ROLLFIT

Spor yapmak, sağlıklı bir yaşam için gerekli olan aktivitelerin başında gelmektedir. Ne yazık ki ülkemizde spor, özellikle
iş hayatına altıldıktan sonra ve ilerleyen yaşlarda yaşamımızın bir parçası olmaktan çıkıyor. İmkanı ve zamanı olanlar
spor salonlarına giderek bu aktivitelerini yerine getiriyorlar. Fakat yaşı ilerlemiş insanların neredeyse hiç spor yapmak
istememesi ya da yeteri kadar imkanlara sahip olamamaları birçok hastalıklara davetiye çıkarıyor. Günümüzde piyasada
birçok spor aleti satılmaktadır. Özellikle elektronik koşu bantları ve komple spor setleri insanların en çok rağbet
gösterdikleridir. Maalesef bunların birçoğunu yaşı geçmiş insanlarımız kullanamamaktadırlar. Günümüz teknolojisi ile
eklenen birçok elektronik yenilikte (Kumanda, dokunmatik ekran, vs.) onlar için kullanımı daha zorlaştırmaktadır. Biz
Rollfit’i tasarlamaya başlarken ilk olarak yaşı ilerlemiş insanların kolayca kullanabileceği bir spor aleti düşündük. Yaşlı
insanların yürümek, koşmak ya da bisiklete binmek konusunda ne kadar yetersiz kaldıklarını göz önünde bulundurduk.
Bu sebeple içinde birçok fonksiyonu bulunduran Rollfit’i tasarladık. Rollfit; içinde bulunan manuel mekanizması
sayesinde ve 3 kademeli olarak en hafiften ağıra doğru spor yapmanızı sağlamaktadır. Ürün metal enjeksiyon kalıp
yöntemi ile ağırlıklı metal malzeme kullanılarak üretilecektir. Bazı parçalar plastikten üretilecektir. Üründeki aparatlar
mıknatıslı kilit sistemi ile entegre olmaktadır.

ROLLFIT

Working out is the most important thing for healthy way of living. Unfortunately, people do not exercise after having
job or getting older in Turkey. Some of them go to gym, if their money and time are sufficient. However, not exercising
makes especially old people sick. They do not work out because of money, time or laze. At the present day, many
sporting equipment are selling by companies, especially treadmill and complete sport set. However, the aged cannot
use these stuffs and also technology makes people lazy and motionless (command, touch screen). When I designed
“Rollfit”, I thought for the aged people sport equipment which is useful for them. We all know that for old people to
run, walk and ride a bicycle is difficult. For these reasons, I designed Rollfit which works arms and legs. With manual
mechanism, it helps us to work out from easy to high with 3 steps. The product will be produced with metal injection
method and mostly metal material. Some of pieces will be produced from plastic. Apparatus should be integrated
with locking system. In addition, it does not occupy large place, it can keep under bed etc.

Gökhan Mermi
Haliç Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
İç Mimarlık Bölümü
Yüksek Lisans
Haliç Üniversitesi
İç Mimarlık Anabilim Dalı
Haliç University
Faculty of Architecture
Department of Interior Architecture
Master’s Degree
Haliç University
Department of Interior Architecture
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Rendem

Mutfakta yemek hazırlarken rendeyi iki elimizle kullanmak zorundayızdır. Engelliler ise rende gibi birçok mutfak aletini
kullanmakta zorluk çekmektedirler. Tek eli olmayan engelliler ya da tek eliyle iş görmek zorunda kalan kullanıcılar için
gerekli gördüğümüz bu ihtiyaçtan doğan Rendem fikri ergonomik ve ekonomik bir çözümle ortaya konmuştur. Yaratıcı
bir geometri ve pratik bir mekanizma ile sonuca gidilmiştir. Kavisli yüzey rendelenecek malzemenin kolayca hareket
etmesini sağlayacak ve çelik yaylar vasıtasıyla eski konumuna dönecektir.

Rendem
Genco Berkin
Lefke Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Bölümü

Our both hands are busy when we use a grater in the kitchen. For the disabled who has only one hand or the busy
people used to prepare the food with one hand only there is a great need to grate with one hand. Rendem idea
has come forth with a creative geometry and practical mechanism. This problem is solved with considering both
ergonomy and economy. The curved plane allows the food to be grated easily and the steel springs would help to
return its original position.

Yüksek Lisans
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Mimarlık Bölümü
Doktora
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Lefke University
Faculty of Architecture
Department of Architecture
Master’s Degree
Eastern Mediterranean University
Department of Architecture
Doctora’s Degree
Mimar Sinan University of Fine Arts
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Easy-Tray
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her photography and personel
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Servis veya kısa süreli taşıma amaçlı kullanılan tepsinin iki elle değil de tek elle kolayca ve dengeli bir biçimde
taşınabilir hale getirilmesi, diğer elle tutunma veya destek almayı mümkün kılarak denge sağlamaya olanak verir.
Ayrıca tepsinin vücudun ön tarafında değil de yan tarafında taşınması da takılma ve düşme riskini azaltarak olası
yaralanmaların da önüne geçer. Baston kullanması gereken veya sadece tek elini kullanabilen kişiler için de günlük
aktiviteleri kolaylaştıran, fonksiyonel bir üründür. Ayrıca tek elle kullanımla diğer eli özgür bırakan bir çözüme
ulaşıldığı için her yaş grubundan kullanıcı tarafından da tercih edilen bir ürün olacaktır. Ürünün mekanizması
sayesinde standart kullanım olan çift elle tutuştan hareketli sapların döndürülüp tepsi üstünde birleşmesiyle tek elle
tutuşa kolayca geçilmektedir. Ayrıca sapların aşağı döndürüldüğünde de sabitlenebilmesi ile ürün ayaklı tepsi işlevi
de kazanır ve üzerinde yiyip-içmek amaçlı da kullanılabilmektedir. Tepsi kullanım yüzeyi paslanmaz çelik levhadan
kesilerek formlanmaktadır. Hareketli saplar paslanmaz çelik malzemeden lazer kesimle üretilmekte, sapların hareketini
sağlayan ve aynı zamanda tepsi yüzeylerini birbirine tutturan ray ise ABS malzemeden over-mold enjeksiyon yöntemi
ile metal gövde üzerine kaplanmaktadır. Ayrıca sapların elle temas ettiği bölgede uygulanan kaplama silikon hem
kavramayı kolaylaştırıp hem de ayaklı tepsi olarak kullanıldığında oturtulduğu yüzeyin zarar görmesini ve yüzeydeki
olası kaymayı da engellemektedir. Ürün 40 cm - 25 cm kullanım yüzeyine sahip olup, farklı ebatlarda üretilmesi de
mümkündür.

Easy-Tray

20121773
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını istememiştir.

40

The participant did not prefer,
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info, to take part in the catalogue.

The ease of carrying the tray with one hand instead of both hands enables the user to keep his/her balance better
and he/she becomes able to support with the free hand. Also carrying the tray at the right or left side of the body
decreases the risk of injury in case of falling over something. Also Easy-Tray is a usefull product for the users who
have to use walking stick or have disabilities to use both hands. At another view, it will be a preferred product for
everyone with enabling the carrying activity to be done by single hand. With the turning and joining the handles over
the tray surface, it is easy to change the gripping from both hands to one hand. Also when the handles are turned
under the tray and locked easily with the help of the rail mechanism, Easy-Tray can be used as a table to eat or drink
on. The surface of the tray is produced by cutting the stainless steel sheet. The handles are also made with laser
cutting and coated with silicone with over-mold injection technique over the metal body. Also the coloured plastic
body which includes the rail that enables the moving of handles and unites the tray surface with handles is produced
by plastic injection from ABS material. The silicone material which covers the handles provides an easy grip and also
prevents the tray from slipping on and damaging the surface when becomes a stand. The product has a 40 cm to 25
cm usage surface and is possible to produce in different dimensions.

Dilara Kan
Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
İç Mimarlık Bölümü
Marmara University
Faculty of Fine Art
Department of Interior Architecture

Kolay Kes

Burak Hündür
Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
İç Mimarlık Bölümü
Marmara University
Faculty of Fine Art
Department of Interior Architecture
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KOLAY KES, sadece tek elini aktif olarak kullanabilen engelli bireyler ve yaşlılar için tasarlanmış bir kesme tahtasıdır.
Açılıp kapanabilen iki parçalı sistemi sayesinde, mamüllerin kolayca kesilmesini sağlar. Ürün, kesme düzlemi ve
sabitleme parçası olarak iki ana parçadan oluşur. Sabitleme parçası, kesilecek mamül kesme düzlemine koyulduktan
sonra arkadan öne doğru kolay bir hareketle mamulün üzerine yerleştirilir. Kendi ağırlığı ile mamulün kesme sürecinde
hareket etmemesini sağlar. Dişli sisteminde oluşturulmuş bu parça, bıçak dişliler arasına oturtulduktan sonra kolay bir
kesme süreci sağlar. Kullanıcıya ürünü bölme özgürlüğü sağlamak amacıyla, 28 adet dişten oluşmaktadır. Bu sayede
kullanıcı kesmek istediği ürünü dilediği boyutta ve sayıda bölebilir. Ayrıca farklı yüksekliteki ürünleri sabitleyebilmek
için eğrisel yapıda oluşturulmuştur. Kesme düzlemi ve sabitleme parçası, silindirel yapıda bir 3. parça sayesinde
birbirine bağlanır. Bu sayede kullanıcı ürünü kolayca ayırıp tekrar birleştirebilir. Bu sistemin amacı, ürünü temizlemek
için kolaylık sağlamaktır. Ürünün hedef kullanıcı kitlesi ve ağırlığı göz önünde bulundurularak kesme düzleminin altı
ve sabitleme parçasının iç kısmı boş olarak öngörülmüştür. Bu sayede kullanıcı ürünü kolayca taşıyabilir. Piyasada
mevcut olan engelli kesme tahtalarından farklı olarak, pırasa, marul, kıvırcık, et, soğan vb. mamulleri kesmeyi
mümkün kılar. Ürünün ana hedef kitlesi tek elini kullanabilen engelli bireyler ve yaşlı bireylerdir. Yaşlı bireylerin büyük
çoğunluğu, kavrama eylemi sırasında elleri titrediği için kesme sürecinde zorlanırlar. Dişli yapıdaki ürün bıçağın
haraket etmesini engelleyerek kesme sürecini yaşlı bireyler için kolay kılacaktır.

EASY CUT

EASY CUT, is a cutting board for elderly individuals and disabled individuals who can use only one hand actively.
Users can cut the food easily thanks to its system that can be opened and closed. Product has two parts, which are
the cutting platform and fixing piece. After placing the food on the cutting platform, fixing piece can be placed on to
the food with a move from back to front. It stabilizes the food for the cutting process with its own weight. Because
of its toothed form, it makes the cutting process even easier after the knife gets into the holes. For providing the
user freedom of cutting, it is made of 28 teeth. Therefore, the user can cut the food to any count of pieces. Also it
has a curved form for fixing different height of foods. Cutting platform and fixing piece can be connected with a third
piece that made of a cylinder form. Thus, user can connect and seperate the parts easily. The aim of this system
is to make the cleaning of the product easy. Bottom side of the cutting board and inside of the fixing piece are
predicted empty because of the product’s target user profile and the product’s weight. So the user can carry the
product easily. Apart from the existing cutting boards for disabled people, this product makes the cutting process
quite easy for different types of foods like lettuce, savoy, leek, meat, onion etc. Target user profile of the product
is disabled individuals who can use only one hand, and elderly individuals. Most of the elderly individuals have a
shaking problem with their hands while holding an item. This problem makes the cutting process quite hard for them.
Toothed form of the product holds the knife stabile while cutting the food and makes this process easy.
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Ülgen Ayrancı
İstanbul Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
İstanbul Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design

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

TUTTURAÇ AMBALAJ AÇMA VE SAKLAMA GERECİ Tutturaç, makarna, bakliyat, çay-kahve, baharat ve deterjan gibi
ürünlerin ambalajlarını, iki el kullanımı ve sabitleme ihtiyacı olmadan açmayı sağlayan ve kullanım sonrası hava
almayacak şekilde kapatarak saklamaya yarayan bir gereçtir. Kanatlarından açılarak kıskaç mantığı ile ambalaja
geçirilen tutturaç, yeri sabitlendikten sonra kanatlarından tekrar kapatılır. Ambalaj, kanatların altında bulunan ve
poşeti en iyi şekilde kesmesi için eğimli üretilmiş bıçağı ile karşısında bulunan metal yatak arasında sıkışarak kesilir
ve kopar. Kopan parçanın çıkartılmasından sonra kanatlar tekrar yanlara doğru açıldığı zaman, sadece üçgenin
uçlarından sıkıştırdığı için ortada boşluk oluşur ve dökme işlemi buradan kolayca yapılır. Kesici bıçak, parmakların
ulaşamayacağı şekilde yanlardan iki polipropilen güvenlik barı arasına yerleştirilmiştir. Dökme işlemi bittikten sonra,
kanatlar tekrar kapatılır ve biraz bastırılarak ön kısımdaki kilit sıkı geçme ile kapatılır.Böylece ekstra saklama kabı
kullanmaksızın ambalajın kendisine saklama özelliği kazandırılımış olur.

Tutturaç

TUTTURAÇ PACKAGE OPENING AND SEALING UNIT Tutturaç is a package opener with capability to open packages
of wide variety products such as pasta, pulse, tea/coffee, spice and detergent without any requirement regarding the
usage of both hands and fixing the position of the package and also a package sealing unit which completely prevents
contact of the product with the air. When its flaps are opened side by side and pushed, tutturaç can be attached to
the package like a paper binder clip, and its flaps are closed back. The package is cut by being crushed between the
blade, which has a curved form to achieve the perfect cut, and metal blade-bed under the flaps. The product inside
the package can be poured easily via the gap between the corners of the triangle after the cut part is removed and
flaps are re-opened. The blade is placed between two polypropylene safety bars to restrict its contact with fingers.
After pouring is done, flaps are closed back again and pushed a little to make the sealer at the front side lock with
close fit. As a result, the package itself can be used as a storage unit without any need for extra containers.
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S&T’BURE

Tufan Yücedeğ
Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Heykel Bölümü

Proje raporu: Paslanmaz çelik borudan helix şeklinde ve iç içe geçen 3 parça olarak üretilecek S&T “Bure”miz ev
ofis bar vs. akla gelebilecek her yerde oturma ünitesi kullanılma özelliğine sahiptir. 1 Helix şeklinde paslanmaz çelik
borudan üretildiği için her türlü yaylanma konforuna sahiptir (ek yaylanma sistemi gerektirmez). 2 Sandalye olarak
kullanılabildiği gibi sırtlık kısmının dönerek altına katlanabilme özelliğinden dolayı tabure ve merdiven olarakta
kullanilabilir. 3 Ayak ve sırtlık ayarı yapılabildiğinden dolayı her yaş gurubundan insanın ihtiyacına çözüm olacaktır. 4
silikon oturma ünitesi her türlü renk ve malzeme ile kaplanabilir (deri,kumaş vs.) dekoratiftir. 5 İstenildiğinde tekerlekli
veya tekerleksiz olarak kullanilabilir.

S&T’BURE
Raporu yok

Marmara University
Faculty of Fine Art
Department of Sculpture
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MAGCOOKER
Okan Arı
Gazi Üniversitesi
Teknik Eğitim Fakültesi
Talaşlı İmalat Bölümü
Gazi University
Faculty of Technical Education
Department of Machining
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Mevcut krom sac kumanda panel sistem yerine, Magnezyum sheet levhadan şekillendirilmiş kumanda paneli
tasarımı yapılmıştır. Kumanda panelinin üzerin de bulunan mevcut düğmelerin yanın da görme engelliler tarafından
kullanılan Braille alfabesine göre düzenlenmiş alt-üst ısıtma, sıcaklık değerleri gibi kabartmalar bulunmaktadır. Bu
kabartmalar serigrafik baskı şeklinde tasarlanabileceği gibi panel de alfabeye uygun boşluklar da bırakılabilir. Bu
boşluklarda diğer engelsiz kullanıcıların rahatsız olmaması ve estetik görüntünün bozulmaması için alfabeden dolayı
oluşan boşluklar Swarovskı taşlarla doldurularak hem görme engellilerin dokunarak fırın özelliklerini ayarlayabileceği
bir tasarımın yanında, engelsiz kullanıcılar için de görsel estetiğin sağlandığı bir tasarım hedeflenmiştir. Kumanda
panelinin üzerinde bulunan dijital ekran ile bütün menülere de ulaşmak mümkündür. Görme engelliler için yapılan
kabartma alfabe tasarımının yanın da yaşlılar için de kolaylık sağlayacak sesli uyarı sistemi bulunmaktadır. Uyarı
sistemin de fırın sıcaklığı, ısıtma özellikleri gibi ayarlanabilir bütün özellikler bulunacaktır. Sağlıklı kullanıcılar bu tip
özellikleri kullanmak istemezse bir tuşla kumanda panelin den kapatma özelliği mevcuttur. Kumanda paneli üzerinde
bulunan gömülebilir ışıklı düğmelerle estetiğin tamamlanması yanında yaşlı kullanıcıların daha rahat görebilmesi
hedeflenmiştir. Plastik düğmeler yerinede magnezyum enjeksiyondan üretilmiş olan düğmeler kullanılacaktır. Bio
uyumluluk açısın dan insan vücuduyla tamamen uyumlu olan magnezyum alaşımları, plastik kadar hafif olmasına
rağmen, plastik den daha sağlam ve estetik bir görünüş sunmaktadır. Magnezyum alaşımları çevre dostu olan bir
malzeme olmasının yanında tamamen geri dönüşebilir bir malzemedir.

MAGCOOKER

Summary of the project: Recently, built-in oven and cooker has been widely preferred instead of classical oven and
cookers. Cookers comprise 22% of the white goods that produced in Turkey according to first six months data of
Prime Minister of Turkey’s 2012 White Goods Report. However, a successful design that satisfies all end-users
demands doesn’t exist in this market having intense desire. In this project, an oven that mass produced has satisfied
and comfortable design for blind, old people and other users whose ages are between 15 and 65.
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Bu araç yaşlılara ve yürüme zorluğu yaşayan engellilere iç mekanda yürüme, oturma ve kalkma gibi hareketler
esnasında yardımcı olur. Hareketli tutunma kolları en ergonomik pozisyonu sağlar. WING’in tek akslı dört tekerleği
vardır. Ön taraftaki tekerlekleri alçak engelleri kolay aşabilmesi için büyüktür. Arka taraftaki tekerlekleri ise oturma
pozisyonunda koltuğun altına girebilmesi için küçüktür. Yürüme pozisyonunda kolların üzerine yük geldiğinde basit bir
bisiklet fren mekanizması ile ön tekerlekler kitlenir. Tutma kolu olası kayma problemlerini engellemek için poliüretan
bazlı bir malzeme ile kaplıdır. WING’in ön tarafındaki küçük masa oturma pozisyonunda, ergonomik bir yemek yeme
yüksekliği sağlar. WING’in ana konstrüksiyonu güçlendirilmiş alüminyumdur. Diğer aksesuarları ABS plastik ve
poliüretan malzemedendir.

Wing

This apparatus is a companion which helps elder people for walking, seating and standing activites in their indoor
life. It has a pair of adjustable handling bars in shape of wing. WING has four wheels with one axle. Front wheels are
big enough to pass over small obstacles (like carpet, doorstep etc.). On the other hand rear wheels are small to pass
under the armchair. On walking position, force on handling bars brakes the front wheels with a simple bicycle brake
mechanism. Handling bars are coated with polyurethane based material for non-slip surface. WING has a folding
table, which features a ergonomic surface for eating and other facilities. The main structure of WING is build with
butted aluminium. Other accessories are made of injected molded ABS plastic and polyurethane.
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GRANDCHAİR

GrandChair hareket etmekte zorluk çeken ve eklem ağrılarından şikayetçi yaşlılar için tasarlanan bir sandalyedir.
Gün içerisinde sık sık uyumaya ihtiyaç duyan yaşlılar için kolayca oturur pozisyonda yatar pozisyona geçme şansı
sağlar. Yaşlılar dışında diğer hareket engeli olan kişilerin de kullanabileceği bir tasarımdır. Tamamen çelikten oluşan
bir iskeleti ve esnek bir oturma kumaşı vardır. Oturanın vücudunun şeklini alan oturma kumaşı ve sabit gövdenin
olmaması eklemlere basınç yapılmasını ve zarar verilmesini önler. Çelik iskeletin esnemesi ve konum değiştirmesi ile
yatar pozisyona kolayca geçen GrandChair kullanıcının ayağa kalkmasına gerek kalmadan ihtiyacı karşılamış olur. Aynı
şekilde yeniden oturur pozisyona geçmesi için de ayağa kalkmak ve düzenek hazırlamak gerekmemektedir.

GRANDCHAIR

GrandChair designed for a old people who have difficulties to move and pain of joints. During the day the old people
need to little naps often. These time GrandChair provide a great convenience, because it can be pozitioned from sit
to lie. It can be used by both old people and others who have disabilities to move. It have the skeleton which is made
by total steel and a sitting fabric. The sitting fabric take the shape of body and it doesn’t press and demage the joint.
With flexibilty to steel skeleton it can transform from sit position to lie position easily without need to stand up.
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Pasaplatform

Teknemiz tüm yönleri ve fonksiyonlarıyla, engelli insanlarımıza yönelik alt yapıları olan bir teknedir. Pasaplatform,
dünyanın en engelsiz teknesi “wellabled” için tasarlanıp ürettirilmiştir. Engelli yada yaşlı kişi, tekerlekli sandalye
ile platform yüzeyine çıkmak için, kumandayla pasaplatformu istediği yüksekliğe getirerek üzerine geçecek ve
üzerindeyken istediği mesafeye inip çıkabilecek. Vücudunu boynuna kadar denize sokacak veya sadece ayaklarını
serinletebilecektir. Sisteme entegre olan pasarella ile tekneden iskeleye veya iskeleden tekneye bağımsız bir şekilde
gelebilecektir. Pasarella ile tekneden belirli bir uzaklığa kadar açılarak,deniz seviyesinin altında, ya da üzerinde, 90
derecelik hareketler yaparak bağımsız olarak denizde varolabileceklerdir. Pasarella deniz içersinde rampa olarak
da kullanılabilmektedir. Ellerini ya da parmaklarını kullanamayan kişiler de tekne personeli ile güvenli bir şekilde
bu özelliklerden faydalanacaklardır. Çocuklar için olan özelliği ise, müsait bir hava şartında platformun etrafındaki
küpeşteleri file ağlarla kapatarak deniz içersinde mini bir oyun havuzu olarak da kullanabilmemizdir. Projemiz sonuç
bağlamında, engelli insanlarımıza ait, deniz yaşamı ile alakalı tüm ihtiyaçları ortaya çıkarmak, onlardan beslenerek
sosyal sorumluluk içerikli tasarım ve üretimler gerçekleştirmek ve yeni nesil tasarımcı kuşağın dikkatini, insanlığımıza
ait olan bu eksikliklere odaklamak amacını güdmüştür. İçinde bulunduğumuz yüzyılda, “Engelsiz” deniz araçlarının var
olabilmelerini,yada var olanları mümkün olabildiğince “Engelsiz” yapabilmek gayesiyle,yeni nesil Türk tasarımcıları
tarafından yapılan çalışmalar vasıtasıyla sürdürülebilmelerini ve tüm dünyanın dikkatini, bu tip teknelere veya entegre
edilebilecek sistemlere çekmeyi hedefleyen bir faaliyettir.

Pasaplatform

All aspects and functions of our boat, a boat that infrastructure for our disabled people. Pasaplatform, is designed
and produced for the the world’s best wellabled boat “wellabled”. Disabled or elderly person are for the passing over
platform with a wheelchair, will bring suitable position and than pass on it. She/he can under the sea until one meter.
Will put your body into the sea up to his neck or just serinletebilecektir feet. With gangway which is integrated in the
system they can pass to pantoon or boat. With Gangway, they can go from boat 4.5 meters on the sea or under the
sea. They can be in the sea with 90 degrees position. Pasarella can be ramp for using. Boat crew will help in a safe
way to people who can not use their hands or fingers. Property of for children, in suitable weather conditions times
in the sea, we will put mesh networks off the platform around the handrails, than they can use it like gamepool on the
sea in a safe way. As a result, our project is an activity intended for making “well-abled” watercrafts possible and
sustainable through the work of new generation Turkish designers, and drawing global attention to this type of
vessels by fulfilling all sea-related needs of disabled people who are started to be noticed only with the beginning of
modern times, as well as performing designs and production based on social responsibility as inspired by them, and
focusing the attention of new generation designers to these defects that are present in our society.
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Coni

Anahtarı, anahtar deliğine sokmak hepimiz için çok zordur. Yaşlılar ve gözleri zor gören için daha zordur. Yapılan bu
tasarım sayesinde anahtarı neredeyse gözleriniz kapalı sokacaksınız. Anahtar deliğini tutturamazsanız bile ürünün
konik iç yapısı sayesinde deliği rahatça bulursunuz. Geceleri fosforlu boyası sayesinde bulmak kolaylaşır. Ürün hem
daire dış kapısı hem de bahçe kapısı kilitleri ile uyumludur.

Coni

The key to harnessing the keyhole difficult for all of us, specialy old people. This design allow all user easily.
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ASSISTANT

Ortopedik engelli, yürümekte zorlanan yaşlılar ve çocuklar için aynı anda hem yürüyüp hem de masayı çekebilmenin
zorluğunu düşünmek... Evet işte bu düşünceyle yola çıktım. İlk olarak, internette araştırmalar, engellileri ziyaret ederek
onlarla tartışma, konuşma, fikir alış verişinde bulunma, dinleme ve onları dışardan gözlemleyerek işe koyuldum.
Türkiye ve dünyadaki engelli sayısını gösteren grafikleri istatistikleri inceledim. Müşteri kitlesi olarak sayılarının
oldukça fazla olduğunu fark ettim. Ürün tasarımına malzeme seçimine karar vererek başladım. Malzeme olarak
alüminyum (hafif metal) seçtim. Çünkü yük taşıyacağı için sağlam ama aynı zamanda kolay hareket ettirilebilmesi
için hafif bir malzeme olmalıydı. Tasarım sürecinde, iç mekanda daha fazla hareket özgürlüğü sağlamak için iyi bir
yardımcı olmasını, ön tekerlekleri ile kolayca hareket ederken, arka pabuçları sayesinde ise gerektiğinde stabil bir
destek sağlamasını, gerektiğinde de yükseklik ayarı yapılabilir olmasını, çocuk ve yetişkin olmak üzere iki boy olmasını,
üzerinde sabitlenen masanın ise 1 adet destek parçası sabit ve 2 adet destek parçası kızaklı sistemle öne arkaya
giderek masa yüzeyinin sabit kalmasını sağlamasını ve böylelikle de hareket halindeyken masa üzerinde bulunan
ürünlerin oynamaması amaçlanmıştır. Özellikle evlerinde yalnız yaşayan engellilerimiz birine ihtiyaç duymadan
masasını hazırlayıp, istedikleri yerde yeme imkanını, istedikleri yere taşıma imkanını bulacaklardır. İsterlerse temiz
havada balkonlarında yesinler...

ASSISTANT

Orthopedic disabilities, the elderly and children are forced to walk the walk as well as the table at the same time think
about the difficulty of attracting... Yes, with this in mind I set out here. First, research on the internet, people with
disabilities visiting with them, talk, talk, exchange of ideas, I started listening and observing them from the outside.
Graphics, statistics indicating the number of the disabled in Turkey and around the world looked into it. I noticed that
quite a lot of the number of customer base. Product design, material selection, deciding started. Material aluminium
(light metal) I chose. Because the firm, but also easy to carry the load for the light material must be moved. The
design process, to provide more freedom of movement in the interior to be a good helper for the front wheels move
easily, while the back of the shoes is due to necessary to provide a stable support, if necessary, the height adjustment
to be made??, including children and adults have two sizes, the hard part of the support on the fixed table 1 and 2
support the sliding part of the system, the hard surface of the table to keep going back and forth, and thus act to
provide the products which are intended to play with while on the table. In particular disabled people living alone in
their homes without the need to prepare table, where they want the opportunity to eat, will have the opportunity to
move wherever they want. If they do they eat in the fresh air balconies...
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Bee

Bee, yaşlı insanların çamaşır asma ve toplama eylemleri üzerine yapılan gözlemler sonucunda ortaya çıkmıştır.
Gözlemler sonucunda çamaşır asma ve toplamanın zor bir günlük aktivite olduğu görülmüştür. Hem yaşlı insanlar
hem de yaşlı olmayan insanlar için mevcut çamaşır askılarının kullanımı birçok açıdan zordur. Ergonomik olmayan bu
ürünler güç gerektirmektedir ve bu da yaşlı insanlar için zor bir kullanıma neden olmaktadır. Bee, açması, kapatması,
hareket ettirilmesi kolay bir çamaşır askısıdır. Ergonomik unsurlar göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Bee’nin
yana açılan kanatları ray sistemi üzerinde hareket eder. Böylece mevcut durumda istenmeyen zamanlarda açılması
önlenmştir. Bee tekerlekleri sayesinde kolayca hareket ettirilebilir. Hem açık hem de kapalı haliyle oldukça kolay
bir şekilde istenilen yerde kullanılabilir. Bee’nin ayakları arasındaki tarak şeklindeki aparat çorap, fular, kravat gibi
parçaları asmak için tasarlanmıştır. Hem yer tasarrufu sağlar hem de kayıp düşmelerini önler.

Bee

Bee, is emerged as a reult of the observations upon the hanging and collecting laundry actions of elderly people. As a
result of observations it is seen that these actions are difficult daily activities. As well as the elderly people non-elderly
people also have many difficulties. The non ergonomic design of the existing products makes the usage difficult.
BEE is easy to open, close and move. It is designed according to ergonomic aspects. The side wings of Bee move
on a rail system which prevents the opening of the wings at undesired times. Bee can be moved easily thanks to its
wheels. It can be transported to the location where it will be used easliy both in open and closed condition. The plastic
apparatus between the legs of Bee is designed to hang socks, scarf and ties. As a result it provides space saving and
prevents the socks falling.
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Çeşit

ÇEŞİT; özellikle tekerlekli sandalye kullanan kişiler ile yaştan kaynaklanan problemlerden dolayı eklemlerini kullanırken
zorlanan bireylerin bulaşık makinelerini yerleştirirken eğilmelerine gerek kalmayacak biçimde düzenleyen bir raf
sistemidir. Tasarımın en önemli özelliği günümüz sistemlerine ve bulaşık makinelerine entegre edilebilecek şekilde
tasarlanmış olmasıdır. ÇEŞİT; ayrı bir sistem şeklinde, var olan makinelere ve farklı alanlarda kullanım için sabit bir
yüzeye kolaylıkla monte edilebilir.Sistemle birlikte tasarlanan raflar taban levhası ve bu levhaya geçmeli tasarlanan
4 kenarlıktan oluşur. Bu şekilde kullanıcı kendi arzusuna göre rafları istediği şekilde ekleyerek kitaplık, sebzelik,
dolap veya tezgah içi eleman olarak kullanabilir. Bu tarz kullanımlarda raflar sabitlenebileceği gibi alt alta durarak da
mekandan kazandırılabilir.

Çeşit

ÇEŞİT, especially designed for wheelchair users and elderly people with joint and back problems. The most important
feature of the ÇEŞİT is designed to be integrated into today’s systems and dishwashers. ÇEŞİT, a integreated system
in the form of the existing machines and easily mounted on a stable surface for use in different areas. The system’s
racks are designed with plug-in base plate and the plate 4 in the border. This designed so that the user according to
their own wishes as desired by adding the library shelves, crisper, cabinet or bench. Such uses as domestic staff,
such as the lower down standing shelves save the space.
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Moona

Görme engelli bireyler bardağa su doldururken suyun seviyesini anlayabilmek için işaret parmaklarını kenardan
içeri daldırırlar böylece suyun seviyesni öğrenip bardağın dolup dolmadığını anlayabilirler. Ancak bu geleneksel
yöntem hijyenik olmadığı kadar zordur da (Taşmaya sebebiyet verir). Bu sürahi tasarımında sürahiye ait imbiğin içine
selulozdan yapılma (Ör: pinpon topları) hafif bir top yerleştirilmiştir. İmbiğin uçtan dibe daralan kesitinde bu topun
özel bir görevi vardır. Top imbik bardağa batırılmış vaziyette su doldurulurken yükselen su seviyesiyle birlikte daralan
imbik kesitinde yukarı çıkarak imbiği tıkar ve su akışını durdurur. Böylece göremeyen kullanıcılar için su akışı otomatik
olarak kesilir. Bu etkileşimle kapak kısmı ise özelleştirip hafif bir eğimle yerçekimine dönecek şekilde merkezden
tek bir mille gövdeye bağlanmıştır. Su kapasitesi 1,5 lt olan sürahi 3 ana parçadan oluşmuştur gövde, kapak, iç
kapak. Temizlik için parçalarına ayrılıp bulaşık makinesine atılabilir. İç kapak üzerindeki konik yüzey kapağın mesnet
milini merkeze yönlendirerek kullanıcının rahatça kapağı takmasını sağlar. Üzerinde bulundurduğu silikon zar dolum
sırasında suyla birlikte dış kapak yüzeyine yapışarak dışarı su kaçmasını engeller. Kapak arkasındaki hava boşlukları
ise dolum sırasında sürahinin hava alarak suyun kesik akmasını engeller.

Moona
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Visually handicaped people (v.h.p.) dips their index finger into the glass they are filling to estimate the water level.
Thats how they understand if the glass is full or not. But this conventional method is a hard way (can endup with
owerflow) yet it is unhygienic. At this pitcher design inside the retort part a cellulosic light bal (ex: pingpong balls)
caged. inside the shrinking cross section of retort. This light ball has a special task. When user dips the retort through
the glass, ball ascends simply through the shrinking geometry of the retort with the rising water level. It works by
using the buoyancy of water and plugs the retort and stops the flowing water when glass is full. Thats how the
flow stops automaticaly for v.h.p. With this interaction cap part had been specialized for retort to follow the gravity
direction by stabilizing with a thin shaft from center. Moona has 1,5 lt water capacity. It consists of 3 parts (main, cap,
inner cap). Conic surface that inner part has directs the shaft of the cap through the center hole and helps the user
to put the cap on easily. The silicone boundary it has prevents the water from leaking between the parts by gripping
to the cap with the flowing water during the flow.
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Set 3D

Ürünümüz görme engellilerin ev, otel veya restoranlarda yemek yerken yardımcı olması için tasarlanmıştır. Çok kısa bir
tanıtımdan sonra rahatlıkla kullanılabilicek şekilde tasarlanmıştır. Metalden yapılan bu kaşık, çatal ve bıçak takımının
sap bölümündeki küçük çıkıntılar görme engellilerin yemek esnasında tuttuklarının kaşık mı çatal mı yoksa bıçak mı
olduğunu tanımlamalarına yardımcı olacaktır. Bu sayede ellerini kirletmeden uç kısımlarına dokunmadan rahatlıkla
kaşık mı çatal mı bıçak mı kullandığını algılayacaktır. Yemek yeme esnasında bu aletleri birbirine karıştırılmasına engel
olacaktır. Sap bölümündeki kabartmaların olduğu bölüm, hem ergonomik bir yapıya sahip olması hem de yukarı
baktığı takdirde yüzünün yukarıya baktığının algılanmasına yardımcı olmaktadır.

Set 3D

Our product is designed to help visually impaired people while eating at home, in hotels and restaurants. We tried to
innovate this spoon, fork and knife for when a visually impaired person tries to eat with normal spoon, fork or knife,
we guess they will have some trouble to know which is the spoon or fork. We added a little bit a curve and reliefs to
back of the spoon, fork and knife. This future adds ergonomy and the reliefs symbolizes which is the spoon or fork or
knife. When reliefs and curve faces upward, that means spoon, fork or knife faces right direction.

53

Metalden Mamul Ürünler Kategorisi / Metal Products Category

Profesyonel / Professional

Muhsin Kapuci
Balıkesir Üniversitesi
Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Bölümü
Balıkesir University
Faculty of Engineering Architecture
Department of Architecture

Portable bed 012

Portable bed 012; çocuğun tüm gelişim çağında gereken mobilya ihtiyacını karşılamak üzere planlanmıştır. Yatak,
komidin, raf üniteleri ve opsiyonel olarak eklenebilecek baza ünitesiyle yatağın yanı sıra saklama görevi de görür.
Ünitenin tamamı demonte olarak paketlenmiş bir şekilde satışa sunulur. Paket içinden çıkan kılavuz, alyan ve vidalarla
ürünün kurulumu kolayca gerçekleştirilebilir. Çocuğun yaşı ilerledikçe ilk önce korkuluklar sökülerek raf ünitesi olarak
değerlendirilir. Daha sonra çocuğun uzayan boyu ve okula başlamasıyla birlikte komidin ve çalışma masası üniteleri
yataktan sökülerek kurulur. Artık yatak bir genç odasına dönüşmüştür ve hiçbir malzeme kaybı ve gereksinimi
olmamıştır. Ürün çocuklu tüm ailelere hitap etmektedir ve istenilen renklerle kombinasyon yapılabilir.

Portable bed 012

Portable bed 012; of the child to the age of the entire development is planned to meet the needs of furniture. Bed,
bedside tables, shelf units and bases can be added as an option, as well as the storage unit doubles as a bed. All of
the unit is sold as a packaged disassembled. The included manual, allen screws and installation of the product is
easily performed. Child grows older, first removing the shelving unit is considered fenced. Then, with the beginning
of the school the child’s extended length and removed the bed nightstand and desk units installed. In the bed, and no
material loss and the need for a teen’s room has been turned into. Product caters to all families with children and the
desired combination of colors can be made.
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Think

Bu ürün genel kullanıcı kitlesine hitap etmenin yanı sıra, yaşlı, engelli ve çocuklarında kullanımına uygun olarak
tasarlanmıştır. Ürünün çıkış noktası, biraz da banyo enstantanelerini tiye almaktadır. En önemli kararları nerede
alırız ki? Peki ya en parlak fikirler? Asma klozetleri temizleme işlevini gerçekleştirecek olan ürün basma butonu
tasarımına farklı bir bakış açısı yaratmaktadır. Metal saç malzemenin preslenmesi ile üretilen ürün ardından
kromajlanmaktadır. Basma buton kısımlarının arkasında menteşe sistemi vardır. Ürün fonksiyonunu bu sayede
tam olarak gerçekleştirebilmektedir. Ürünün üretimi oldukça kolay tekniklerle ve hızla ulaşılabilecek malzemelerle
yapılabilmektedir. Bu nedenle üretim maliyeti yüksek olmayan meblağlarla kolayca sağlanabilecek bir tasarımdır. Diğer
bir taraftan dikdörtgen formda olması ürünün kolay nakliyesini ve depolanabilmesini sağlar. “THINK” basma buton
çevresel etkenler ve gelecek nesiller de gözetilerek tasarlanmıştır. Büyük buton daha fazla su akıtırken küçük olanın
miktarı azdır. Son kullanıcının ardından kullanım ömrünü tamamlayan ürün metal malzemeden oluştuğu için eritilerek
tekrar geri dönüşümü sağlanabiliyor. Doğaya zarar vermeyen ürün sürdürülebilir malzemelerden üretilmektedir.
Tasarım evrensel kaidelere göre düşünülmüştür. Yani farklı toplumlarda da benzer duyguları uyandırabilir ve
standartlar gözetiminde ölçülendirilmiştir. Son olarak; bu tasarım yaşama renk vermeyi, kullanıcısını güldürmeyi
eğlendirmeyi hedeflemiştir.

Think

This product aimed to general user area and so that also included older people, children, and disabled people, too.
The idea comes from bathroom snapshots. Where we decided to important decisions? Or what do you think about
bright ideas? This product function is cleaning to wall hung wc pan. And it opens new perspectives on push bottom
design. The production is done by pressing to metal than chrome the surface. The push bottom has hinge system
background of it. The production of product is quite simple and production cost is appropriate. On the other hand
the general shape is rectangular that provide ease transportation. Think push bottom is designed as considering
environment issues and next generations. The product has two push bottoms one is for more water, another one is
less, so this system is save the water. All of raw material is sustainable. Think push bottom both create happy times
and give rise to thought. The design is done according to universal issues, namely different populations feels the
same sensation. To sum up this design aimed to give color to life and have a little fun it’s user.
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Noobstacle

Noobstacle; standart kapıları iki parçada ele alarak, yürüme engelliler için kullanımını kolaylaştıran bir kapı önerisidir.
Kapı yatay olarak ikiye ayrılmış olup bir alt ve bir üst kapıdan oluşmaktadır. İki parça sayesinde kapı ağırlığı ikiye
bölünerek, engelli kullanıcılar için yarıya yakın oranda ağırlık kazanımı sağlanmaktadır. Artı olarak alt kapıda çift
yönlü menteşe kullanıldığı için (bar tipi kapı), sadece iterek rahatça geçiş yapabilabilmesi hedeflenmektedir. Kapı kolu
sağa çevrildiğinde, sol kısımdaki kapı dili içeri girer ve aynı anda sağdaki silindirik kapı dili dışarı çıkarak alt kapıdaki
yuvasına girer ve iki kapının birleşimini sağlar. Bu sayede engelli olmayan kullanıcılar da kapıyı bir bütün halinde
standart kapılar gibi tek yönlü olarak kullanabilmektedirler. İki kapı arasında bulunan mıknatıslar; hem bütün kapı
kapanırken iki parçanın aynı anda geri gelmesini sağlar, hemde sadece alt kapı kullanımında kapı açılıp geri gelirken,
üst kapıya kavuştuğunda, onu aynı boylama sabitler.

Noobstacle

Noobstacle is a project proposal which enables a better door usage for walking-disabled people on chairs. This
project divides a classic door into two parts. Therefore, the weight of a door is divided into half horizontally, providing
a weight advantage for the walking-disabled people. The door has two parts, an upper and a lower part. There is a
two-way hinge in the lower part of the door, making it like a bar-type door. This lets it to be easily opened by a simple
push. A person on a wheelchair can easily use this bar-type door. When a person turns the door handle right, the left
side of the door is locked and the right side of the door opens and joins to the lower part of the door. This way the
two parts of the door can be used together just like a regular door. This makes it also a suitable door for a regular
usage. The joint between the upper and lower parts are enabled by the magnets. This magnets unites the door parts
together when they are getting closed, also they also let the lower part to be opened alone and then get linked to the
upper part when it is closed.
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Yol Arkadaşı

Yaşlı olmak, hareketsiz olmak demek değildir. Günümüz teknolojisi ve tasarım anlayışı birleştiğinde pek çok sorun
artık kolaylıkla aşılabilmektedir. İnsanlar artık yaşlarından kaynaklanan dezavantajları kendileri için tasarlanmış pek
çok aparat sayesinde bertaraf edebilmekteler. Peki o halde neden söz konusu bir yürüme yardımcısıysa, aklımıza gelen
basit bir üç ayaklı demir yürüteç olsun? Neden moda trendleriyle uyumlu, şık ve konforlu bir aksesuar düşünmeyelim?
Yol Arkadaşı, işte bu anlayıştan yola çıkılarak tasarlanmış, işlevleri artırılmış, görünümü modernize edilmiş ve klasik
anlayışın çok ötesine geçmiş bir baston-aksesuardır. Yol Arkadaşı, açılıp kapanabilir yan haznesi sayesinde sadece
yürümenize yardımcı olmaz, aynı zamanda elinizdekileri de taşır. Belki kol çantanız, belki de ufak tefek alışverişleriniz
için yan hazneyi demirinden tutup kaldırarak cep haline getirebilirsiniz. Yol Arkadaşı’nın tekerlekleri sayesinde onu
her seferinde yerden kaldırmak zorunda kalmaz, onu “sürersiniz”. Ancak üzerine ağırlığınızı verdiğinizde ayaklardaki
yaylı mekanizma sayesinde tekerlekler içeri girerek ayaklar yerle birleşir ve dayanak oluşturur. Teleskopik gövde
yapısı istenen boyda ayarlama sağlar. Alüminyum-titanyum alaşımı hafif ama dayanıklı metal gövdesi güncel moda
trendlerine uygun renklerde, yan hazneyi oluşturan branda kumaş ise gövde tasarımını tamamlayacak renk ve
desenlerden seçilmiştir.

Yol Arkadaşı

Being old doesn’t mean being inactive. When today’s technology an design come together, most of the problems are
left behind. Old people can easily overcome age-sourced problems thanks to various items designed for elder people.
Then why do we steel limit ourselves with the thought of a simple iron stick when it comes to walkers? Why don’t we
demand a modern and functional accessory designed through modern trends? Yol Arkadaşı is a walker-accessory
designed upon this basis. With its advanced functionality, and modernized look Yol Arkadaşı is beyond an ordinary
walking stick. With its folding side pocket it doesn’t only carry you but it also carries things for you. Maybe it is your
handbag or little staff you bought: just pull the side pocket’s lever up and put it all in. Thanks to the wheels under the
feet of this design, you don’t need to lift it up, you simply “drive” it. But when you lean upon it the mechanism with
the springs lets the wheels in and the plastic exterior feet cover meets the ground and the stick steps rigidly on the
ground. The telescopic body is adaptable according to the user’s height. The aluminium-titanium alloy strong body
is painted considering the latest trend of colors.
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Bö

BÖ; düşük-orta gelirli ailelerin çocuklarının kullanımına yönelik tasarlanmış, alternatif bir mobilyadır. Çocukların
gelişme/büyüme dönemlerinde, yaşa ve büyümeye bağlı olarak yoğun bir “eskisini at yenisini al” süreci yaşanmaktadır.
Bu süreçteki israfı ve gereksiz hızlı tüketimi önlemek amacıyla, çocukların mobilya gereksinimlerinin; hızlı, etkili,
sağlam, her ortama hem işlevsel hem de görsel olarak uyum sağlayabilen, sürekliliği olan bir ürün ile karşılanması
hedeflenmiştir. BÖ, kullanıcısı ile büyüyerek, çocuğun gelişiminin değişik aşamalarındaki gereksinimlerine cevap
verecek bir mobilyaya dönüşür. Alet gerektirmeyen montaj olanağı sayesinde kolayca kurulup değişik formasyonlara
zahmetsizce geçilir ve kullanıcının gereksinimi verimli olarak karşılanır. Kauçuk parçalar sprey boya yardımıyla
kullanıcı tarafından arzu edilen renge boyanabilir, istendiğinde kullanılan boyanın çözücüsü ile boya silinebilir,
malzemenin asıl rengine zarar gelmez. Paslanmaz çelik yüzeyler yarı parlak bir yüzeye sahiptir ve etrafındaki eşyaların
renklerini yansıtarak kullanıldığı mekana kusursuz uyum sağlar. Sivri ve keskin hatların yumuşatılması ve doğal
kauçuk ile gizlenmesi ürünü çocuklar için hem sağlıklı hem de güvenli bir hale getirir. BÖ’yü kurmak için siz ve
yaratıcılığınız yeterlidir. Üretim yöntemi; borular paslanmaz çelikten ekstrüzyon yöntemi ile üretilir, ağızlarına vida
delikleri açılır. Vidalar paslanmaz çelik kalıplama yöntemiyle üretilir. Kauçuk halkalar enjeksiyon kalıplama yöntemiyle
üretilir. Kauçuk şeritler ekstrüzyon yöntemi ile üretilir.

Bö

58

BÖ is an alternative furniture designed for the children of low-mid income families. During the growth period of
children there are a lot of “throw old one, buy new one” situation related to the speed of growth. BÖ aimed to meet the
needs of the growing children with an accurate, durable and sustainable product, which fits physically and visually
in every environment easily. BÖ evolves with your baby’s growth and meets his/her needs for a long period of time.
BÖ can be assemble and disassemble without using any tools for a fast and easy installation. Rubber pieces can be
easily painted by spray paints with the desired color. The paints can be removed by using the proper solvent without
damaging the original color. Stainless steel surfaces has a half reflective surface, thus provides perfect match to any
environment by reflecting the colors of surrounding objects BÖ’s sharp and pointy edges covered by natural rubber
makes the product safer and healthier. Bö doesn’t need anything other then your creativity for construction.
Production method; Pipes produced by stainless steel by using extrusion method and applied thread cuttings on
both ends of the pipes Bolts made by die casting method Rubber rings produced by injection molding method
Rubber strips made by extrusion method Shelves made by chipboard coating with melamine with holes and slots.
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COOKING 360

Tasarımın konuyla ilgili araştırmasında karşılaştığımız manzara restoranlarda ve yemek üretimi yapılan yerlerde müşteri
odaklı ürün tasarımıydı. Daha çok engelli, yaşlı ya da çocuk müşteriler için yapılmış tasarımlarla karşılaşıldı. Bunun
ardından peki engelli aşçı olamaz mı? Sorusunu sorarak ihtiyacı karşılamaya yönelik tasarıma başlanıldı. Endüstriyel
mutfaklar incelenip temel değerlerin belirlenmesiyle 360 derece dönebilen “COOKING 360” tasarlandı. Tasarımın
kullanıcıya sağladığı faydalar. Tekerlekli sandalye ile çalışan bir aşçının mutfakta ocak, tezgâh ve malzemelerin olduğu
yerler arasında gidip gelme sorununu ortadan kaldırmaktadır. Özellikle çok sayıda çalışanın olduğu mutfaklarda
tekerlekli sandalye ile ilerlemek oldukça zor ve tehlikeli olmaktadır. Aslında ev, otel, restoran fark etmeksizin her
mutfakta kullanılabilir bir ürün tasarlanmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak engelli aşçı 360 derece dönebilen tezgâhın
başında zahmetsizce ve mevcut tehlikelerden uzak çalışabilmektedir.

COOKING 360

COOKING 360 We searched a lot of restaurant than we saw same things. There are very important. Because all
designs ar efor customer. These customers are disable, child, and elderly people. And we asked, why we don’t make
design for disable cooks? Then we designed? COOKING 360. What is Cooking 360 benefit to user? Disable cooks
doesn’t trip in the industrial kitchen. Because “Cooking 360” has got furnace, workbwench and depot. “Cooking 360”
very easily around to circle. So disable cooks work safe and easily with “Cooking 360”.
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Abacus

Yaşlı ve engeli insanların çamaşır asmasını kolaylaştırmak için tasarlanan “Abacus”, kalorifer peteği üstüne sabitlenir
ve 5 adet dikdörtgen tel çamaşır asma çerçevesi bulunur. Bu dikdörtgen çerçeve şeklindeki çamaşır asma telleri belli
noktalardan yukarıya doğru katlanarak uzayıp kısalmaktadır. Bu özellik sayesinde tekerlekli sandalyedeki insanlar
çamaşırlığın tellerine ulaşmaları, takılmadan kolayca çamaşırlığa yaklaşıp çamaşırlarını asabilmesi amaçlanmıştır.
Çamaşırlığın üst kısmına çorap, iç çamaşırı gibi kısa çamaşırlar, alt kısmına ise pantolon, tişört gibi uzun çamaşırlar
asılması düşünülmüştür. Peteği boylu boyunca kelepçe gibi saran tel ayakların etrafı ahşap kaplıdır ve altta bulunan
pembe çevirme kolu ile kilitlenir. 64-23 cm dikdörtgen tel çerçevelerin katlanma yerlerinde bulunan plastik bağlantı
yerleri tellerin sadece ileri geri katlanmasını sağlar. Böylece çamaşırlığın tellerinin rastgele katlanması engellenmektedir.
Kullanılmadığı zaman 4 eşit parçaya katlanarak az yer kaplayan Abacus’un üzerindeki renkli mandallar kuş şeklindedir.

Abacus

Abacus is designed for elderly or disabled people, to make hanging out the laundry easier. It consists of 5 rectangular
metal frames and can be attached onto the heater. These rectangular frames are adjustable in length, they can be
folded at some small joints to make the laundry hanger longer or shorter. Due to the hanger has no legs and is
adjustable, these features make it is easier to reach and hang their laundry for people that use wheelchairs. It is
proposed that on the upper part, small pieces like socks, undies can be hanged and on the lower part, longer pieces
like shirts, trousers can be hanged. Abacus is attached from its bottom part to the heater and when it is totally folded,
it fills only a small space. The hanger’s bottom part is attached to the heater like a cuff, with a pink switch it can be
locked. 64-23 cm rectangular metal frames have plastic joints that can be moved only in the adjustment direction.
Colourful laundry clips are in stylized bird shapes.
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Tep-si

Tep-si öncelikli olarak yaşlılar ve engelliler için tasarlanmış bir üründür ve aynı zamanda mutfak kitidir. Kullanım amacı
tepsi ile taşınan tabak, bardak vs. ürünlerin taşıma esnasında sarsılma sonucu kaymasını engellemektir. Kullanım
senaryosunda ana kullanıcı kitlesi el titremesinden muzdarip ya da dikkatini sarsılmamaya odaklayamayan insanlardır.
Tep-si birlikte satıldığı tabak ve bardaklar ile kullanılmaktadır. Tep-si ürün grubu metal tepsi, derin ve büyük tabak
olmak üzere 2 çeşit tabak takımı ve bardak setinden oluşmaktadır. Tepsi yüzeyi ve tabak/bardakların arasında anahtar
kilit benzeri bir ilişki bulunmaktadır. Yüzeyde bulunan çıkıntılar, ürünler üzerindeki oyuklara otururak taşıma esnasında
kaymayı engellemektedir. Ürün sisteminin tepsi üzerinde çıkıntı, tabak ve bardaklar üzerinde girinti sisteminde
olmasının sebebi tabak ve bardakların masa üzerinde de rahatlıkla kullanılabilmesini sağlamaktadır. Bu durumun
tepsinin çıkıntılı yüzeyinin normal tabaklarla kullanılmasını engellemektedir, bu sebeple ürün çift yönlü kullanılabilecek
şekilde tasarlanmıştır. Ürünün yüzey çıkıntıları taşıma esnasında birçok farklı kombinasyona izin vermektedir. Aynı
zamanda çift yönlü kullanılabilen tepsi tüm kullanıcılar ve tüm mutfak ürünleri için de kullanışlı bir ürün olmaktadır.
Ürünün metal olmasının ana sebebi temizleme kolaylığı ve hijyendir. Metal ürünün uzun yıllar deforme olmadan
kullanılabilmesine olanak sağlamaktadır, özellikle paslanmaz çelik malzeme kullanıldığında. Bunun yanında ürün
ahşap tutacakları ile taşıma esnasında kullanıcının rahatsız olabileceği ısı transferlerini engellerden metal yüzey ısı
korunmasına yardımcı olarak yiyeceklerin sıcak kalmasına yardımcı olabilmektedir.

Tep-si

Tep-si is designed for the use of elder and disabled people in the first place but it’s also suitable for everyday use.
Use purpose for Tep-si is to prevent unwanted movements of the stuff you are carrying with this tray. In the usage
scenario, user profile is people with hand shaking problem or unable to stabilize tray on their hand. Tep-si tray comes
with a set of tableware products compatible with tray such as plates and glasses. This set consists 2 different sizes of
plates and glass. There is a key-key hole relation with Tep-si and its compatible tableware which prevents unwanted
movement on tray. The reason why tray has the bulge and tableware has recession is to use tableware easily on flat
surfaces without the tablewares tipping over. But as that is a complication for the product to be used with general
tableware, Tep-si can be used double sided. Back side of the tray is a falt surface for general use and the handles
can be used double sided. The bulges on Tep-si are designed to enable a various of combinations available for using.
Metal material is used as main material for hygeine and sterilization purposes. Also tray will not get old for many
years as metal material is a durable, preferable stainless steel. In addition to that metal enables keeping the heat of
the food, as at the same wood handles will prevent that heat from burning your hand while carrying. With the double
side use product is usefull for both it’s user profile and for general use.
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Tak-Tak

“TAK-TAK” yaşlılar için tasarlanmış bir takma diş kutusudur. Yapısı itibariyle girinti çıkıntılardan oluşan takma dişte
bakteri oluşmaması için, ağızdan çıkartılan takma dişin mikrop öldürücü bir madde içeren suda bekletilmesi doktorlar
tarafından önerilmektedir. Yaşlılar genellikle takma dişlerini, şeffaf bardak içerisinde, içi görünür şeklide banyoda veya
yataklarının yanındaki komodinde saklarlar. Her akşam dişlerini çıkarıp ilaçlı su içine koyar, her sabah yeniden takarlar.
Bu işlemler esnasında parmaklar ilaçlı suya girdiğinden dolayı ilaçlı su, dolayısıyla da takma diş kirlenmiş olur.
TAK-TAK, üst kapağına basıldığında kendiliğinden açılırken süzgeçli hazne, takma dişi ilaçlı suyun içinde çıkarır.
Böylece kullanıcı takma dişi suya elini değdirmeden alıp aynı şekilde yerine geri koyabilir. Dolayısıyla suyun ve takma
dişin temiz kalması sağlanmış olur. Boyalı metal malzemeden oluşan ürün, dışarıdan bakıldığında içini göstermediği
için, evde yaşayan diğer bireyler için hoş olmayan bu görüntü gizlemiş olur. Dış çevresinde bulunan simgesel diş
figürleri unutkanlık yaşayan ürün sahipleri ve diğer meraklı kişiler için tanımlayıcı olması amacıyla uygulanmıştır.
Kapalıyken su sızdırmadığı için çanta içersinde rahatlıkla taşınabilir özelliğiyle seyehatlerde de kullanılır. Böylece
gidilen yerlerde bardak arayışına girilmemiş olunur. Yeşil, mavi, mor ve kırmızı olarak dört farklı renk seçeneği bulunan
TAK-TAK; sade ve şık görüntüsüyle bulunduğu tüm ortamlara hoş bir görüntü katacaktır.

Tak-Tak
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“TAK-TAK” is a denture box which is designed for old people. The doctors say that because of its structure the
denture should be kept in water with disinfectant material. However, old people generally keep their denture in glass
either in bathroom visible, or in the drawer of their bedside table. They remove their denture and put it in water
with disinfectant every evening and they put it on again every morning. During this process they put their fingers in
the water, so both the water and the denture would catch an infection. When pressed to the TAK-TAK’s top cover,
it opens by itself and the section with the filter makes the denture to put out of the water. So the user can easily
take the denture without polluting the water and he/she can easily put it away with the same way. With its painted
metal material, the denture won’t be shown by the other individuals at home, so they won’t be grossed out with the
unpleasant look of denture. The symbols that surrounds the cover makes the product better to be understood what
it’s covered for those who forgetful about the denture or just a little bit curious. It’s portable because of its waterproof
structure. So the user won’t be worry about to find a glass to put it in. With its 4 different color options (green, blue,
purple and red) the TAK-TAK will look aesthetic and stylish wherever it’s put.
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Slim

Slim; uzuv eksikliği, ellerin dolu olması, yeterli güç kullanamama gibi sorunlarla var olan kapı kollarını kullanamayan
insanların da kullanabileceği, herkes için tasarlanmış bir kapı koludur. Tasarım, hem el hem de ayak kullanılarak
kapıların açılmasına olanak sağlamaktadır. Kapının el ile açılması: Kapının açılması için kulpun üst tarafı ileri doğru
ittirilir ve kapı açılır. Kulpun üst tarafı çekildiğinde ise kapı kilitli konuma getirilir. El ile kullanım söz konusu olmadığında
(Uzuv eksikliği, ellerin dolu olması, yeterli güç kullanamama...gibi) ayak ile kapının açılması: Ayak kapı ile kulp arasına
yerleştirilip, kulp çekilerek kapının açılması sağlanır. Kilitlenmek istenildiğinde kapı kolunun alt kısmı itilir ve kapı
kilitlenir.

Slim

Slim is door handle for the people who may not use the door handle due to the loss of limb, or their hands are full or
may not use their forces, can use the door handles without changing them, a design of door handle for everyone. The
design enables to open doors both hands and feet. By Hand: The upper part of the handle pushed forward to open
the door. The door is locked when the upper part of the handle is drawn. By feet, not enable to use hands for certain
reasons (loss of limb, handful, not have enough power): The feet are located between the door and handle and draw
the handle to open the door. The lower part of the handle is pushed to lock the door.
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Çark

Yapılan araştırmalara göre tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kalan kullanıcıların dikeyde maksimum
ulaşabilecekleri uzaklık 130 cm, minimumda ise 40 cm’dir. Bu aralık arasında kalan mesafede kullanıcı istediği ürüne
kolayca ulaşabilmektedir. Bu mesafe göz önüne alındığında, klasik kitap raflarında kullanıcının ulaşabileceği mesafe
oldukça sınırlıdır. Bu problem kullanıcıların belirli mesafelere ürün yerleştirmelerine neden olduğundan gereksiz
boş alanlar oluşturarak aktif alan kullanımını minimuma indirmiştir. Tasarımcı olarak bu probleme alan kullanımını
maksimize edecek şekilde yaklaşarak kullanıcı odaklı ÇARK ürününü tasarladım. ÇARK’ın sahip olduğu dönme
fonksiyonu sayesinde kullanıcı rahatça istediği kitaba ulaşabilmektedir. Malzeme seçimi ve rahat kurulumu sayesinde
kullanıcı dostu bir ürün olduğunu düşünmekteyim.

Çark

According to research, users that have to use a wheelchair can reach verticaly maximum 130 cm and minimum 40
cm distance. This range is easily reachable for the users who want to use products. According to this distance, it
is very limited to reach books for classic bookshelves. This problem causes users to place items between certain
distances to minimize the use of an active area and creating unnecessary empty spaces. As a designer, I approached
to this problem to maximize the usage area and designed user-oriented product named ÇARK. Thanks to ÇARK’s
the rotation function, the user can easily reach any book. By means of lightweight materials and ease installation of
product, I believe it became user-friendly product.
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Noisy Cup

Bizler için sıradan olan düşünmeden yaptığımız birçok işlem engelli insanlar için gerçekleştirmesi zahmetli hatta
bazen de tehlikeli olan eylemler olabiliyor. Bu projenin amacı böyle bir probleme çözüm önerisi sunmaktır. “Noisy
Cup” Görme engelli insanların su ve içecekleri doldururken parmakları ile sıvının ne kadar dolduğunu kontrol etme
zorunluluğunu ortadan kaldıran bir tasarımdır. Sıvı dolma noktasına geldiği zaman ürün metalik bir ses çıkararak
kupanın dolduğunu kullanıcıya haber veriyor. Böylece su doldurma işlemi daha hijyenik ve yanma tehlikesi olmadan
gerçekleştirilebiliyor. Peki ‘Noisy Cup’ bunu nasıl yapıyor? Plastikten oluşan alt gövdenin tabanına çelik bilye ve yay
yerleştiriliyor. Çift cidarlı olan çelik üst gövde, plastik parçanın üstüne giydiriliyor. Yay ve bilye iki parçanın arasında
kalıyor ve yay çelik gövdeyi boş iken yukarıda tutmaya yarıyor. Çelik gövdenin içine sıvı konuldukça oluşan ağırlıkla
beraber yay sıkışmaya ve çelik gövdeyle beraber aşağıya doğru hareket etmeye başlıyor. Sıvının dolma noktasına
gelmesiyle yay tam olarak sıkışıyor ve çelik gövdeyle bilye çarpışıyor ve ortaya kuvvetli metalik bir ses çıkıyor. Böylece
kullanıcı dolum işlemini sonlandırması gerektiğini anlıyor.

Noisy Cup

Many ordinary casual activity can be difficult in fact dangerous for disabled people. Aim of this project is developing a
solution for these kind of dificulties. When the blind get a cup of water, they put their finger into the cupto know how
water is poured. However it is not good for sanitation and of burning. “Noisy Cup” solves these hazardous problems
for the blinds. It makes metalic sound if water is raeched the right point. How will “Noisy Cup” do this? There are
steel ball and spring between steel and plastic part. Spring hold up steel part which is empty. When you put liquid
into cup, steel part start to move through down and crash with steel ball since the cup is full, so the noisy sound is
occured and the user notice stop the fill.
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Handle

Handle, yalnızca musluk başlığının değiştirilmesiyle, pek çok engeli ortadan kaldıran ve pek çok yeni yarar sağlayan,
düşük maliyetli bir üründür. Evlerde yaygın olarak kullanılan standart salmastralı armatür ve musluk başlıkların yerini
bir tornavida yardımıyla kolayca alır. Handle, kendini ifade eden, tanımlı, formu, slikon ve metal yüzeylerin birlikte
kullanımı ve vurgulu şekilde kullanılan renk kodlarıyla, yaşlı ve engelli kullanıcılar başta olmak olamak üzere herkes
için fiziksel ve bilişsel açıdan daha iyi bir ergonomi sunmaktadır. Su akışını kademelendiren basit mekanizmasıyla,
sıradan bir musluğun kullanım senaryosunu kullanıcının lehine tamamen değiştirir. Su debisinin kademeli kontrolünün
sağlanması yanında açık ve kapalı konumlarının farklılığıyla, döner başlıklı musluklarda sıkça görülebilen, suların
kesilmesi gibi durumlarda oluşabilecek kaza riskini azaltır. Sıcaklık ayarı yaparken yaşanan karışıklıklar gibi pek
çok soruna da çözüm sunmaktadır. Ürünün gövdesinin kromaj görünümü ve temelde basit bir geometriden oluşan
akıcı formu, tasarımda amaçlanan kullanım faktörlerinin getirisi dışında, eklemlendiği ürünün görsel bütünlüğünü
bozmayacak şekilde kurgulanmıştır. Döküm gövde üzerinde kaydırmazlık ve yumuşak doku sağlaması için gerekli
yüzeylerde çok bileşenli enjeksiyon döküm yöntemiyle slikon malzeme uygulanmıştır.

Handle
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Handle is a low-priced product which eliminates lots of barriers and provides lots of benefits for users just through
changing handle of faucet. It supersedes faucet with standart cartridged and handles of faucet which are commonly
used today at homes just with the help of screwdriver. Handle provides more ergonomics in terms of physical and
cognitive conditions for all, notably elder and disabled people, by taking into account its well-shaped form, colour
codes and its usability with silicon and metallic surfaces. It changes the scenario for the usage of ordinary faucets
for sake of users by means of its simple mechanism ensuring gradual control on water flow. Besides this control
mechanism, it mitigates the risk of accident which can occur in cases such as water cut off and the occurrence of
which is frequently seen for faucet with turret handle because of its difference between open and closed positions. It
provides various solutions for lots of problems such as the problem that users face when adjusting water temperature.
The chrome plating look and the smooth geometric form of the product is designed in a way not to harm the visual
integrity of the product in which it is incorporated, besides the advantage of the utilization factor that has been aimed
in the design.

Muhammed Kıran
Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Marmara University
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HEALTHY STEPS

Teknolojik aletlerin çokluğu ve yoğun elektro manyetik alan istilası sebebiyle sürekli olarak statik elektrik yükü ile
yükleniriz. Vücudumuzda biriken statik elektrik atılamadığı zaman yorgunluk, uykusuzluk, sinirlilik hali, saçlarda
dökülme ve kanser oluşumuna kadar bir çok probleme etken olmaktadır. Dinlenmek ve stresten arınmak için Healthy
steps; pirizlere uygun olarak yapılmış topraklamaya özel soketi sayesinde, sıfır tehlike ile biriken elektrik yükümüzü
kolayca yer küreye aktarmamızı sağlar. Bu soket içerisinde sadece topraklama kısmına bağlı bir kablo bulunmaktadır.
Bu da mevcut prizlere takıldığında herhangi bir elektrik çarpmasına kesinlikle yol açmaz. Hazne içerisinde ve kapağın
üst yüzeyinde bulunan bakır levhalar sayesinde aktarım yapılabilmektedir. Kaymayan plastik malzemeden üretilen
ürün, isteğe bağlı olarak açılan alt ayakları sayesinde spor yapabilmeniz için step tahtası olarak hazır hale geliyor.
Birçok farklı kullanıma hizmet edebilen ürün İç haznesi sayesinde saklama birimi olarak kullanılabilir, içerisine bir
miktar toprak koyulabilir, çim ekilebilir ve dilerseniz üst kapağı kullanmadan direkt temas ile bu keyfi yaşayabilirsiniz.
Ürünün birkaç tanesi bir araya getirilerek geniş alanlar oluşturulabilir ve bu sayede doğayı evinize taşıyabilirsiniz...

HEALTHY STEPS

Technological tools and intense electro-magnetic field infestation due to the sheer number constantly loaded with
a static electric charge. When our bodies can not be stripped static electricity accumulated fatigue, insomnia,
nervousness, hair loss and cancer to the formation of most of the problems are very efficient. Healthy steps for
relaxation and getting rid of stress, and the outlet socket is made in accordance with a special thanks to ground
zero in the sphere of danger can easily transfer the accumulated power provides our loads. A cable is connected
to a grounding part in this socket. This certainly does not result in an electric shock to any existing power outlet is
installed. With copper sheets in the hopper, and cover with the top surface of the transfer can be made. Non-slip
plastic material to be manufactured, an optional drop bottom feet for the sports you can do as a board is ready for
the step. Service can use a lot of different products can be used as inner chamber through the storage unit, a small
amount of soil can be added into the grass, arable land and, if you use the direct contact with the top cover can enjoy.
Bringing together a few of the product, large areas can be created and thus move the nature home...
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Loupe

Yaş ilerledikçe göz merceği uyum yeteneğini kaybeder ve okuma güçlüğü başlar. Bu fizyolojik değişim sonucu
artık kitap okumak keyifli bir eylem olmaktan çıkar. Loupe adı verilen tasarımın çıkış noktası okumayı keyifli hale
getirmektir. Loupe; yaşlıların hayatını kolaylaştırmaya yönelik tasarlanmış ancak herkesin kullanabileceği bir üründür.
Kullanılan mercek sayesinde okuma alanını yakınlaştırarak okumayı kolaylaştırmak amaçlanmıştır. Belirli bir bölgeyi
yakınlaştırdığı için odaklanma sağlanır ve dikkatin dağılması önlenir. Merceğin oturduğu yuvayı çevreleyen led
aydınlatma, aydınlık düzeyinin düşük olduğu ortamlarda okuma eylemi için gerekli olan aydınlık düzeyinin elde
edilmesini sağlar. Loupe üç parçadan oluşmaktadır. -Kitabın arasına yerleştirilen ana parça -Merceğin bulunduğu
parça -Mandal işlevi gören parça. Merceğin bulunduğu parça ana parçadaki yuvaya yerleşir ve aşağı yukarı hareket
ederek satırları takip etmeyi sağlar. Eksensel dönme hareketi yaparak sayfalar arası geçiş sağlar. Merceğin çevresine
yerleştirilen led aydınlatma enerjisini pilden alır ve bir düğme ile aktif hale gelir. Mandal Loupe’un kitabın cildine
sabitlenmesini sağlar. Ana parça ile merceğin bulunduğu parça birlikte eksensel dönme hareketi yaparlar, bu sayede
arka sayfaya geçişlerde ürünü takıp çıkarma zorunluluğu ortadan kalkar. Loupe’un Alüminyum malzemeden talaşlı
imalat yöntemi ile üretilmesi önerilmektedir.

Loupe

As people age, the ocular loses its functionality and people have difficulties in reading. As a result of this physical
change, reading a book ceases to be a pleasant activity. The pioneering idea behind Loupe is making reading a
pleasant activity. Loupe is designed for making the lives of elderly people easier. However, it can be used by everyone.
By means of the lens, the reading area is zoomed in during use and reading becomes easier. Because of the fact
that Loupe zooms in a specific area it provides the reader to focus on and not lose attention. The Led lighting that
surrounds the dock which inhabits the lens provides the reader to be able to read in darkened places Loupe is
consisted of 3 pieces: “The main piece which is placed behind the book” The piece where the lens is inhabited? The
piece which functions as a pin. The piece where the lens is inhabited is placed in the dock and by moving down and
below, it provides the reader to follow the lines. It allows the reader to shift between pages by means of its ability
to move axially. The Led lighting that is placed around the lens takes its energy from batteries and is activated by
pushing a button. The pin allows Loupe to lock in on the cover of the book.The main piece and the piece that inhabits
the lens move together axially. In this way, it becomes unnecessary to remove the product while shifting pages. It is
suggested to produce Loupe from an Aluminium material through the method of metal cutting.
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Tap

TAP tasarımı aslında aktarma ya da musluk amacıyla kullanılmak üzere evlerimizde; çay, deterjan, un, şeker gibi
paketleri açmadan (açarken dağılmasını içindekilerin etrafa un ufak olarak saçılmasını önlemek) saplama aparatı ,
sabit parça ve yapıştırma parçası olmak üzere toplam 3 parçadan oluşmaktadır.sabit parça saplama parçasıdır. Başlık
parçası da değişik karakterlerde parça olup dökme - boşaltma eylemini gerçekleştirirken çocuğun eylemi algıalmasına
da yarar sağlaması amacıyla düşünülmüştür. Sabit parçaya yapışan yapışkan parça ise de 50 kullanımlık süresi ve
tek kullanımlık olmayışı ile uzun ömürlü bir kullanım sunumu oluşturmuştur. Kullanıcı kitlesi olarak genel kullanıcının
yanında, engelli, yaşlı ve çocuk temalarının da içinde barındıran bir tasarım önerisidir.

Tap

TAP design is actually to be used for the purpose of transfer or taps in our homes, tea, detergent, flour, sugar packets,
such as opening (opening to prevent spread of the distribution of the contents of crumbling around) stud mount,
fixed parts, including part-and-paste of 3 parts. piece is part of the stud. is also part of the cast of different characters,
the title track - the action of the discharge for the purpose of carrying out the child’s action to benefit algıalmasına
düşünülmüştür. Sabit the adhesive sticky piece of track and 50 of the single-use disposable time, and consisted of
the presentation by the lack of a long-lasting use. The general user’s user base as well as the disabled, the elderly and
children’s themes is a design proposal that includes the.
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W-Bone

W-Bone engellilerin kullanımına yönelik tekerlekli sandalyenin bir eklemi olarak çalışmak üzere tasarlanan bir üründür.
Günümüzde kullanılan standart tekerlekli sandalye modellerine kolaylıkla adapte edilebilecek şekilde tasarlanan
W-Bone tekerleklerin kontrolünü ve anatomiye uygunluğunu artıran metal bir aparattır. Projenin çıkış noktası tekerlekli
sandalyelerde tekerleğin jantına bağlı dairesel tutma yerlerinin ergonomik açıdan kullanışsız ve kontrolü zor oluşudur.
Farklı markalar altında da üretilse aynı tasarımın üzerinden şekillenen bu sandalyeler anatomik olarak insan vücudunun
sürekli kullandığı kol kaslarından farklı kaslardan güç almaktadır ve bu durum kullanımı zorlaştırmaktadır. Tekerlekli
sandalyelerin herhangi bir koruma kısmı olmayan tutacakları lastiğe olan yakınlıkları ile değişik yaş gruplarında el için
tehlike yaratabilecek konumdadırlar. W-Bone tasarımında kolun günlük hareket biçimlerini tekerleklere aktaran ve
elin tekerle olan ilişkisini kesen bir çözüm üretmek hedeflenmiştir. Böylece daha kontrollü ergonomik ve hijyenik bir
kullanım şekli geliştirilmiştir. W-Bone tekerlek göbeklerine kolaylıkla monte edilebilecek şekilde tasarlanmıştır. İçinde
bulunan dişli ve rulman sistemi sayesinde kullanıcıların normalde yaptıkları bütün kontrollü hareketleri daha hassas
bir şekilde yapabilmelerini sağlar. Doğru güç aktarımı ile sandalyeyi hareket ettirmek için normalde yapılan yatay
hareketleri yere paralel hareketlere çevirerek kolda oluşabilecek yorgunluğu azaltmak hedeflenmektedir.

W-Bone
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W-Bone designed for disabled people as a part of wheelchair. It is a metal apparatus which can be adapted to standard
wheelchair models and designed to increase control and conformity to anatomy. Design deriven from difficulties
of ergonomically cumbersome circular handle places joined to wheel rim. Anatomically, these wheelchairs uses
different muscles of human body beside arm muscles and this situation makes it difficult to use. Unprotected holders
of wheelchairs are so close to tires and this causes danger for various age groups. W-Bone aims to transmitting daily
motion pattern of arm to wheels and ends the relation of hands with wheels. So, more controlled, ergonomic and
hygienic use is developed W-Bone designed to be easily installed in the wheel hubs. With the aid of gear and bearing
system located at he end of the product, users can do all everyday movements more controlled. Aims to decrease
arm muscle fatigue with right power transfer by transforming horizantal movement to move wheelchair to paralled
movements. Metal surfaces are from stainless steel and plastic surfaces are from thermo-plastic polyurethane.
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Bird

BIRD: Ergonomik ve fonksiyonel özellikleri ile bütünleşmiş. Yaşlı genç engelli tüm bireylerin yaşam standartını
yükseltmek için tasarlanmış bir tencere sistemidir. Kapak kısmındaki delikler süzme işlemi, taşmaları önlemek için
buhar çıkışını pratik olarak gerçekleştirmemizi sağlar. Tencere ana gövdedeki özelleşmiş ağız kısmı makarna suyu gibi
süzme işlemlerini ve yemek suyunu alma işlevini yapmamızı kolaylaştırır. Kulplar süzme işlemi sırasında yer eksenine
paralel pozisyon alarak bileklere binen yükü azaltır ve ergonomik olması büyük kolaylık sağlar. Kulp ek aparatıyla yaşlı,
özürlü ve taşıma güçlüğü çeken herkese kolaylık sağlamaktadır. Ürünün temel malzemeleri: Palanmaz çelik, silikon ve
ABS plastik. Ölçüler: 250 mm çap 220 mm yükseklik.

Bird

Bird is a cooking pan designed to make the cooking experience an easy and safe one especially for older people or
for people with disabilities. We can filter food like pasta with the holes located on the cover of the pan, which also
allow the water vapours to exit without causing spills. During the filtration process, the parallel location of the handles
reduce the wrist stress and thus provide convenience to the user. The additional holder helps carry easily for old and
weak people.
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Gofa

Kırsal kesimde yaşayan özellikle yaşlı insanlar, ısınma amaçlı olarak soba kullanırlar. Soba yakmak için soba kovasının
kömürlükten taşınması, böylesi ağır bir kütle ve yaşlı bir insan gözönüne alındığında hayli zordur. Daha sonrasında
bu kovanın sobaya yerleştirilmesi esnasında, bir soba ve kovası boyu mesafe kaldırılmalıdır. Geliştirilen bu kova
sisteminde, standart bir kova odunluk ve kömürlük olmak üzere iki parçaya bölünmüştür. Böylelikle taşıma esnasında
daha dengeli ve kolay bir taşıyış gerçekleşecektir. Renk kodlamasıyla birlikte, kömür haznesi koyu, odun haznesi açık
renkte verilmiştir. Üst kısımda konumlanan odun haznesi yandıkça aşağıdaki kömür haznesini de yakacaktır. Ayrıca bu
iki parçalı sistemin sobaya yerleştirilmesi de oldukça kolaydır.

Gofa

Especially older people living in rural areas use a stove for heating purposes. When considering an elderly people, it
is heavy mass to carry stove bucket from the coalhouse. After that, when placing this stove bucket, one should raise
the bucket a distance of a stove and the entire stove bucket high. That’s why, in this sytem, the bucket is seperated
into two parts which is for wood and coal. As a result more convenient and easy carrying will take place during
transportation. With color coding, wood container is lighter while coal container is darker. When the wood container
is burned at the upside, it will burn the bottom side of buckets. Also, this divided system is very easy to place in the
stove.
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C-WalK

C-WalK, yalnız yaşayan sosyal yaşlılar için tasarlanmış daha iyi hareket etme olanağı sağlayan bir yürüteçtir. Bu
tasarımla, icadından bu yana tasarımı değişiklik göstermeyen walker, farklı bir bakış açısıyla tasarlanmıştır. Bu
tasarım ölçüleri, kullanım şekli ve özellikleriyle piyasadakilerle farklılık göstermektedir. “C” formunda, daha yüksek
ve kollardan destek alınarak kullanılır. Şeklin amacı kullanıcıyı içindeyken yürütmeyi sağlamak, duruş bozukluklarını
ve kamburluğu önlemektir. Aynı zamanda bu formla, ürünün daha az yer kaplaması amaçlanmıştır. Daha hafif, farklı
boylu kullanıcılar için yüksekliği ayarlanabilir, katlanabilir ve böylelikle kolay taşınabilirdir. Geniş tekerleri ve fren
sistemi sayesinde iç ve dış mekan kullanımı için uygundur. Yürürken taşınmak istenen çanta gibi eşyalar için askı
aparatı vardır. C-WalK yaşlıların beklentilerini karşılayan, daha dengeli ve rahat yürüyüş sağlayan bir walkerdır.

C-WalK

C-WalK is the walking aid product for alone and social elderly people to provide better movement solution. It is
designed with the different perspective because the walker’s design hasn’t changed until today. It is different than
the markets with its dimensions, usage style and properties. “C” formed, higher and is used with the arm support.
The aims of its shape are walked the user its inside, preventing the malposition and gibbosity. With this form, it takes
place less area. It is lighter, adjustable height for different sized user, collapsible and easily portable. With the large
wheel and braking system, it’s suitable for indoor & outdoor usage. It has the hanger to easily transport the bags.
C-WalK is the walker that meets the expectations of the elderly people, provides more balanced and comfortable
walking.
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BrailleKey

BrailleKey, görme engelliler için otellerin sunacağı, lobiden odaya gidiş ve oda planını kabartma olarak taşıyan basit
ve ucuz metal oda kartlarıdır.

BrailleKey

BrailleKey is a metal keycard for hotels to be offered to their blind guests. They are simple and cheap metal cards with
braille plans of the way to the room from the lobby and theroom itself.
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TuT

TuT; eli olmayan engelli insanlar için tasarlanmış bir kapı koludur. Dirsek ile rahatça kullanılabilen bir kapı kolu
tasarımıdır. TuT; normal kapı kollarına göre daha geniştir ve yukarı doğru eğimlidir. Bu sayede daha rahat hareket
etmeye izin verir. Üzerindeki çıkıntı parçaları tutunmayı kolaylaştırır ve kayma sorununu engeller. Silikon - mat boya ile
ürünün tutuş yeteneği artırılabilir ve kaymayı engelleyici olur. TuT, sağlıklı insanların her zaman elini kullanamayacağı
durumlarda - elleri dolu olduğu ya da kirli olduğu zamanlarda...- sağlıklı insanlara da hizmet veren bir tasarım olarak
düşünülmüştür.

TuT

TuT is designed for the people who doesn’t have hands by any reason. Tut is a doorhandle which doesn’t need any
hand grasp to be opened. It is made of Aluminium. The production type is molding with high temperature. Besides
TuT can be used by anyone who is healhy that is not available to use the doorhandle at that time.
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Jarkey

Kavanoz içindeki gıdanın bozulmaması için kapağının sıkıca kapatılması gerekir. JARKEY yıllardır aynı şekilde
süre gelen kavanoz kapaklarına radikal ve uygulanabilir bir tasarım katkısıdır. Kavanoz kapaklarını kolayca açıp
sıkıca kapatabilmek için geliştirilmiştir. NASIL ÇALIŞIR? Üretim aşamasında kavanoz kapaklarının ortası pres ile
çukurlaştırılır. Bu şekilde kapak bir çeşit “vida başı”na dönüşür. Bu boşluğa oturan metal anahtar ile kuvvet kolu
kazanarak kapak kolayca açılır, kapatılır. Özellikle yaşlılara, zayıflara, ve engellilere kullanım kolaylığı sağlar. Var olan
kavanoz açma aletlerine oranla daha iyi kavrama sağlar ve daha az kuvvet gerektirir. Kavanozdaki çukur anahtara
uygun olduktan sonra farklı boyuttaki kapaklara da uygulanabilir. Metal kapaklara düşünülen fikir, plastik kapaklar
içinde uygulanabilecek evrensel bir fikir niteliğindedir.

Jarkey

To avoid deterioration of the food in the jar lid tightly closed jar lids from gerekir. JARKEY time in the same way for
years, radical and practical design admixture. Easily open the doors to close the jar tightly developed. HOW DOES IT
WORK? Production stage, press the middle of the jar lids. In this way, the cover is a kind of “screw head” turns into.
Sitting in this space force arm the winning cover opens easily with metal key is turned off. especially in the elderly,
the weak, and any ease of use. Jar provides a better grip than on the existing instruments and requires less force.
After the appropriate key sizes of jar lids also be applied to the pit. Metal caps are thought idea, an idea is a universal
plastic caps can be applied in.
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Tors

TORS, çivi çakmaktan çekinen veya zorlanan yaşlı insanları hedef kitlesi olarak belirlemiştir. Aparat sayesinde çekiç
darbesinden parmaklarımızı koruyup, güvenle işlemi gerçekleştiririz.

Tors

TORS is designed for elderly to drive the nail easily. This product protects fingers and prevent accidents.
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Katlanabilir Koltuk Değneği

Koltuk değnekleri ile toplu taşıma araçlarında veya otomobillerde yolculuk yapmak durumunda olan engelli veya
yaşlı vatandaşlarımızın karşılaştığı en büyük problemlerden biri; otomobil içerisinde ya da kalabalık otobüs, metro
ve tramvaylarda koltuk değneklerine hakim olmaya çalışmaktır. Aynı şekilde kafeterya veya restoranlarda da koltuk
değneklerine yer bulmaya problem oluşturabilmektedir. Günümüzde katlanan koltuk değneği ihtiyacına yönelik
kullanılan bir model bulunmaması ve katlanmayan modellerin de kullanımı esnasında yaşanan sıkıntıları gidermeye
yardımcı olabilmek adına, katlanabilen aynı zamanda yüksekliği de ayarlanabilen bir koltuk değneği tasarımı hazırladım.

Foldable Crutches

One of the most significant problems encountered by disabled or elderly people who have to travel by public
transport vehicles while using crutches, is to try to hold their crutches in a car or on crowded buses, underground
or subway trains and trams. Similarly, they may also have problems in finding places for their crutches at cafeterias
or restaurants. I have designed foldable crutches with adjustable height in order to eliminate problems encountered
during the use of unfoldable models, as no such models used of these necessary foldable crutches are currently
available.
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ENGELSİZ

Engelli ve yaşlı yardım lifti ile engelli, yaşlı ve hastaların tuvalet ihtiyacını güvenli ve hijyenik biçimde görmesi sağlanır.
Sırt desteği ve emniyet kemerleri hastayı sararak güvenliğini sağlar. Hastalar yataklarından ihtiyaçlarını karşılamak
istediklerinde “ENGELSİZ” taşıma aracı ile WC, yıkanma ve taşınma gibi ihtiyaçları karşılanabilir. Klozete veya
banyoya götürülerek yıkanma ihtiyaçları karşılanmış olup dezenfektan paneli vasıtasıyla hastanın temizliği ve liftin
dezenfeksiyonu yapılabilir. Aşağı yukarı yükseklik ayarı, vücudu saran emniyet özelliği ile elleri boşta kalan kişi hastayı
yıkama işlemini rahatça yapabilir. Bunun yanı sıra liftin banyo haricinde kullanımı için, mini hasta küveti ve yıkama
aparatları da düşünülmüştür. Bu ek ürünler isteğe bağlı alınabilir. Yere yakın şasisi sayesinde alçak yatakların altına
bile kolaylıkla girer. Kolay ve güvenli transfer sağlamak amacıyla iki büyük teker kauçukla sarılmış, şaside bulunan 4
küçük tekerinde ise manuel frenleme sistemi vardır. Maksimum kaldırılabilir ağırlığı 150 kg’dır.

ENGELSİZ (NO BARRIERS)

This lift for assisting disabled and elderly persons allows them to relieve them selves in a safe and hygienic way.
The back support and safety belts surround the patient, thus making him/her safe. When patients want to relieve
themselves whilst on beds, the carriage tool “ENGELSİZ” allows them to meet their needs for relieving themselves,
having a shower or being carried. They are taken to the closet or bathroom for meeting their needs to have a bath
or shower, and the user can be washed and the lift can be disinfected by means of the disinfection panel. The
height adjustment allows the person who has his hands free to wash the patient comfortably due to its safety belt
surrounding the body. In addition, a mini tub and washing apparatus for patients are also designed for uses other
than in bathrooms. Those additional products can be optionally purchased. It can be placed easily under low beds
thanks to its chassis which can be lowered to the ground. Its two large rubber wheels facilitate an easy and safe
transfer; and its four small tyres in the chassis have a manual braking system. Its maximum holding capacity is 150
kg.

82

Metalden Mamul Ürünler Kategorisi / Metal Products Category
84

3.
Ahmet Toplu
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Mimar Sinan University of Fine Arts
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design

Ö€renci - Üçüncülük Ödülü / Student - Third Prize

Tranquil baby

Bebek ürünlerinde genel olarak görülen çok çeşitlilik onların taşınması ve depolanmasında oldukça güçlük
yaşanmasına sebep olmaktadır. Özellikle bu ürünlerin seyahat esnasında yaşattığı taşıma zorlukları bu ürünün çıkış
noktası olmuştur. Bu ürün uyku, beslenme, gezinme hallerinde bebeğin içinde rahat edeceği bir üründür. Mafsalda
birleşen tekerlek bacakları ürünün yerden yükselmesi ve alçalmasını sağlamaktadır. Ayrıca, bu mafsal sistemi ile
ürünün ayakları katlanarak büyük bir oranda küçülme sağlanmaktadır.

Tranquil baby

The diversity seen so often among baby products creates problems in carrying and storing them. Difficulties of
carriage during travels have been the originating point of this product. This product allows the baby to sleep, eat
food and enjoy being out in push chairs. Wheel legs coming together on articulated joints allow the product to be
elevated and lowered. Moreover, the legs of the product are foldable thanks to this articulation system, thus enabling
a significant reduction of storage space.
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AÇI-cak

Kavanoz kapağı açmak ellerimizdeki küçük kas ve eklemlerimizi kullanmamızı gerektirir. Bu kas ve eklemleri büyük
bir kuvvet uygulamak için kullanmak normal durumlarda bile bizi zorlarken herhangi bir bozukluk ya da zayıflık
durumunda tam bir problem halini alır. Bu tasarımın amacı da bu probleme çözüm sunmak, kullanma kolaylığı
sağlamak, sağ ve sol el kullanımı için uygun hale getirmektir. Kolayca kavranabilen ve kaymayan tutacakları, gövdeyle
açılı bir biçimde birleşerek hem tutuş pozisyonunu hem de döndürme hareketini kolaylaştırır. Genel çevirme hareketi
göz önünde bulundurularak parmak ve kas eklemleri yerine, kol kaslarının kullanımı hedeflenmiştir. Esnek ve dayanıklı
kapak kavrayıcı kısımla da farklı boyutlardaki kavanoz kapaklarına uyum sağlanmıştır.

AÇI-cak

Opening lids of jars requires us to use small muscles and joints in our hands. Using such muscles and joints to apply
a heavy force can inconvenience us even under normal circumstances and becomes a bugbear if we any weakness.
This design is intended to provide solutions for such a problem by providing ease of use and optimization for use
both by right and left hands. Its non-slip and easily graspable handles combine at a convenient angle with the body
and make the handling position and turning movements easier. Taking general movements into consideration, it is
intended to use arm muscles instead of finger and joint muscles.. The flexible and durable section used for grasping
lids accommodates jar covers of different sizes.
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Engelli Kullanıcılar İçin Kontrol Paneli

Proje, engelli kullanıcıların yardım ihtiyacı hissetmeden görsel ve sesli uyarılarla çalışan elektrikli aletleri
kullanabilmelerini sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Bu amaçla kontrol panelinde kullanılacak olan ürünün ihtiyacına
göre seçilebilecek dört bölüm bulunmaktadır. İlki, grafik görselleri okuyamayan görme engelli kullanıcıların ısı, zaman,
vb. ayarlarını yapabilmelerini sağlamak amacıyla etrafında kabartmalı numaraların bulunduğu bir ayar düğmesidir.
Düğmenin üzerinde bir parmağın sığacağı kadar boşluk vardır, engelli kullanıcı parmağını bu boşluğa yerleştirir ve
parmağını kabartmalı numaraların üzerinden geçtikçe sayıları okuyarak ayarlamasını yapar. Diğer kullanıcılar için bu
boşluk numaraları gösteren imleç amacıyla kullanılır. 2.bölüm ise fırın gibi sesle uyarı veren ürünlerde kullanılmak
üzere düşünülmüştür. Öncelikli olarak duyma engelli kullanıcılara ışık ve titreşimle uyarı verdiği için kullanım kolaylığı
sağlar. Üründe gerekli ayarlamalar yapıldıktan sonra kullanıcı bu parçayı ürünün üstünde bulunan yuvasından çıkarır,
istediği yere koyar veya mıknatısla tutturur. Ürünün zaman ayarlaması sonlandığında ürün titreşim ve ışıkla uyarı verir.
Bu özelliğiyle aslında her kullanıcı için kolay bir kullanım sunar. 3 ve 4. ürünler ise engelli kullanıcılar için istendiğinde
aktive edilen konuşan menü ve bu menünün kullanımını kolaylaştıracak, işlevine göre uygun kabartılı forma sahip olan
düğmelerden (ör:alt-üst tuşları) oluşan takımdır.
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The project is control panel design to find a solution of the need of interaction between the electric appliances’ control
panels which use sound and picture to give information and the disabled users. To fill this deficiency, the control
panel has four parts such as embossed control knob, portable alarm, audible menu and the embossed key pad.
Firstly, because the blind people can’t read the graphical numbers, they can’t make the adjustment by themselves.
Hence there are embossed Braille numbers to be able to read with finger. Disabled user puts his finger on the convax
hole of the button, and turns it. While he turns the button, he can feel the braille numbers, and make the adjustment
by himself. Second part is a portable alarm to warn deaf user with vibration or light instead of sound. When the
appliance gives a warning, this product starts to vibrate and light. With this qualification, it is not only for disabled
user, but also for the general user who doesn’t want to be around the appliance during it works. Third and fourth parts
are designed to be able to use the digital menu easier for blind people who can’t use it by themselves. Disabled users
can active the Audible Menu meanwhile the other users doesn’t want to use this speciality. The buttons which have
appropriate forms for the aim of usage of the button can help them to use this audible menu.

Burak Şenkardeşler
Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
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Slice

Slice tek kolu-eli olmayan veya geçici süreliğine sakatlık yaşayan engellilerin tercih edeceği bir ürün olmakla beraber
oldukça geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. Ürün bıçak ve çatalın fonksiyonlarını bir araya getiriyor. Bıçağın
gerekli olduğu yemeklerde kullanıcıya kolaylık sağlıyor. Tasarlanan güvenlik mekanizması sayesinde keskin yüzeyler
sadece kesme aşamasında baskı uygulandığı zamanlarda ortaya çıkıyor. Kesilmek istenen gıdanın üzerinde, bıçaklar
gıdaya temas edecek şekilde konumlandırıldıktan sonra, gerekirse ileri geri hareket ettirilerek kesme işlemi yerine
getiriliyor. Çatal fonksiyonu kullanılırken herhangi bir kaza olmaması için hareketli koruma dişleri keskin bıçaklı dişlerin
önüne geçiyor. Bu hareketli koruma dişleri ürünün içerisindeki yaylar ile sürekli olarak dışarı doğru itiliyor. Gıdanın
üzerine basınç uygulandığında gıdaya temas eden hareketli koruma dişi geri çekiliyor ve bıçaklı dişin gıdaya temas
etmesine izin veriyor. Her iki el ile de kesme işlemini yapılabilmesi için ana gövdedeki dışta kalan çatal dişleri uygun
şekilde keskinleştirilerek bıçak formuna getirilmiş. Ergonomik açıdan kesme işleminin en kolay şekilde yapılabilmesi
için bıçaklar mümkün olduğunca kavisli düşünülmüş. Slice, sağ ve sol hareketli koruma dişleri, yaylar, kapaklar ve
pimler olmak üzere dokuz parçadan meydana gelmekte. Kesme işlemi için gereken kuvvetin kontrollü bir şekilde
yönlendirilmesi için de sap kısmında geniş yüzeyli basınç alanı oluşturulmuş.

Slice

Although “Slice” is especially beneficial for one handed or temporarily disabled people, it appeals pretty broader
consumer population. Product combines both fork’s and knife’s functions together and provides convenience when
meal needs a knife. With the help of well-designed safety mechanism sharp edges only show up when a specific
pressure is applied. Two moving tines provide safety when using product’s fork function by extending over sharp
edges. These moving parts are being pushed continuously outwards so that knives appear only when a specific
pressure is applied. In order to make product convenient for both hands, both leftmost and rightmost tines are
sharpened to serve as a knife. To ease the cutting action knives are designed as curved as possible. A broader area is
designed on body in order to apply the force needed to perform a cutting action more comfortably. “Slice” is consist
of left and right moving protection tines, springs, covers, pins and body, a total of nine pieces.
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Unhindered

Bedensel engelli vatandaşlarımız ve 65 yaş üstü yürümekte zorluk çeken bireylerin evlerde ve otellerde de onlara
yönelik rahat temizlik ihtiyaçlarını karşılıya bilecekleri bir alan tasarladım. Yenilik olarak engelli bireylerin rahatça
kolçaklardan yardım alarak oturup, raylı bir sistemle ileri ve geri gidebilecek şekilde duş alanına rahatça ulaşmasını
sağlamak. Bireyin rahat bir şekilde su ısı ayarını yapabileceği, alan darlığı yaşamadan rahatça hareket imkanı
kazandığı, ergonomik, güvenli bir şekilde temizlik ihtiyaçlarını kimsenin yardımı olmadan yapabilecekleri bir duş
alanı oluşturmak ve böylelikle bulundukları alanlarda tekrardan ben de varım diyebilecekleri ve tekrar özgüvenlerini
kazanmalarını hedeflemekteyim. Tasarımda malzeme olarak ana gövde krom kaplama veya paslanmaz çelik, oturma
alanı polietilen, kabin kısmında plastik kaplı fıskiye, led ışıklar, suyu vanaları açma kapamada kullanılacak malzeme
armatür. Üretim kısmına gelirsek ana gövde bükme işlemiyle tek bir metal parçadan oluşturulabilir. Üst kabin yine
bükülme yöntemi ile oluşturabiliriz. Oturma alanı ise sistemi ile yapılabilir, ayrıca belirli yerlerde cnc ve lazer kesim
yöntemleri kullanılabilir.

Unhindered

I designed o field for people physically disabled and individuals over age 65 who difficulty walking to provide freely
needs of cleaning in house and by innovation I provide to arrive freely that shower field with a rail system to go
backwords and forwards by receive help individual of physically disabled from mittens. An individual can make
a comfortable water temperature settings, where you can comfortably won by the possibility of moving without
shortness of space, ergonomic, you can safely clean a shower area that nobody needs without help and so I’m in
areas of the company could call again and again I aim to gain self-confidence at design i used these materials; for
main part chrome covered or steinless steel, for sitting part polietilen. At cabinet part, plactic cover shower, led lights
and water valves are all armature and about product part; very easy and pratic bending twist system made from only
a single metal piece. Actualy we also produce and add sitting area with cnc and laser methods.
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Dinlendiren Askılık

Dinlendiren Askılık tasarımı: Yaşlı insanlarımızın ve ayakta fazla duramama problemi yaşayan insanlarımıza yönelik
bir çözüm bulmayı amaçlamıştır. Örneğin yaşlı bir insanımız evinden çıkarken vestiyerden alması gereken atkı, şapka
vs. almada zorlanır, uzanırken yaslanamaz dengesi bozulur, ayakkabı giyerkende oturacak veya yaslanacak bir yer bir
obje bulamayabilir bu durum yaşanabilecek ev kazalarını gündeme getirmektedir. Dinlendiren askılık tasarımı önerisi
tek parça dengeli stabil ve hafif duruşu ile konut antrelerinde, kamu binalarında, otel odalarında dış kapı önündü
konumlandırılır ve son çıkma eyleminde gereken ihtiyacı yaşlı insanlarımız oturarak karşılayabilir. Girerken ise elindeki
kişisel eşyaları askıya asıp, ayakkabı vb. oturarak çıkarabilir. Bu gibi eylemleri insanlarımız oturarak yaptığı zaman
kişiler kendilerini daha güvenli hissedebilirler. Dinlendiren askılık tasarımı herkes tarafından kullanılabilen bir yapıya
sahiptir, her evde yasa ortak kullanım alanlarında söz konusu gereken ihtiyaçları karşılayabilir.

Dinlendiren Askılık

The soothing design of the old hangers for our people and our people who suffer from incontinence than standing
seeks to find a solution. For example, an older home while our people to take cloakroom scarf, hat etc. making
sweat, lying not rest balance is disrupted, shoes giyerkende seat or against an object not find a place to live in this
situation brings home accidents. Balanced, stable and lightweight one-piece design of the proposal of the hanger
resting position, with the antrelerinde housing, public buildings, hotel rooms and is positioned at the outer door
was his need to act out, and finally sitting down old meet our people. Hang suspended in the hands of the onset of
personal belongings, shoes and so on. actions, such as sitting çıkarabilir.Bu people of his time sitting in our people
feel themselves more secure. The soothing hanger design has a structure that can be used by everyone, every home
needs to meet these public areas of the law.

91

Metalden Mamul Ürünler Kategorisi / Metal Products Category

Ö€renci / Student

20121948
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını istememiştir.
The participant did not prefer,
her photography and personel
info, to take part in the catalogue.

XAX

XAX tırnak makası alışılagelmiş tırnak makaslarının dışında bir çalışma mekanizmasına sahiptir. Kuvvet makasının
ortasından uygulanarak kavrama gücünün desteklenmesi amaçlanmıştr. XAX’ın mekanizması birbirine bağlı mafsallar
sayesinde ortadan gelen kuvvetin diğer parçalara etki etmesi ile harekete geçer. Tırnak keserken farklı kullanıcıların
engellerini göz onüne almanın yanı sıra, normal insan içinde makasın elimizden kayması sonucu oluşabilecek olumsuz
durumlara karşı kolay kavrama ve alt tarafındaki vakumlu plastik parça ile koyduğumuz yere sabitlenme özelliği
taşır. Bu özelliği sayesinde kavrama zorluğu çeken, el hareketlerinde engeli olan kullanıcılarında rahat ve güvenilir
şekilde kullanabilmesi düşünülmüstür. Paslanmaz çelikten üretilen makasın alt yüzeyinde vantus görevi gören plastik
malzeme üst bölümünde de parmağımızı destekleyen kauçuk malzeme kullanılmıştır.

XAX

The usual nail clippers nail trusses XAX is a non-operating mechanism. Gripping force applied shear force is intended
to support the center.
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KEYİF

Keyif yaşlı insanların çay keyfine keyif katacak alternatif bir üründür. Standart çay kaşıklarının aksine çaya toz şeker
alma sürecinde dökülmeyi engellemek üzere tasarlanmıştır. Yaşlı insanların yanı sıra bu süreçte zorlanan ve bu ürüne
ihtiyaç duyan herkese hitap etmektedir. Özellikle yaşlılar için tasarlanan bu ürün ,yaşlı insanların ihtiyaç ve sağlık
durumları göz önünde bulundurulmuş olup, el titremesi yaşayan her yaştan ve kategoriden insan için düşünülmüştür.
Örneğin pek çok Parkinson hastası insan için çay kaşığının öncelikle evde kullanımı kolaylaşırken, misafir olarak
bulunulan ortamlarda mahcubiyeti ortadan kaldıracaktır. El titremesi olan ve toz şeker almakta zorlanan insanlar için
kullanımı kolay ve farklı deneyimler yaşatacak bir üründür. Keyif sadece bir yay ve ufak menteşeden oluşan basit
bir sistemden oluşmaktadır. Malzeme olarak paslanmaz çelik düşünülmektedir. Yaşlı insanların yadırgamaması için
çay kaşığı formunun çok dışına çıkılmadan bu ürünün formu oluşturulmuştur. Elde tutuşu kolaylaştırmak için sap
kısmı daha düz ve ince tasarlanmıştır. Sivri ve yuvarlak kenarlar ile yaşlılık ve gençlik kavramlarının zıtlığına vurgu
yapılmıştır. Ayrıca bu keskin ve yumuşak çizgilerle bir dinamizm yaratmak amaçlanmıştır. Böylece yaşlı insanlarda
daha dinamik bir his uyandırmaya çalışılmıştır. Bununla kullanıcıların farkına varmadan daha sağlıklı, dinç ve zinde
olacakları öngörülmüştür. Organik formlar yerine daha keskin hatlar kullanılmıştır. Zarif olmasının yanında güçlü
duruşu dinamizmi destekler niteliktedir. Yaşlı insanlara bir gençlik çağrısı niteliğinde olup, onların ihtiyaç ve duyularına
hitap eden bir üründür.

KEYİF

Keyif is an alternative product that adds enjoy to the pleasure of old people. In contrast to standard tea spoons, it
is designed to prevent the sugar’s spiiling around in the process of pouring sugar into a tea cup. In addition to old
people it helps other people who have difficulties and who needs this product in this process. This product, especially
designed for old people, their needs and health problems were taken into account, it is made for all people in all
ages who have trembling hands. For example; for a person that has Parkinson disease, it is easy to use this tea
spoon at home as well as at visits it eliminates the embarrasment problem. This is a product that will offer different
experiences for people who have trembling hand problem and have difficulties when taking sugar. Keyif is consisted
of a simple system that contains a spring and a small hinge. As the material, it is considered stainless steel. For old
people not to be out of the product it is designed in the form of a tea spoon. The handle is designed flatter and thinner
to make easy to handle it. The contrast of old age and youth is emphasized with the sharp and rounded edges. Also
it is purposed to create a dynamism with these sharp and smooth lines. Thus, it is tried to make old people feel more
healthy, vigorous and fit. Instead of organic forms, sharper lines are used. In addition to being elegant, powerful
stance supports the dynamism. It is a product that urges youth to old people and appeals their needs and senses.
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TU&KA

TuKa görme engelli kullanıcılar düşünülerek tasarlanmış tuzluk ve karabiberliktir. Görme engelli vatandaşlarımızın
kullandığı Braille alfabesinden faydalanılarak tuzluğun ve karabiberliğin üzerine T ve K harfleri uygulaması yapılmıştır.
Böylelikle tuzluk ve karabiberliği tutuklarında hangisinin tuz ve karabiber olduğu rahatlıkla anlaşılabilir. Herkes için
tasarım kapsamında düşünülerek diğer tüm kullanıcıların ev ve restoranlar da rahatlıkla kullanabilceği bir ürün.

TU&KA

TuKa is a friendly user design of salt and pepper cellars for the visually impaired with braille alphabet. It is possible to
distinguish salt&pepper cellars with brailled written S and P letters for visually impaired. Within the scope of design
for all (design 4 all) it is a friendly user products for home and restaurants.
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NOKTA

NOKTA, konseptini Japon bahçelerinin vazgeçilmez bir parçası olan “Shishi Odoshi”den (Japon Çeşmesi’nden)
almıştır. Tamamen fizik kuralı ile çalışan bu sistem, hazneye dolan suyun, kabın ağırlığını yenmesi ile içerisindeki
suyu boşaltacak şekilde dönmesiyle çalışır. Bu anlık dönüş kabın çarparak ses çıkarmasını sağlar. Bu konseptten
yola çıkarak tasarlanan NOKTA ise hem görme engelliler hem de günlük ev kullanıcıları için düşünülmüş su ölçme
kabıdır. Çalışma şekli şöyledir; sisteme yukarıdan su ilave edilir. Üst kısmın ızgara formunda olması, suyun direncini
ve tazyikini kırar. Kapağın altındaki hazneye su dolmaya başlar. Haznenin hacmi bir su bardağı ölçüsü olan 250 ml’ye
göre ayarlanmıştır. Hazneye dolan suyu 250 ml’ye kadar dengede tutması için karşısına 250 gr ağırlık konulmuştur.
Haznedeki su, bu miktarı geçtiğinde sistem dengesi bozularak ani bir dönüş yapar, suyu boşaltır ve hazne üst kapağa
çarparak görme engelliye ses ile geri bildirim verir. İçindeki su tamamen döküldükten sonra, metal ağırlık sistemin
eski haline gelmesini sağlar. Ve bu sistem engelli kullanıcıların, her defasında 1 bardak suyu ölçmelerine yardımcı olur.
Böylelikle, özellikle sıcak sıvı doldurulurken parmağı ile ölçmesine de gerek kalmaz. Sürahinin toplam hacmi 1000 ml
(4 su bardağı)’dir. NOKTA, doldurulan suyu porsiyonlara ayırdığı için ev kullanıcıları için de fayda sağlar.

NOKTA

Muzaffer Koçer
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstriyel Tasarım Bölümü
Yüksek Lisans
Scuola Politecnica Di Design
Product Design
Middle East Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design
Master’s Degree
Scuola Politecnica Di Design
Product Design
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NOKTA is inspired by the Shishi Odoshi (Japan Fountain) concept, an indispensable element of Japan gardens. This
system, working entirely by the laws of physics, runs by rotation when water filled into the chamber is emptied
by controlling the weight of the container. This instant rotation agitates the container, thus then producing noises.
Inspired by this concept, NOKTA is a water measuring container intended for both visually impaired persons and daily
domestic users. It operates as follows:
Water is poured into the system from above. The grid form of the upper part breaks the pressure of water. Water is
poured into the chamber below the lid. The volume of the chamber is adjusted according a water glass of 250 ml.
A weight of 250 grams is balanced against the 250 ml. water poured into the chamber. Water inside the chamber
makes a sudden rotation and is emptied when the system becomes unbalanced, and the chamber hits the upper lid
and gives an audio alarm to the visually impaired person. The metal weight allows the system to be restored after
the water in it is completely emptied. This system helps impaired persons measure a glass of water each time. Thus,
the user does not need to measure the water level it with their finger - particularly when hot liquid is filled. The total
volume of the pitcher is 1000 ml (4 glasses of water). NOKTA is also helpful for domestic users as it allocates poured
water into measured portions.
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EasyMix

Hazır bebek mamalarının kolay ulaşılabilir ve pratik olduğu düşünülmesine rağmen, uygulamada dikkat edilmesi
gerekilen hususlar vardır. Bu ürünler toz halinde muhafaza edilip, sıcak su ile hazırlanmaktadır. Çözelti haline
getirilen mama uzun süre saklanamamakta, buzdolabında bekletilememekte ve en geç 45 dakika içinde tüketilmesi
gerekmektedir. Ebeveynler kendi ev ortamlarında bulunmadıkların da örneğin; seyahatlerde, restoranlarda, otellerde
veya kaynamış suya kolayca ulaşamadıkları durumlarda mama hazırlamak için pratik bir çözüme ihtiyaç duymaktadırlar.
EasyMix, bu duruma istinaden tasarlanmıştır. EasyMix mama hazırlamanın pratik, hızlı ve hijyenik yoludur. Dışarıdan
bakıldığında tipik bir biberon görünümünde olan ürün, mama saklama haznesine sahip bir termos niteliğindedir.
İstenilen sıcaklıkta kaynamış su ve toz mamayı ayrı ayrı muhafaza eden EasyMix, gerektiği anda bunları pratik ve hızlı
bir şekilde karıştırarak mamanın hijyenik bir şekilde hazırlanmasını sağlar. Böylelikle kullanıcı hem zamandan kazanır
hem de gerekli malzemeyi ayrı ayrı taşıma zahmetinden kurtulur. BPA içermeyen ve bulaşık makinesinde yıkanabilen
EasyMix tüm bebekler için güvenli bir üründür.

EasyMix

Instant formulas for baby food are believed to be easily accessible and practical; however, there are points to be
taken into consideration when using them. Such products are preserved in powder and prepared in hot water. Baby
food made in solution cannot be preserved and stored in refrigerators for a long time, as it should be consumed at
the latest within 45 minutes. Parents need a practical solution to prepare baby food when they are away from their
homes, i.e. at restaurants, hotels etc. or during travels or when they cannot have boiled water. EasyMix is designed
for such situations. EasyMix is the practical, instant and hygienic way to prepare baby food. When looking from
outside, the product appears to be a typical feeding bottle and is like a vacuum bottle that has a chamber to preserve
baby food. Preserving powder food and water boiled at a desired temperature separately, EasyMix mixes them all
practically and quickly when necessary, thus letting the user prepare baby food in a hygienic way. The user both
saves time and is relieved from the burden of carrying needed materials separately. EasyMix does not BPA and can
be washed in a dishwasher so it is a safe product for all babies.
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Marakas

Okul öncesi dönemde çocukların gelişimini destekleyen temel etkinliklerden biri, ritim ve ses ayırt etme çalışmalarıdır.
İşitmeye dayalı etkinlikler, görme engelli çocuklar için ayrıca önem teşkil etmektedir. Görme engelli çocuklar, birçok yeni
kavramı ses yardımıyla öğrenmekte; sesin şiddetini, tınısını ve yankısını çevrelerini algılamak için kullanmaktadırlar.
Engelli bireylerin çocukluktan itibaren toplumda yaşadığı en büyük problemlerden biri sosyal izolasyondur. Okul
öncesi dönem çocukları için üretilen ürünlere bakıldığında, engelli çocukların engelsiz yaşıtlarıyla kaynaşmasını
desteklemediği görülmektedir. Özellikle, görme engelli çocuklar için var olan az sayıdaki ürünler, engelsiz çocukların
ilgisini çekecek nitelikte değildir. Marakas, okul öncesi 3-6 yaş aralığı çocuklar için geliştirilmiş bir ritim aracıdır.
Silindir, iç bükey ve dış bükey olmak üzere üç şekilden oluşmaktadır. Her şeklin içerisinde bulunan bilye sayısı farklı
olduğundan, şekiller sallandığında çıkardıkları sesler farklıdır. Ayrıca her şeklin üç ana rengi mevcut olup renkler
yüzeylerdeki dokularla kodlanmıştır. Engelli ve engelsiz çocukların iletişimlerini desteklemeyi hedefleyen marakas,
çocuklara her oyunda yeni bir ürün oluşturma imkanı sunmaktadır.

Marakas

One of the basic events that promote the pre-school pediatric development is rhythm and auditory discrimination
studies. Auditory events are of particular importance for visually impaired children. Visually impaired persons learn
many new concepts through sounds and use the intensity, timbre and echo (reflection) of the sound to perceive things
around them. One of the most important problems encountered by the handicapped from their childhood onwards
is social isolation. For pre-school children, it can be seen that many products do not allow handicapped children to
socialize with their non-handicapped peers. In particular, very few products available to visually handicapped children
are not attractive to non-handicapped children. Marakas is a rhythm tool developed for pre-school children of ages
3 to 6. It consists of three cylindrical, concave and convex figures. The number of balls in each figure is different so
when such figures are shaken, the sounds they make are all different. Moreover, each figure has three main colors
which are coded with textures on surfaces. Maracas that aims to support communication between handicapped and
non-handicapped children allow children to create a new concept in each game.
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M.
Şenol Doğan
Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Marmara University
Faculty of Fine Art
Department of Industrial Design

Profesyonel - Mansiyon Ödülü / Professional - Mention Prize

Two Toes

“Two toes” sayesinde yaşlı insanlar, çocuklar, parmak engelli insanlar istedikleri objeyi rahatlıkla tutup kullanabilecekler.
Su içmek için bile bardağa yapıştıracağınız “Two toes”den yardım alabilirsiniz. Çerez kasesini yağlanan eliniz
yüzünden artık düşürmezsiniz. Çünkü “Two toes” tutuş yeteneğinizi artırır. “Two toes” esnek ve yumuşaktır. Bu
nedenle parmaklarınıza zarar vermez. Esnek yapısı sayesinde her türlü nesneye uyum sağladığı gibi yapışkan arka
yüzeyi, “Two toes”in, her türlü malzemeye rahatlıkla tutunmasını sağlar. Yapışkanlı olması sayesinde istendiğinde
kolayca yapıştığı yerden ayrılabilir. Renkli ve hoş tasarımı sayesinde evinizde bulunan günlük kullanım eşyalarınızı
daha özel ve eğlenceli hale getirebilirsiniz. Plastik enjeksiyon kalıplarında rahatlıkla uygulanabilir bir forma sahiptir.
Ham madde ve üretim maliyetleri düşük olduğu için ekonomiktir.

Two Toes

Old people, children and persons who have disabled fingers often have a problem to conveniently hold and use many
objects. You can get help from “Two toes” which you can stick to a water glass. You will not drop snack dishes
because of your oily hands because “Two toes” enhances your ability to hold objects. “Two toes” are flexible and
soft. Thus, it does not damage your fingers. Thanks to its flexibility, it can form itself to all objects and its sticking rear
surface allows “Two toes” to grip any materials. It is sticky and it allows easy detachment from any place on which
it is stuck. You can make all of your daily domestic goods more special and enjoyable thanks to its colorful and nice
design. It has a form which can be conveniently accommodated to plastic injection moulds. It is economic as its
costs of production and raw materials are low.
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Engin İpci
İstanbul Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Endüstri Mühendisliği Bölümü
Yüksek Lisans
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
İstanbul University
Faculty of Engineering
Department of Industrial Engineering
Master’s Degree
Mimar Sinan University of Fine Arts
Department of Industrial Design

Wrap-Off Ambalaj Açıcı

Gündelik hayatta kullandığımız bütün poşet ambalajlar, her ne kadar kolay açılabilir bir şekilde tasarlansalar da
sağlıklı iki ele ihtiyaç duymaktadır. Wrap-off fikri bisikletten düşüp kolu kırılan bir insanın yaşadığı bir aylık engellilik
deneyiminden yola çıkılarak tasarlandı. Böylece, herkesin potansiyel bir engelli olabileceğini ve bir ürünün herkes
için tasarlanması gerektiğini düşündük. Wrap off, düşük üretim maliyeti ve fonksiyonel tasarımıyla geniş bir kullanıcı
pazarı ve kullanım alanı sunmaktadır. 45 derecelik yüzey açısı yatay veya dikey montajda rahat bir kullanım imkanı
sunarken; kesici parçanın 180 derece dönebilmesi kolay bir şekilde sağ el ve sol el kullanımına uyarlanabilme imkanı
sunmaktadır.

Wrap-Off Ambalaj Açıcı

Nilgün Serteser İpci
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Bölümü
Middle East Technical University
Faculty of Architecture
Department of Architecture
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The flow pack packages that we use in our everyday life, no matter how they are designed as to be opened easily,
always need two healthy hands to open them. The idea of Wrap-off came up from the one-month disability experience
of a man, who fell off his bike and broke his arm. Thus, we thought that every person was actually a potential
disabled, therefore any product should be “designed for all”. Wrap-off, with its low cost of production, and its
functional design, lays a wide range of user profiles and usage area. While it’s surface angle of 45 degrees enables
an easy use in horizontal or vertical assembly; the 180 degrees angle of its cutter part makes it convenient for both
right and left hand use.

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

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

MAMA seyahat kapları bebeklere ve okula yeni başlayan çocuklara evlerinde buldukları konforlu ve keyifli yemek
alışkanlıklarını ev dışında da yaşatabilmeyi amaçlamaktadır. Üç mama kabı ve en üst hazneli taşıma kapağının
birbirine sabitlenmesiyle portatif bir seyahat mama çantası haline gelmektedir. Formuyla bebeğe tutuş kolaylığı
sağlayan sapı ve sapa takılıp çıkarılabilen çatal ve kaşık uçları hazneli üst kapağın içinde taşınmaktadır. Çift cidarlı
yapısıyla mama kapları ısı geçişine engel olur. Bu özelliği, ebeveynin evde hazırladığı sağlıklı taze yiyeceklerin besin
değerini ve ısısını koruyarak çabuk bozulmasını önler. Yan ve alt yüzeylerindeki silikon malzeme kaymaz yapısıyla
tutuş ve kullanım rahatlığı sağlar. Mama kabının kıvrımlı iç yüzeyi, mamanın son lokmasına kadar kaşığa alınmasını
kolaylaştırır. İç bükey yapısı sayesinde dökülmelere de engel olur. Ebeveyn ihtiyacına yönelik taşıyacağı mama kabı
sayısını belirleyebilir. Hazneli kapak tutma sapı sayesinde taşımada kolaylık sağlar. Ayrıca çatal ve kaşığın kapaktaki
tırnaklı yuvalarına sabitlenerek kapalı bir ortamda taşınması hijyeni ve düzeni sağlamaktadır. Silikon tutma sapının
formu bebeğe tutuş kolaylığı sağlayarak, kendi kendine yemek yeme alışkanlığı edinmesini kolaylaştırır. MAMA,
bebeklere ve dolayısıyla ebeveynlerine dışarıda da konforlu yemek yeme fırsatı tanımaktadır. Aynı zamanda okula
yeni başlayan çocukların beslenme çantası olarak kullanabilecekleri bir tasarımdır. Renkli ve şık formuyla beslenme
saatlerini keyifli geçirmelerini sağlar.

MAMA

MAMA travel cups aims to give the same feeding behaviours to children and babies when they are out of the home.
It comes to portative travel MAMA bag with the fixing of a top cover and three MAMA cups as overlaped. The easy-to
grip handle and fork head / spoon head can be transport in the top cover part. With the double facade cups, Mama
can keep the food as warm inside. Depends on this feature it prevent to deterioration of food. The side and bottom
surfaces of the structure of non-slip silicone material provides ease of use. With a concave structure will also prevent
spills. The cup quantity to use on MAMA can be decide on needs of the parents. Chamber lid make it easy to transport
thanks to handle. In addition, the lid secured to the fork and spoon, this environment provides hygiene and order in
the box. Transportation. Silicone handle provides to babies easy of handlings and self-eating habits. MAMA gives
opportunity to eat at the outdoor with comfort to the babies and their parents. It is also a new design of luchbox
for children who just started to primary school. Colorful and stylish form provides to spend a pleasant eating time.
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Melik Kemal Sabuncu
İzmir Ekonomi Üniversitesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Endüstriyel Tasarım Bölümü
İzmir University of Economy
Faculty of Fine Art and Design
Department of Industrial Design

Çevir Çarp

Murat Sabuncu
Ege Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Makina Mühendisliği
Ege University
Faculty of Engineering
Department of Mechanical Engineering

Çevir Çarp ilkokul çağındaki çocukların çarpım tablosunu görsel ve eğlenceli bir şekilde ezberlemesine yardımcı bir
aparat olarak tasarlanmıştır. Aparat; - çarpma işlemindeki çarpan ile çarpım sayılarının dişleri üzerinde yazılı olduğu
iki adet çark - çarpan çarkını döndürmeye yarayan bir kol - görüntülenmek istenen çarpan ve sonuçları vurgulamak
için büyüterek gösteren iki adet şerit mercek - üst kısmında çarpılan rakamlarının yazılı olduğu sabit bir çerçeveden
oluşmaktadır. Kullanımı gayet basittir. Çarpan ve çarpım çarkları birbirine göre hareket etmekte olup kullanıcı kolu
çevirdiğinde karşısında yer alan üstteki sarı renkli şeritte görülen çarpan grubunun (3’ler, 5’ler gibi) çerçevede yazılı
olan farklı çarpılanlarla çarpımı sonucu elde edilecek sonuçlar alttaki yeşil renkli mercekte yer alacaktır. Malzeme
olarak: - aşınmaya dayanıklılığından dolayı çarklar için polikarbonat - ergonomik ve kozmetik özelliklerinden dolayı
tutma kolu ve çerçeve için ABS - ışık kırınımı ve kozmetik özelliklerinden dolayı da mercekler için mika seçilmiştir.
Aparatın üretimi plastik enjeksiyon yöntemi kullanılarak kolaylıkla ve sadece %3’lük malzeme firesiyle yapılabilir. Ürün
tamamen geri dönüştürülebilir plastikten üretildiği için çevre dostudur. Renkli tasarımıyla ÇevirÇarp, her çocuğun
çarpım tablosunu ezberleme sürecini eğlenceli bir oyun havasında, kolayca atlatmasını sağlamak amacındadır.

Çevir Çarp

Çevir Çarp is an auxiliary apparatus designed to assist the children who are at the age of primary school, for visual
memorization of the multiplication-table. The apparatus consists of; - Two wheels each of which has nine teeth,
showing the multipliers and the results of multiplication process. - a handle which is used to rotate the wheel showing
the multipliers - two lenses highlighting the chosen multiplier and the related result. - a frame on which numbers
of multiplication are written. The apparatus is very simple to use. The multiplier and result wheels are rotating in
harmony. When user rotates the handle, the multiplication number group (e.g. 3s, 5s, etc.) appears on the lens above
and related multiplication results as well on the lens below. As materials: - Policarbonate (upon its high abrasion
resistance) for wheels - ABS (upon its ergonomy and cosmetic properties) for the handle and frame, - Mica (upon
its refractive and cosmetic properties) for the lenses are selected. Apparatus can be easily manufactured by injection
molding, with only 3% bulk material consumption. Product is environment friendly as it is completely made of
recyclable plastics. ÇevirÇarp, with its colorful design, aims to overcome the process of the multiplication-table
memorization easily and in an entertaining way for children.
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Can Berk Öcalır
Yeditepe Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Yeditepe University
Faculty of Fine Art
Department of Industrial Design

Plastikten Mamul Ürünler Kategorisi / Plastic Products Category

Profesyonel / Professional

Med-Cap
Murat Keha
Yeditepe Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstriyel Tasarım Bölümü
Yeditepe University
Faculty of Fine Art
Department of Industrial Design

Yaşımız ilerledikçe bazı şeyleri hatırlamak zorlaşabilir. Bunların en başında, yaşın getirdiği hastalıklar için kullanılan
ilaçların alınmasının unutulması gelir ve ciddi sorunlara yol açabilir. Med-Cap ilaç hatırlatıcı ile ilaç zamanınızı asla
unutmayacaksınız. Günde 4 kere, 3 kere, 2 kere ve 1 kere olan ilaç dozajlarının depolanması ve saati geldiğinde
hatırlatılması, kolay bir şekilde alınmasını sağlar. Tek yapmanız gereken bölmelere ilaçları koyduktan sonra, iki
yanındaki butonlara basılı tutarak çevirmek ve doz ayarını yapmaktır. Ön yüzündeki doz göstergesi 6 saat (günde 4), 8
saat (günde 3), 12 saat (günde 2) ve 24 saat (günde 1) olarak doz ayarı yapabilmektedir. Şeffaf üst yüzeyi sayesinde
ilaç bölmesi rahatlıkla görülebilmekte, zamanı geldiğinde yan butonlara basılı tutmadan kauçuk yüzeyli döner kapak
çevirilerek ilaç alınmaktadır.

Med-Cap

As we getting older, some things may be difficult to remember. Most of them are the forgotten drugs, used for
diseases and can lead to serious problems. Med-Cap drugs and medication reminders never forget your time. 4
times per day, 3 times, 2 times and 1 times dosage of the medication reminding with the product. After placing the
compartments with drugs you need to do, turn to hold the buttons on both sides and make dose adjustment. Dose
indicator on the front of 6 hours (day 4), 8 hours (day 3), 12 hours (day 2), and 24-hour (day 1), the dose adjustment.
Drug compartment easily be seen through the top surface with transparent top, without holding buttons and hold
rubber handling rotate, get the drugs.
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Fatma Kalemci
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
İç Mimarlık Bölümü
Karadeniz Technical University
Faculty of Architecture
Department of Interior Architecture

Şebnem Ertaş
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
İç Mimarlık Bölümü
Yüksek Lisans
Karadeniz Teknik Üniversitesi
İç Mimarlık Bölümü
Karadeniz Technical University
Faculty of Architecture
Department of Interior Architecture
Master’s Degree
Karadeniz Technical University
Department of Interior Architecture

Funda Kurak Açıcı

Beştaş

İnsan organizması hareket için yaratılmış, düzeni onun için kurulmuştur. Çocuk doğası gereği gelişmek ve hareket
etmek ihtiyacında olan bir varlıktır. Çocukluk dönemi gelişimin en hızlı, en etkili, içinde yaşanılan çevreyle etkileşimin
en fazla olduğu yıllardır. Bu nedenle tasarım, 6 aylık ile 5 yaş grubuna hitap edilecek şekilde kurgulanmıştır. “Beştaş”
oyunundan yola çıkılarak, 5 formun üst üste geldiği ve en üstte de 6 aylık dönemden sonra çocuğun kullandığı
puset, bu haliyle bir mama sandalyesidir. Puset sepet gibi alınıp kaldırıldığında taşlar dağılmakta, en alttaki form
masa diğerleri tabure olarak kullanılmaktadır. Puset her türlü sandalyenin üzerine konulacak ergonomiye sahiptir.
Bu nedenle hem konutta, hem restoranda hem de otelde kullanılacak bir mobilyadır. Bu mobilya, hem işlevsel hem
ergonomik hem de estetik değeriyle yenilikçi ve özgün bir tasarımdır. Kullanılan malzemenin plastik olmasından dolayı
çocuklar için güvenli ve gerçekleştirilebilir bir eğlence aracıdır.

Beştaş

Elif Sönmez
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
İç Mimarlık Bölümü
Yüksek Lisans
Karadeniz Teknik Üniversitesi
İç Mimarlık Bölümü
Doktora
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Karadeniz Technical University
Faculty of Architecture
Department of Interior Architecture
Master’s Degree
Karadeniz Technical University
Department of Interior Architecture
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Doctora’s Degree
Karadeniz Technical University

Human organism was created and designed for movement. A child is a being with an innate need for development
and movement. Childhood period refers to the years during which the child develops the most quickly and efficiently,
and sets the most interaction with the environment. For this reason, the design, so as to cater to the age group of 6
months to 5 fictional. On the basis of “Beştaş” game, 5 on top of that and at the top of the form after the 6-month
period used by a child stroller, a feeding chair in this state. Disintegrating the stones removed from the stroller like
a basket and taken the form of the following table is used as a stool in others. Ergonomic chair has to be put on all
kinds of strollers. For this reason, the housing, the piece of furniture that will be used in the restaurant and hotel. This
furniture is both functional and ergonomic, as well as the aesthetic value of the innovative and unique design. Due to
the material used in plastic safe for children and a fun tool that can be performed.

Hande Özgeldi
Işık Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarım Bölümü
Işık University
Faculty of Fine Art
Department of Graphic Art and
Graphic Design
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Ham ham
Enes Büyüktopbaş
Işık Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Işık University
Faculty of Fine Art
Department of Industrial Design

Bilindiği gibi diş çıkartan bir bebek beslenme sırasında verilen yiyecekleri kaşıntı ve acıma hissinden dolayı tüketmekte
zorluk çeker. Gün geçtikçe beslenmesindeki eksiklikler nedeni ile bebek zayıf düşer. Gelişim sürecindeki bir bebek,
gıda eksikliği nedeni ile bir takım rahatsızlıklar ile karşılaşır. 6 ile 16 ay arasında, katı yiyecekleri tüketmeye başlayan
bir bebek, bu yiyeceklere karşı olan ilgisini yitirebilir. Damak kaşıyan mama kaşığı ile bebeklerin rahatı düşünülürken,
besin tüketim süreleri de hızlanır. Besin tüketimi esnasında damaklarındaki rahatlama nedeni ile bebek yemek
yemekte güçlük ve zorluk çekmez. Bu ürün sayesinde bebeğiniz diş çıkarma sürecinde daha rahat ve huzurlu bir
şekilde yemeğini yiyebilecek ve iştahsızlık problemi yaşamayacaktır. Ürünü tamamlayan estetik ambalajı ile ham ham,
reyonda satışa hazır olarak ebeveynlerin ilgisini çekip beğenisini kazanacaktır.

Ham ham

As you know babies can’t eat easily while they are having teeth pain and scratching. Thus day by day baby’s immune
system can get down. And also 6-16 month babies can be uninterested about foods. With the aid of scratching palate
spoon; we are thinking baby’s healthy and food consumption times. So; while they are eating their foods they won’t
eat difficultly. So it helps to supporting nutritional needs. In this way babies can be peaceful, relax and calm while they
are eating their foods. With the esthetic support packaging, it is going to have the attention of parents.
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Dilara Kan
Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
İç Mimarlık Bölümü
Marmara University
Faculty of Fine Art
Department of Interior Architecture

Kit

Burak Hündür
Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
İç Mimarlık Bölümü
Marmara University
Faculty of Fine Art
Department of Interior Architecture
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“Uçan bir oyuncak görsek çığlıklar atarız. Bunu bir çocuk görse alkışlayarak sevinir belki de. Dünyanın kendisi de
boşlukta uçmaktadır. Ama bu durum yetişkinler için alışılmıştır, hatta sorgulamadan kabullenmiştir kimisi.” Josten
Gaarder, Sophie’nin Dünyası. KİT, çocukların bedensel ve psiko-motor gelişimi için düşünülmüş olup, farklı kullanım
özgürlüğü ile çocuklara eğlenceli bir dünya sunmaktadır. Oturma, sallanma ve oyuncak depolama fonksiyonlarıyla
oyun alanlarında eğlenceyi olduğu kadar düzeni de bir arada tutmaktadır. Çocuklar ürünü rahatlıkla taşıyabilir ve dış
mekanda da kullanılabilir. Dairesel formda olan KİT çocukların daha güvenli oyun oynamasını sağlamaktadır.

Kit

“We scream when we saw a flying toy. Maybe a child celebrates that with applauses. Also the earth itself flying in
an empty space. But this is ordinary for adults, even some of them accpeted without asking questions.” Jostenn
Gaarder, Sophie’s World KIT is designed for children and their physical and psychomotor developement. It provides
an entertaining world with different types of usage possibilities. It contains the fun and discipline together in the
playground with sitting, swinging and storage functions. Childs can easily carry the products and it can be also used
outside. It also provides a secure playing process with its rounded form.

20121792
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını istememiştir.
The participant did not prefer,
his photography and personel
info, to take part in the catalogue.
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ASA
20121792
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını istememiştir.
The participant did not prefer,
her photography and personel
info, to take part in the catalogue.

Kendi başına ayakta durabilen ürünün bir tarafı alışılagelmiş ayakkabı çekeceği formunda, diğer tarafı ise ayakkabıyı
çıkarmaya yardımcı olan bir çatal biçimindedir. Üç noktadan yere basan ASA, simetrik formu ve ergonomik tutamağı
sayesinde çift taraflı olarak kullanılmaktadır. Kullanıcı eğilmeden ASA’in kendi başına ayakta duruşundan faydalanıp
zeminden destek alarak ayakkabısını kolaylıkla giyip çıkarabilmektedir. Ayrıca ürün sadece yaşlı ve engelli kullanıcıları
değil her türde kullanıcıyı hedeflemektedir. Hem kullanıcının herhangi bir sakatlık durumunda ihtiyacını karşılamakta
hem de alışılagelmiş ayakkabı çıkarma yöntemi olan bir ayakkabıyla diğer ayakkabının arkasına basarak çıkarmada
olduğu gibi ayakkabıya zarar vermemektedir. Bu sayede ürün her evde kullanılmakta olan ayakkabı çekeceğinin yerini
alarak daha geniş bir kitleye ve yaşanan ikinci bir probleme de çözüm sunmayı hedeflemektedir.

ASA

One side of the self-standing product is in the form of a conventional shoehorn while the other side is in the form
of a fork which helps the user to take off the shoe. ASA contacts the ground from three points to be self-standing
and thanks to its symmetric form and ergonomic handle it provides a double sided usage. User can easily wear and
take off his shoes without bending thanks to the stability of the product. In addition, the product is not only aiming
to elderly or disabled users but also every type of user who prefers to use shoehorn. The product is a good choice
for any user in the event of a disability and also prevents the shoes from being damaged like in the classic way of
taking off; by pressing the back of other shoe. In this way, the product can aim a wider audience by taking the place
of classic shoehorn while providing a solution for another problem.
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Şafak Karabal
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Marmara University
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Department of Industrial Design

Golden Glove

Golden Glove, yaşlı insanların mutfakta daha kolay ve rahat bir şekilde yemek hazırlayabilmeleri ve ufak tefek işlerini
başkalarından yardım istemeden halletmeleri düşünülerek tasarlanmış bir üründür.

Ünzüle Açar
Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Marmara University
Faculty of Fine Art
Department of Industrial Design
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Golden Glove

Golden Glove is designed for older people prepare meals in the kitchen easier and more convenient way. Also, they
can use Golden Glove’s attachments for little things like popping bottles, shred onions and peel potatoes.

20121823
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını istememiştir.
The participant did not prefer,
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Pill-O

Ali Günöven
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Bölümü
Yüksek Lisans
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Mimarlık Bölümü
Middle East Technical University
Faculty of Architecture
Department of Architecture
Master’s Degree
Middle East Technical University
Department of Architecture

Bir süreliğine ya da hayatının bir evresinde düzenli ilaç alması gereken kişilere, ilaç alma zamanlarını hatırlatmak için
programlanabilen, yedi günlük (haftalık) ilaç düzenleyicisi. sabah, öğle, akşam, gece bölmelerine yerleştirilir.
Programlanan alarm zamanlarında saat çalarak kişiyi alacakları ilaçları konusunda ikaz eder. Yedi günlük
programlanabilen ürünün bölmelerine tekrar ilaç yüklenerek kullanıma devam edilebilir. Sistem bölmelerine ilaç
yüklenmediğinde, alarm işlevi devre dışı bırakılarak, ürün saat olarak kullanılabilir. Ya da ürün, gün içinde birden fazla
alarm işlevini (en fazla dört kere) yerine getirecek şekilde, başka bir amaç doğrultusunda da kullanılabilir. Ürünün
yapısı: İlaç düzenleyicisi üç temel kısımdan oluşur: Saat, - Saat kısmı, siyah zemin üzerinde ışıkla beliren göstergelerdir.
Bir adet ‘AAA’ pil ile çalışır. Saat, üst yüzeyinde bir digital gösterge zamanı gösterir. İlaç yerleştirme kapları, - İlaç
yerleştirme kapları, değişik miktardaki ilaç ihtiyaçlarını karşılamak için iki farklı büyüklükte üretilmiş ve ürün paketine
dahil edilmiştir. Döndürülebilir kapak, - Döndürülebilir kapak opaktır. Değişik renklerde düşünülebilir. Üzerinde hap
boşaltma deliği bulunur. Vida dişi ile birbirine kenetlenen iki parçadan oluşmuştur. Kapak parçaları kenetlenirken, aynı
zamanda saat ve ilaç yerleştirme kabını da bir arada tutma görevi görür. Sistem kullanılmaya başlarken, delik harf
yazılmamış kısmın üzerine getirildiğinde delik karşısı kapalı olacağından, sistemden hap dökülmesi önlenmiş olur.

Pill-O

Seven-day (weekly) pill organiser for indicating the hour of pill-taking to persons who have to take pills regularly
for some time or during a specific period of their life. Pills which have to be taken by a person/patient at specific
intervals are placed within the compartments within Morning (M), Noon (N), Evening (E) and Night (N) segments.
The alarm rings at programmed instances to warn/remind the patient the time of pill-taking. The compartments of
the product are programmed for one week (seven days). For londer periods, the compartments can be loaded every
seven days, as long as necessary. When compartments are not loaded with pills, the alarm function can be omitted
and the device can be used only as a clock. The product can also be used as an alarm-device on its own, functioning
up to four times within a day. The composition pf the product: The Clock - The clock part comprises indicators which
appear with light on black background. It functions with a sigle “AAA” battery. Pill compartments - Pill compartments
are in two different sizes. - They are semi-transparent. They are composed of 29 equal compartments placed on a
circle. The clock is placed in the middle of the empty space within the container. This determines the position of
each compartment according to whether it falls within Morning (M), Noon (N), Evening (E) and Night (N) segments.
Revolving lid - The Revolving Lid is opaque. Can be of different colours. It has a pill hole to empty pills. While the lid
pices are connected, they also hold together the clock and the pill box.
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Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
İstanbul Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design

Patix
Bilge Merve Aktaş
İstanbul Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
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İstanbul Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design

116

Yaşlıların kişisel temizlik sırasında yaşadıkları sıkıntılardan birisi banyo yaparken kayıp düşme korkusudur. Banyo
yaparken giyecekleri, kaymaz malzemeden üretilmiş olan PATIX ise kayıp düşme korkusunu ortadan kaldırır.

Patix

Elderly people are always afraid of slipping and falling during the bath. PATIX, which should be wore while taking a
shower, aviods slipping. It’s mode of non-slipping material.

20121705
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını istememiştir.
The participant did not prefer,
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DOTY

GÖRME ENGELLLİLER İÇİN KAŞIK/ DOTY “Doty” aslında küçük gözüken ama önemli bir soruna çözüm üretmektedir.
Görme engelliler içmek istedikleri içeceği kaptan bardağa dökerken taşırmamak için parmaklarını kullanmaktadırlar.
Bu işlem hijyenik olmamakla beraber aktarılan sıvının sıcak olması halinde tehlikeli sonuçlar doğurabilmektedir.
Doty’nin en önemli özelliği bu soruna fizik kurallarını kullanarak basit bir düzenekle çözüm bulmasıdır. Kaşığın içine
yerleştirilmiş olan içi hava dolu plastik top şamandra mantığıyla çalışmaktadır. Bardağın içine dökülen sıvı, kaşığın
içine yerleştirilmiş plastik topu suyun kaldırma kuvveti sayesinde iterek yüzeyde bulunan pimin yukarı çıkmasını
sağlamaktadır.Bunun sonucunda (3mm) yukarı çıkan pim kullanıcıya sıvının limitlere geldiğini haber vermektedir.
Böylelikle görme engelli kullanıcı içeceği doğrudan parmağıyla kontrol etmek yerine “Doty” sayesinde kabın yeteri
kadar dolduğunu anlayabilmektedir. Ebatları ve arkasında bulunan klipsi sayesinde mutfaktaki tencere,bardak gibi tüm
kaplara uyumludur. Bu fonksiyonun kaşık formuyla birleştirilmesi sonucunda ürün, engelsiz insanların kullanımı için
de son derece uygundur. Bulaşık makinesinde yıkanabilir.

DOTY

SPOON FOR THE VISION IMPAIRED /DOTY Though the issue might seem minute, “Doty” prevails to get an important
assignment complete. As a tool of measurement and a precaution of preventing spills, one uses literally a rule of
thumb regarding drinks. The process mentioned is neither hygenic nor safe due to the temperature of the drink.
Doty’s premium specialty is solving the problem with a simple mechanism using physics. A plastic ball that is filled
with air and located within the spoon works as a water gauge. By using Archimedes principle, liquid that is poured
into a cup causes levitation upon the plastic ball. During the process pin levitates (3mm) and alerts the user about
containers limits. Therefore the vision impaired user can now determine whether the container is filled or not by
using “doty” instead of directly using his fingers. Its compatible with many kitchenery appliances due to its size and
the clip on its back. By integrating it to a spoon doty can be used by non impaired also. Washing machine friendly.
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Trak!
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İstanbul Teknik Üniversitesi
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Makine Muhendisligi Bölümü
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Mutfak aletlerinde kullanılması en güç olan, kapak açacağını kullanmaktır. Bir elle şişeyi sabit tutmalı diğer elle kapak
açacağını tam kavrayarak basınç uygulanmalıdır. Özellikle bu eylem romatizmalı hastalıkları olan veya fonksiyonel olarak
ellerini kullanamayan kişiler için büyük bir problemdir. Bunun sebebi ellerindeki deformasyon ya da uzuv kaybından
cisimleri tam olarak kavrayamamaları ve baskı uygulayamamalarıdır. Trak’da özellikle engelli grubunun probleminden
yola çıkarak herkesin rahatlıkla kullanabileceği bir şişe açacağı tasarlandı. Ürünün farklı boyuttaki ve çaptaki şişelere
kolaylıkla takılabilmesi için esneyebilen kelepçe kullanıldı ve bu sayede şişeye kolaylıkla takıp çıkarmak mümkündür.
Şişeden kaymaması ve şişeyi iyi kavrayabilmesi için kelepçenin iç tarafında dokulu kauçuk kullanıldı. Ürünü çalışma
prensibine göre şişeyi hiç bir yere sabitlemek ve kapak açacağını kavramak gerekmemektedir. Ürünü şişeye taktıktan
sonra sadece butona basarak ürünün şişe kapağını açması sağlanmaktadır. Butonu herkesin kullanabilmesi acısından
yüzeyi ve büyüklüğü idealdir. Ürünü kapak açma işleminden sonra tekrar kapatıp bir sonraki kullanıma hazır hale
getirebilmek için butona basarak üst kol yuvaya itilir ve yerine yerleştirilir. Şişe açma ürününün gövdesi plastikten ve
kauçuktan oluşmaktadır. Parçalar plastik enjeksiyon yöntemiyle üretilir. Aparatın uç kısmının aşınmasını engellemek
ve güçlendirmek amacıyla metal malzeme kullanılmıştır, dokum yöntemiyle üretilmesi öngörülmektedir.

Trak!

One of the most difficult kitchen equipments is crown cap opener. The bottle should be fixed in hand, and the opener
should be hold and press down by the other hand. Opening crown cap is a very difficult action for people who suffer
from rheumatic disease or people who have lost some parts of their body and cannot use their hands functionality.
Disabled people cannot hold the objects perfectly or cannot use force because of deformations of hands or losing
theirs organs. Trak! crown cap opener has designed, inspired from disabled peoples problem, for everybodys` usage.
Opening tool has flexible clamp to assemble and disassemble bottles with various sizes to open bottles easily. Clamp
can cover different dimensions of bottles perfectly. Inside of clamp is covered by textured rubber to prevent bottle
to slip down of Trak!. Because of the Trak!s working principle, users do not need to fix bottle to anywhere and do
not need to hold the Trak! while the opening process is done. Moreover, the bottle never falls. Users can press the
button that is located on the behind of the Trak! after fixing the bottle to devises. The size and texture of the button
are idealized for usage of everybody. After opening the cap of bottle, users can press the button and push the opening
handle into its gain. The materials of the Trak! are plastic and rubber that can be produced by injecting plastic
machines. The head of opening apparatus is made of metals to be strong and prevent of over wearing. It is proposed
to produce the metal apparatus by metal casting.
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Luminicare

Klasik lens ambalajlarında, lens, çıkarıldıktan sonra bir başka kaba yerleştirilir ve ambalaj çöpe atılır. Bu atığın ortadan
kaldırılması; hijyen açısından, lenslerin kullanım süresi kadar lens kabını kullanmak ve her çift lensle yeni bir kutuya
sahip olmak amacı ile lens ambalajı direk saklama kabına dönüştürülmüş ve kabın üzerinde bulunan “VCP” malzemesi,
lenslerin tarihi dolunca renk değiştirerek, lens ve kabının artık kullanılmaması gerektiği mesajını vermektedir. Ürünün
günlük temizliği, deniz anasının ana formundan yola çıkarak kurgulanan silikon gövde sayesinde tersyüz edilerek
kolayca yapılabilmektedir. Normal lens kaplarında bulunan dişli kapak kaldılıp yerine daha sağlıklı ve kir tutmayan
sıkı geçme kapak kullanılmıştır. Sağ ve sol haznelerin üst üste sabitlenmesi, kapakların açılma ihtimalini ortadan
kaldırılmıştır. Göz bozukluklarında, sağ ile sol gözün dereceleri farklı olabilir, bu yüzden lenslerin satıldığı kutunun
üstüne, lensin hangi göz için olduğunu yazmak gerekmektedir. Tasarlanan üründe, lenslerin ve kaplarının bulunduğu
kutunun, kenarından çıkan birbirine bağlı R (sağ) kulakçıkları tek hamlede kopartılıp, o lenslerin sol göz için olduğunu
anlatmaktadır. Ürün her lens kullanıcısına uygun olarak tasarlanmıştır. Kullanıcıların lensi ilk olarak ne zaman taktığını
unutmasından dolayı, süresi geçen lensleri kullanmaya devam etmesi sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Ürünün
üzerindeki uyarıcı kısım bu gibi durumları engeller.

Luminicare

Efe Erinç Erdoğdu
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Middle East Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design

In classic lens packages, lens is moved to a case and package is thrown out. Lens package is converted to lens case
in the design to remove this waste and using the case till the lens?es self-by-date for hygene and belonging a new
case for each pair of lenses. “VCP” material on the top of the product changes its colour when expires, reminding
the user it shouldn?t be used any more. The form comes from jelly fish, which eases the user cleaning the case with
making the silicone part upside down. Screw cap is transformed into a snap fit cap to make the product healthier,
and remove dirt build-up. Left and right cases are fixed on top of each other and this prevents caps to be accidently
opened. Left eye and right eye disorder may degree different than each other in some cases so, information must be
written on the package to clear which eye it is belong to. For the designed product, this information (R) is written on
the connected parts, coming out of the edge of product’s package and users can easily tear it if it belongs to left eye.
The product is suitable for all lens users. Users continue using the expired lenses, because of forgetting the time they
started using it. The self- expire system in the product prevents these situations.
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Booby Baby Bottle
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Booby biberon, bebeklerin gelişim sürecinde biberon kullanma şekillerinde görülen ihtiyaçları karşılamak için
tasarlanmış bir üründür. Bebekler 6-7. aydan itibaren biberonu avuçları ile kavramaya başlarlar ve kendileri içebilirler.
Biberon kullanım esnasında, bebek anne kucağında iken, otururken veya ayakta iken biberonu tutma şekilleri ve başının
pozisyonları farklıdır. Özellikle oturur pozisyonda biberonu kullanırken içeceğin akışı için bebeğin kafasını yukarıya
kaldırması gerekir. Bebekler,hareketli kollardan tutarak,kendi pozisyonuna göre şişeye açı verebilir ve biberondaki
sıvının akışını bu şekilde yönlendirebilir Biberon , polikarbonat malzemenin içerisinde sağlığa zararlı olduğu bilinen
BPA içermesi sebebiyle, cam olarak tasarlanmıştır. Bebek, cam hazneyi tutacağı zamanlarda biberonun gövdesini
kolay kavrayabilmesi için camın üzerine elastomer malzeme giydirilmiştir. Biberonun cam gövdesinden başlayarak
kapağa kadar devam eden elastomerin dokusu, yumuşaklığı, rengi ve formu ile anne memesi hissi verilmiştir. Büyük
tasarlanan kapak ile, biberonun temizlenmesini de kolaylaştırmıştır. Emziğin, biberon kullanılmadığı zamanlarda
korunabilmesi için emzik formunda bir kapak tasarlanmıştır. Biberonun hacmi 320 ml’dir. BİBERON ŞİŞE Malzeme:
Cam Üretim yöntemi: Eritilmiş camın kalıba üflenmesi ve kalıba sıvanması BİBERON KAPAĞI VE CAM ÜZERİNDEKİ
PLASTİK PARÇA Malzeme: Silikon elastomer üretim yöntemi: Silikon kalıplama, enjeksiyon TUTMA SAPI Malzeme:
ABS Üretim yöntemi: Plastik kalıplama, plastik enjeksiyon EMZİK Malzeme: Silikon Üretim yöntemi: silikon kalıplama,
enjeksiyon EMZİK KAPAĞI Malzeme: ABS Üretim yöntemi: Plastik kalıplama, enjeksiyon

Booby Baby Bottle
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Booby baby bottle is designed to fill the necessity of the bottle usage of the babies during their development period.
From the time period of 6-7 months, the babies can hold the bottle and feed themselves. While usage, they have
different hand, head and holding positions of the bottle due to be seated or standing on foot or placed in mother’s
arms. Especially for the seated position, baby’s head must be held straight for the direction of the liquid flow.
Therefore, booby, with its joined arms, helps the baby to hold the bottle in any angle without lifting the baby’s
head up. The Bottle is designed to be glass due to the fact of BPA contents of Polycarbonate which is known as an
insanitation. To hold it tight, glass bottle is covered with an elastomer material. With elastomer’s continuous form,
color, texture and softness on the glass body from the bottom to the top till the lid, it has the same feeling of mother
breast. It’s big lid provides to be cleaned easily. The lid is also designed of the same shape with the nozzle to protect
the nozzle when not in use.

Gokhan Toraman
İstanbul Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Yüksek Lisans
İstanbul Teknik Üniversitesi
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İstanbul Technical University
Faculty of Architecture
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SERVANT - HAREKET ENGELLİLER İÇİN İÇ MEKANDA KULLANILAN ARAÇ

Servant, yürüme engelli insanların ev içi yaşamları başta olmak üzere, kamuya açık havaalanı, vb. alanlarda da
engellerini azaltacak minimalist tasarım örneği bir üründür. Rutin günlük işlerini hallederken, kamu alanlarında da
farkındalıkları, diğer kişilerin özğürlüklerini kısıtlamadan artacaktır.

SERVANT - HAREKET ENGELLİLER İÇİN İÇ MEKANDA KULLANILAN ARAÇ

Servant is a functional product specialized for interior aread like home, school, airport etc. With reduced and
optimized dimensions which will help handicaps with their daily routins and develope their relations. With their
environments and increase their awareness among life.

20121910
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını istememiştir.
The participant did not prefer,
her photography and personel
info, to take part in the catalogue.

121

Plastikten Mamul Ürünler Kategorisi / Plastic Products Category

Profesyonel / Professional

Fulya Certel

Büşra Mehlike Kurt

Sweeper

Sencer Özdemir

Günlük hayatta kullanılan bir çok ürün ortalama bir kullanıcının ihtiyaçlarına cevap vermek üzere tasarlanmıştır.
Normal faraşların kullanımındaki eğik duruş pozisyonları uzun süreli kullanımlarda kullanıcı için büyük sorun yaratır.
Sweeper ise faraş sistemini kullanıcının ayağına takabildiği bir sistem olarak sunar. Bu yolla kullanıcının uzun süre
eğik pozisyonlarda durması ve bel ile kol bölgelerindeki kasları yormasının önüne geçilir. Bu sayede sadece ortalama
kullanıcılar değil; aynı zamanda bel ve kol bölgelerinde rahatsızlıklar veya engellerden muzdarip kişiler ve için de bu
hareketlerden kaçınmalarını sağlayarak kullanım kolaylığı sağlar. Sweeper’in faraş kısmındaki mafsallı yapı, faraş
yerden yükseltildiğinde arka kısmının yere dik konuma gelmesini sağlayarak içte biriken tozların dökülmesini önler.
Bu sayede normal faraşlardaki gibi bileği belirli bir açıda tutarak taşıma zorunluluğunun önüne geçilmiştir. Bu yapının
arkasındaki bölümde bulunan ayak koyma yeri ayağın iç kısmına oturarak kullanıcının eğilmeden faraşı ayağıyla
kontrol etmesini sağlar.

Sweeper

Ayşegül Kasapoğlu
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
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Lots of products in everyday life is designed for average type of users needs. Ordinary dustpans forces its users to
lean, and in long term of use that can be harmful for the body. Sweeper solves this problem with its Foot attachment
unit. This way users don’t stand on a leaning position for too long and use their arms for hard working like in ordinary
dustpans. It solves the problem of ease utilization not only for ordinary user, but also for the people that suffers from
waist and arm disorders and handicaps. Sweeper’s joint system on its dustpan allows its bucket part to rotate vertical
to ground when it removed from the floor for stocking the dust inside. This helps to stay the user’s wrists at normal
degrees for ergonomic grip. System’s foot placement area on the backside sits on the sole of the foot for a more
easier control of dustpan instead of leaning forward. After cleaning, brush of the dustpan can be attached to this part
of the dustpan for carrying; or user can carry the dustpan on his feet while removing the dust inside. Brush’s bracket
form helps a better coverage for the dust while sweeping. Brush’s special handle not only helpful for cleaning; but
also for carrying dustpan itself. After the use; brush can be attached backwards of the dustpan to create a uniform
form for stowage.

20121922
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını istememiştir.
The participant did not prefer,
her photography and personel
info, to take part in the catalogue.
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20121922
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını istememiştir.
The participant did not prefer,
her photography and personel
info, to take part in the catalogue.

Bebek bakmak çok zor bir iş. Bir çok sorumluluk, yorgunluğu da beraberinde getiren bir iş ayrıca. Çalışan çalışmayan
tüm annelerin, hatta günümüzde babaların da işini kolaylaştırmak üzere tasarlanmış bir ürün babygo. Bebeklerin
ev mesaileri kadar dış mekanda da yorucu bir tempo gerektirdikleri herkesçe bilinir. Özellikle bebeklerle dışarıya
çıkmak çok daha zor bir olay, acaba bir şey unuttum mu, yada neyi unuttum gibi bir çok soru işaretiyle çıkar anneler
dışarıya. Mamasını, suyunu, emziğini vs. hepsini aynı anda düşünmeli bebekle dışarıya çıkacak anne. Bu ürün çok
kapsamlı bir çalışma ve uğraş gerektiren annelerin işini biraz daha kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Özünde bir
seyahat kiti niteliğinde çalışacak bir çalışmadır. Bebekli annelerin dışarıya çıkarken mamayı, sütü, suyu emziği, nereye
koyabilirim derdini ortadan kaldırmak için tasarlanmıştır. Toplam 5 farklı hazneden oluşan babygo tüm elemanlar için
ayrı ayrı ölçülendirilmiş bölmelerden oluşmaktadır. Çift taraftan açılabilen kapak sistemi vardır. Ayrıca bünyesindeki
bir bölme sıcaklığını korması gereken ürünler için termos özelliği göstermektedir. Renkli pleksglas içindeki krom
nameler sayesinde bebeğin tüm yiyecek ihtiyacı cevap olmaktadır. Ergonomik açıdan ele alındığında ise, silindirik
yapısı ile bebek çantalarının ceplerine de kolayca sığmaktadır. Babygo ile annelerin mama tasıma ve hazırlama
sıkıntısını gidermek ve kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Artık anneler, daha hazırlıklı, bebeklerinin tüm ihtiyaçlarını
giderebilecek bir seyahat kitine sahip olabilecektir.

Babygo

Baby look very tricky business. A lot of responsibility, which brings fatigue is also a business. Employees working
all the mothers, fathers, even today, a product designed to make it easier babygo. Outdoors until the babies home
in overtime to all the demands of a grueling pace bilinir.özellikle babies. I wonder if an event is much more difficult
to go outside Does ututtm something, or what they will like you forgot a lot of moms out with a question mark. Her
food, water, pacifier, etc.. Will be released at the same time to think about all the baby out of the mother. This product
is very comprehensive and demanding a study designed to facilitate mothers’ job a little longer. In essence, when
getting out of a travel kit that will operate as a çalışmadır.Bebekli mothers baby food, milk, juice spout, designed to
eliminate the hassle of where to put. Consisting of a total of 5 different reservoir sections dimensioned separately
for all elements babygo oluşmaktadır. Çift hand, the temperature of a compartment that can be opened within vardır.
ayrıca Kormas cover system has the characteristics of products needed for the thermos. Color pleksglas need all the
food in the baby’s response is due to chromium NAME. When it comes to ergonomic point of view, the cylindrical
structure and baby bags easily fit in pockets. Babygo mothers with food shortages and to facilitate the transportation
and preparation tasarlanmıştır. Artık mothers, better prepared, that will eliminate all the needs of their babies may
have a travel kit.
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Yaver - Water Pump

Duygu Ekinci

Yaver - Water Pump

Anadolu Üniversitesi
Endüstriyel Tasarım Bölümü
Yüksek Lisans
İstanbul Teknik Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Anadolu University
Department of Industrial Design
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Master’s Degre
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Yaver su pompası insanların en basit ihtiyaçlarından biri olan suya erişimlerini kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.
İnsanlara yardım etmesi amaçlandığı için adı ‘Yaver’ olarak belirlenmiştir. Bastırılarak değil çevirilerek kullanıldığı
için daimi harekete izin verir ve daha az güç gerektirir. Bardaklar için taşıyıcı parçası olduğundan tek elle de kolaylıkla
kullanılabilir. Su pompalarında yaşanan en büyük sorunlardan biri de su akışının istenilen zamanda durdurulamaması
ve taşmasıdır. Bu sorunu engelleyebilmek adına kol en çok 3/4 tur kadar geriye doğru çevrildiğinde hava akışı
sağlanmakta, damacana ve atmosfer basıncı eşitlenmekte ve su akşı durdurulabilmektedir. Çevirme belirlenmiş olan
ve görsellerde anlatılan yönde gerçekleştiği zaman pistonun bağlı olduğu kol çarkın merkezine yakın olan yuvaya
oturarak daha küçük bir daire çizer. Bu şekilde piston en fazla açıklık hizasına kadar yükselip alçalarak pistonlardan
içeriye doğru alınan hava damacananın içindeki basıncı yükselterek su akşını sağlar. Çevirme işlemi ters yöne doğru
gerçekleştiği zaman pistonun bağlı olduğu kol çarkın merkezine uzak olan yuvaya oturarak daha büyük bir daire çizer.
Bu şekilde piston açıklığın üzerine kadar yükselip alçalarak damcananın içerisindeki basınçlı havanın dışarı çıkarak su
akşını durdurmasını sağlar.

‘Yaver’ means assistant. And this water pump is designed to assist people who may have difficulties using water
pumps for home type 19lt. water bottles. It is easier to use because does not require a constant pushing force. It
only requires a gentle turning motion. Also it can be used with only one hand since it has a water-glass holder.
Also turning the wheel backwards stops the water flow therefore it does not cause any overflow. The details of its
mechanism are shown on the visuals.

Merve Çaydere
Hacettepe Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
İç Mimarlık Bölümü
Hacettepe University
Faculty of Fine Art
Department of Interior Architecture
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Enki

Tasarım fikri, Lena Lorentzen “Herkes için Tasarım” çalıştayındaki el kaybı deneyimi sonucunda çalıştay sonrası
ortaya çıkmıştır. Tasarlanan ürünün üretim maliyetinin düşük olması ve böylece herkesçe kolay ulaşılabilir olması
hedeflenmiştir. Enki, sıkma hareketi gerektiren işlerde (ıslak bez sıkma, sünger sıkma, banyo lifi sıkma gibi) kullanılır
ve kullanıcılara kolaylık sağlar. Kullanımı: Alt kısmında bulunan hazneye konacak su ve temizlik malzemesi karışımına
batırılıp çıkarılan bez, orta kısımdaki sabit süzgeçin üzerine konur ve üstteki hareketli parçaya hafifçe baskı uygulanır.
Bu baskı ile süzgeçle hareketli parça arasında kalan bez sıkılmış olur. Süzgeç aparatının orta kısmında bulunan yay
mekanizması sayesinde uygulanan baskı sona erdiğinde üst hareketli parça ilk pozisyonuna döner. Bu kullanım şekli,
temizlik malzemesi ve suyun verimli ve tasarruflu kullanımını, ürünün geri dönüşüm polietilen malzemeden üretilmesi
ise sürdürülebilirliği sağlar. Ürünün malzeme ve üretim maliyetinin düşük oluşu ve evrensel kullanımı sebebiyle ihracat
potansiyeli de yüksektir. Basit mekanik sistemi ve malzemesi sayesinde kullanımı herkes için kolay ve güvenlidir.
Muhtelif renklerde üretilebilir. Renk çeşitliliği çocuklar için ilgi çekiciliği, görme kısıtlılıkları olan kişiler için kolay
algılanabilirliği sağlayabilir.

Enki

Design idea emerged with reduced hand function experience in Lena Lorentzen’s “Design for All” workshop. Designed
product was aimed to have low production cost and thus to be easily accessible. Enki is useful for the activities that
require squeezing (like squeezing wet cloth, sponge or loofah). Usage: Wet cloth or sponge that has been dipped into
the water and cleanser mixture in the container below will be placed on fixed filter in the middle and movable upper
plate will be pressed lightly. With this pressure, cloth or sponge between the plate and filter will be squeezed. With
help of the coil spring inside the middle plastic pipe, upper plate will lift up to its first position itself after its release.
This application allows efficient and provident use of water and cleanser, while manufacturing the product with
recycled polyethylene allows sustainability. This product has high export potential due to its low material cost and low
production expenses and its universal usage. With its material and simple mechanical system, usage of Enki is simple
and safe for everyone. Could be produced in various colors. Color variation may provide interest of children and easy
perception of people with reduced eye function.
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info, to take part in the catalogue.

Köşe Kaplama

Çocukların emeklemeye ve yürümeye başladığı, hareket özgürlüğü kazandıkları dönemlerinde, mobilya ve duvarlardaki
keskin köşeler sebebiyle oluşabilecek kazaları önlemek için, dikeyde ve yatayda her türlü keskin köşeyi kapatarak
çocuğunuza güvenli bir ortam sağlayabilirsiniz. Üstelik bunu evinizin dekorasyonunu bozmadan ve hatta zevkinize göre
renklendirerek sağlayabilirsiniz. Siz çocuğunuzu uzaktan izlerken ve düşmesinden kesinlikle korkmadan, çocuğunuz
güvenli bir şekilde evin içinde yürümeyi öğrenecek. Sizin korkuyla müdahale edeceğiniz bir durum oluşmayacağı
için çocuğun kendine güveni gelişecek. Bunu, ister mobilyanın dört tarafını saran yapışkanlı silikon ile, isterseniz de
sadece köşe silikonu ile yapabilirsiniz. Üstelik bu ürün sadece çocuğunuzu değil temizlik esnasında çarpma sonrası
duvar ve mobilya köşelerinde meydana gelecek kırılma ve ezilmelerden de dekorasyonunuzu koruyacaktır. Çocuğunuz
bu riskleri atlatacak yaşa geldiğinde ise rahatlıkla sökebilirsiniz. Görme engelli insanların keskin köşeli mobilyalara
çarpmak suretiyle ayak ve dizlerinde meydana delebilecek yaralanmaları önlemek için de kullanılması mümkün.

Köşe Kaplama
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During the period when your child begins to crawl and walk, you can ensure a secure medium for your child by
covering any sharp corners at the horizontal and vertical sides in order to prevent the occurrence of the accidents
arising from these sharp corners of furniture and wall. Moreover you are able to cover these sharp corners without
damaging your house decoration and even you can encolour these sharp corners to your delight! Your child will
safely learn to walk at home while you watch your child from the distance without being anxious about danger of
falling of your child. Therefore, your child will gain self-confidence because there will be none situation that you
have to intervene with great scare or fear! You can materialize it either by a sticky silicon which wraps on all sides
of furniture or only by a corner silicon. Furthermore this product is not only for your child but also it protects your
decoration from any kind of breaking and smashing on the corners of your furniture and wall in the course of housecleaning. You can easefully remove this silicon from your furniture and wall after when your child attains a certain age
which means that there is not any risk for your child. Besides it can be used to avoid any injury occurring on the foot
and knee of visually handicapped people because of crashing to the sharp corner of furniture and wall.

Nurcihan Aydın Aydoğan
Kocaeli Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
İç Mimarlık Bölümü
Kocaeli University
Faculty of Fine Art
Department of Interior Architecture
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GIDGID

Hareket kabiliyeti olan tavuk görünümündeki bir sürahi, civciv görünümündeki bardaklar ve kümesi anımsatan bir tepsi
tasarımın görsel bütünlüğünü oluşturmaktadır. Sürahi, hareket kabiliyetini ayakları içerisinde bulunan rulman sistemi
ile yapabilmektedir. Tam dolu durumdayken dahi ayakta durabilecek nitelikte bir denge yayı da yine ayakları içerisinde
tasarlanmıştır. Sürahinin bardaklara suyu kusursuzca dökebilmesi için, belirli bir eğim açısını tamamladıktan sonra
açılıp - kapanarak suyun tahliyesine müsaade eden bir gaga sistemi bulunmaktadır. Tasarımın bir diğer unsuru olan
bardaklar ise minik kanatları olan civciv şeklindedir. Bu kanatlar kaymayı engellemekle beraber çocuklar için iki elini
kullanarak rahatlıkla su içebilmelerini sağlamaktadır. Tavukların doğal bir hareketini taklit ederek sempatik bir kullanım
imkanı sunmakla birlikte ihtiyacımız olan günlük su tüketimini hatırlatıcı yönde merak uyandırmaktadır. Hemen her
yaştaki kullanıcı kitlesine hitap etmekle birlikte, kullanım alanı oldukça geniştir. Ev, Ofis, Cafe, Restoran, Otel, Kreş v.b.
yerlerde kullanımı mümkündür.

GIDGID

Visual integrity of the design is including the jug that looks like as a chicken has ability of moving glasses viewed
chicks and a tray that reminds a coop. The jug is able to do the ability of movement with the bearing system in of the
feet. A balance spring designed inside of the feet can stand even when fully charged. There is a beak system allows
to pour the water from jugs to cups perfectly open and close after completing a certain of inclination. One part of the
design, glasses look like chick. Even these wings block slipping even presents drinking water with using both of two
hand easily for the children. It is made a sensation to remind water consumption that we need a daily with imitating
natural action of the chickens actually peresents sympathetic possibility of using. Although now appeals to users of
all ages, use of space is quite large. It is possible for using in home office, cafe, restaurant, hotel, nursery. etc.
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JARRO

JARRO, sıkışmış, zor açılan kavanoz, şişe ve konserve kapaklarını tek hamlede, kas ya da eklemlerde herhangi bir ağrı
veya zorlamaya mahal vermeden, açmayı hedefler. Tırtıklı silicon lastik kaymaz kollarıyla, çeşitli çaplardaki kapakları
herhangi bir yüzey hasarına neden olmadan sıkı bir şekilde kavrayarak açmak veya sıkmak için idealdir. Gövdesindeki
silikon lastik yüzey sayesinde, çevirme esnasında ürünün kayması tamamen önlenmiş olur. İç pazarda, konserve açma
vb. amaçlara yönelik çokca ürüne rastlanırken; az efor sarf ederek ve ürüne zarar vermeden, sıkışmış kapakları açmak
için kullanılması amaçlanmış bir araç bulunmamaktadır. Bu nedenle JARRO, piyasadaki boşluğu doldurarak, önemli
bir ihtiyacı karşılayacaktır. JARRO’nun kompakt oluşu; hali hazırda yeterince karışık olan çatal bıçak çekmecelerinde
az alan kaplamasına olanak verirken; ürünün ayırt edici renge sahip olması da kolaylıkla bulunmasını sağlar. Ürün
gövdesinin; ucuz ve kolay işlenilebilir olması, renklendirilebilmesi, sağlamlığı, hafifliği ve geri dönüştürülebilirlik
özelliği sayesinde çevreci bir malzeme olan ABS’den; enjeksiyon kalıp yöntemi kullanılarak üretilmesi öngörülmüştür.
Ek parçalar silikon lastiktir.

JARRO

Knurled rubber bands inside the arms fit around lids of various sizes to loosen or tighten without surface damage.
Rubberized part on the body avoids slipping and makes gripping easier. Although it is very likely to come across with
products such as can openers on the local market; there is no such tool that purposes to open stucked lids, spending
less effort without damaging the product itself or injuring the person himself. Therefore, JARRO is needed to fill a big
gap in the local market and it shall perform a substantial service. JARRO’s compact design takes less space and its
distinctive color enables the item to be found easily in the silverware drawer which is sometimes really chaotic. The
product is mainly forseen to be produced of ABS because of its specifications such as; reasonable cost, toughness,
resistance to wear, lightness and colourability and recyclability. Additional parts are made of silicone rubber.
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COLOURTEXT

Colourtext görme engelli çocukların çizim yaparken kullandıkları kalemdir. Çocuklara renkleri ayırt etme şansı vermek
için tasarlanmıştır. Her renk için farklı doku ve renk atanmıştır. Kalemin üst yüzeyindeki dokular ve koku sayesinde
seçilen kalemler çizim esnasında da aynı dokuları bantlar halinde kağıda bırakırlar. Böylelikle çocuk hem yaptığı çizimi
hisseder hem de kullandığı renkleri ayırt eder. Ana renklere ek olarak ara renklere de birer doku atanmıştır. Bu dokular
da hangi ana renklerin karışımı sonucunda hangi ara renklerin oluştuğunu öğretmek amacını taşımaktadır. Renkleri
soyut olarak düşünen görme engelli çocuklar onları somutlaştırma şansının yanında o renkleri kullanım anında ve
sonrasında da hissedebilme imkanı bulurlar.

COLOURTEXT

Colourtext is a pencil which children use tehm when they drawing. It was designed for giving change of discrimination
the colours to children. For all colours identify different textures and smells. Pens are chosen according to textures
and smells which are on tehe top of the pencils and during the drawing pens scar same textures as tape. So children
both feel the drawings and dicriminate the colours which they use. Like primary colours, secondary colours also
have own textures. This textures show which primary colours giving together, than which secondary colours become.
Children who cannot see think colours as abstract and Colourtext give them opportunity to concretization the idea of
colour. Also they can fell the colours during and after drawing.
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Plug-inn

Plug-inn aydınlıkta da karanlıkta da eğilip bakmaya, el yordamıyla prizi ya da deliklerini aramaya gerek kalmadan
fişin kolayca ve hızlıca takılmasını sağlar. Bu ürün kullanıcı kitlesi ayırt etmeksizin ama özel kullanıcı gruplarını
gözeterek priz kullanımını kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Prizde diğer yüzeylerden alçakta olan ama Plug-inn’in
temel fonksiyonunu sağlayan bir açıklık vardır. Bu açıklık, priz deliklerinin yönünü belirtirtip fişi doğrudan hedefe
yönlendirirken, kaldıraç mekanizması üzerindeki kanallar tellerin elektrikle nihai bağlantısını kolaylaştırır. Açıklığın
kenarındaki fosforlu alan karanlıkta bile açıklığın fark edilmesini sağlamak için özellikle yaşlıların
duyarlı olduğu kırmızı renk ile oluşturulmuştur. Bu sayede karanlıkta da fiş takma eylemi kolaylaştırılmış olur.
Açıklığın içindeki kaldıraç mekanizması fiş çıkarma sırasında yaşanan sıkı kavrama ve güçlü çekme zorunluğunu
ortadan kaldırır. Engelli, yaşlı ya da çekme hareketinde zorlanan kullanıcı, fişin takılması ile yükselmiş olan kaldıraç
alanının tepesine bastırarak tek yönlü bir kuvvetle fişi prizden çıkartır. Vücut ağırlığı ile ve tek yönde gerçekleştirilen
bu harekette eklemler zorlanmaz. Braille kodlaması sayesinde kullanıcı fonksiyonu öğrenir. Koltuk ya da dolap arkası
gibi dar alanlarda sıkışmış olan prizlerin de kolayca çıkartılmasına olanak verir. Prizin plastik aksamının bakalitten
basınçla şekillendirme yöntemiyle üretilmesi planlanmaktadır. Kırmızı renkli kısımda fosforlu olarak renklendirilmiş
plastik düşünülmektedir.

Plug-inn

Plug-inn’ helps easy and quick plug in without stooping or groping the plug around in dark or light. This product aims
making plug use easier for everyone without distinguishing but caring about special user groups. The socket has an
opening giving the basic property of Plug-inn in a lower position. This opening shows the direction of the holes on
the socket leading the pins directly to their target while the grooves on the lever in the opening meet the pins and the
electricity. The luminous band around the opening is designed in red especially for color sensitive elderly. This way
the direction of the holes can easily be seen even in dark. The lever mechanism in the opening prevents the firm grip
and strong pulling problem in unplugging. Disabled, elderly or someone with gripping problems can release the plug
by gently pressing on the risen end of the lever. This action proceeded in one direction with the help of body weight
does not overtax the joints. With the help of braille coding on the plug, the disabled user can learn the function at the
beginning. The design also makes unplugging easier for the sockets stuck in a narrow area like behind a chair or a
cupboard. The socket is designed in bakalite in white and luminous red produced by compression molding.
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MAVİ HALKA

Öyle bir ürün tasarlamalıyım ki tıpkı trafik lambalarının “dur, hazırlan, geç” anlamına gelen ışıkları gibi mavi ışığında
“yardım istiyorum” anlamına geldiğini herkesin bilmesini sağlamalıyım. Mavi halka ile bunu başarmayı ümit ederek:
Restoranda, sokakta, evde, her yerde kullanılabilir olan bu ürün tuşuna basıldığı anda etrafa canlı bir mavi ışık saçar.
Kullanılacak en iyi malzemenin plastik esaslı bir malzeme olmasına karar verdim. Çünkü istenilen şekle girebilmeli,
şeffaf ışığı geçiren bir malzeme olmalı aynı zamanda hafif olmalıydı. Aydınlatma sağlayabilmesi için pil ile çalışan
basit bir düzenek ve bu düzeneği harekete geçirecek bir tuş koyunca tasarımımı tamamladım. Ayrıca her kola uygun
olabilmesi için açılır kapanır bir sistem uyguladım. 2 Adet AA Alkalin Pil İle Çalışmaktadır. Hiç durmadan 20 saat
boyunca aydınlatır. Örneğin günde 2 saat kadar kullanımda yaklaşık 1 ay pil değiştirmek zorunda kalmazsınız. Özellikle
görme engelli olanlar, yaşlılar ve çocuklar gerektiği durumlarda bir şey söylemek istediklerinde yardıma ihtiyacı
olduklarında tuşa basacak ve etrafa yanıp sönen mavi ışık yayılacak ve bizlerde o ışığın yardım istiyorum anlamına
geldiğini bileceğiz.

BLUE RING

It is a product designed just traffic lights ‘stop, get ready, now’ such as lights, blue light, which means ‘want to help’
means the need to provide everyone to know. Hoping to achieve this with the blue ring... The restaurant, on the street,
at home, the product key is pressed, which is available everywhere now live in a blue light scatters around. The best
materials are used in the plastic base material, I decided. Because it can be given as desired, transparent, light passes
light at the same time should be a material. Battery operated lighting in order to provide a simple mechanism, and this
mechanism with a key mobilizing completed my design. In addition, each lever opens and closes the system applied
in order to be eligible. Works with 2 x AA Alkaline Batteries. Illuminates for 20 hours non-stop. For example, use up
to 2 hours per day you do not have to change the battery for about 1 month. Especially those visually impaired, the
elderly and children when they need help when they want to say anything in case you need a flashing blue light on the
button will come down and spread around, and we know that means that light I want to help...
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AirMouse

Koltuğunuza oturup dizüstü bilgisayarınızı kucağınıza aldığınızı düşünün. Bilgisayarımızın dokunmatik faresi
(touchpad) genelde hiçbirimize rahatlık ve hız sağlamaz. Bilgisayarımıza sıradan bir optik fare bağlayalım. Şimdiki
sorunumuz bu fareyi nerede gezdireceğimiz? Sağ ya da sol tarafımızda onu gezdirecek bir yüzey bulmalıyız. Yüzey
pürüzlü ya da girintili çıkıntılıysa bir de Mousepad’e (fare altlığı) ihtiyacımız var. Belki de koltuktan kalkmak en iyisi. Bir
tekerlekli sandalye kullanıcısı için bu sorun daha da can sıkıcı olabilir. Her zaman bilgisayarla çalışmak için bir masaya
yanaşmak, eğer masa camsa ya da yüzeyi elverişli değilse ayrıca bir mousepad de bulundurmak gerekir. AirMouse işte
bu problemlere çözüm yaratmak için geliştirilmiş bir avuçiçi bilgisayar faresidir. Başparmakla idare edilen trackball
(iztopu) sayesinde bu Mouse’u hiçbir yere koymadan imlecimizi her yerde gezdirebiliriz. Elimizi kucağımıza koyup
mouse’u avcumuzda tutarak bile rahatlıkla kullanmak mümkündür. Üstelik tamamen simetrik yapısı sayesinde hem
sağlak hem de solak vatandaşlarımız için fonksiyon tuşlarının yeri de aynıdır: yani bu Mouse’ta sağ ve sol tık yerine
üst ve alt tık vardır. AirMouse, tekerlekli sandalye kullanan, el ya da kol hareketleri ksıtılanmış ya da vaktinin büyük
kısmını yatakta geçirmek durumunda bulunan vatandaşlarımız için olduğu kadar, standart insanlar için de kullanım
kolaylığı sağlar.

AirMouse
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Imagine that you took your notebook and set comfortably on a chair. The touchpad almost never gives us the comfort
of using the curser fastly and effectively. Lets connect an ordinary optical mouse to our laptop device. Now the issue
is finding a proper surface to drive the mouse on? We need to find somewhere suitable to drive the mouse. If the
surface is not plain, than we also need a mousepad. Maybe it is better to stand up and walk away... The problem
could be even more annoying for a wheel-chair user. He/she would always need to approach a table to use the
laptop computer. If the table top is made of glass, then a mousepad is also necessary. AirMouse is a palmtop mouse
developed to discard these problems. We may easily manage the curser from within the palm thanks to the trackball
which can be used by our thumb. We may even keep our hands on our knees while using this mouse. Besides, thanks
to the symmetrical structure of AirMouse, the function keys are same for both left-handed and right handed people.
The left oand right click are replaced with up and down click. AirMouse is suitable not only for people who are on
wheelchairs or for whom not very capable of using the arm/hands, but also for standard people it is easier to use this
item. It also provides more freedom for those who are obliged to spend most of their times in bed.
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GAGA

3-4 yaş itibariyle motor becerileri hızla gelişen çocuklar kaşıktan kaleme kadar birçok objeyi yine bu yaşlarda kendi
kendilerine kullanabililir yetkinliğe gelirler. Çocukların bu dönemde aktif olarak kullandıkları objelerden biri de makastır
ancak makas kullanımı beraberinde çocukların güvenliğine dair birçok endişeyi de getirir. Anne-babalar her ne kadar
çocuklarının el becerilerinin gelişimi için özen gösterse de, çocukların kendilerine veya çevreye zarar vereceği endişesi
makas kullanımı konusunda ayrı bir hassasiyet göstermelerine neden olmaktadır. Piyasada bulunan mevcut çocuk
makasları da keskin bıçakların açıkta bulunması ve küçük parmakların araya kolaylıkla sıkışabilmesi riski nedeniyle bu
endişeleri tam olarak giderememektedir. GAGA bu ihtiyaçtan yola çıkarak tasarlanmış bir çocuk makası konseptidir.
Esneyebilen plastik (HDPE) iç iskeleti üzerinde yer alan bıçaklar şeffaf plastikten (ABS) yapılmış koruyuycu kabuk
ve esnek kauçuk (PU) kabukla kaplanarak bir gaga formu oluşturur ve bu yapı sayesinde çocuğunuz kendine veya
başkalarına zarar verme riski olmaksızın dilediği kağıdı kesebilir. Şeffaf kabuk kesilen malzemenin görülmesine izin
verirken, simetrik gaga formu ile çocuğun makası farklı el ve tutuş biçimlerinde kolaylıkla kulanabilmesine olanak
sağlar. Kullanım sonrasında makas içinde biriken artık parçalar bıçaklara ulaşılmayacak biçimde açılan alt parça
sayesinde boşaltılabilir.

GAGA

As children grow up, they tend to play outside the allocated space and create a mess in the house. Today, it is a
well-known fact that the cleaning education for kids should start as early as possible in order for them to be tidy and
responsible in the future. Therefore, parents look for alternative strategies and even games to set up rules that would
encourage children developing cleaning habits. GIRR is a manual toy sweeper concept that is designed to fulfill this
gap and to help children developing such skills. GIRR is designed in the form of a cleaning truck in order to convey a
clear message for kids. Although the overall form gives the impression of a toy for children, while in use, the brushes
at the bottom will pick up the dust and dirt from the ground and actually clean the space. Therefore, children would
be dynamically involved in a cleaning activity while they are playing with their favorite toy. In other words, thanks to
GIRR, children would experience a positive cleaning education and perceive cleaning as a fun activity. GIRR is
consisted of three main parts: (1) main body, (2) detachable handle and grip, and (3) cleaning brushes. The main
body in the form of a truck is in fact the housing for dust. As the truck is full, parents can empty the container with
opening the disposal lid with its key. GIRR’s main body is designed to be made out of allergy-free plastic, detachable
handle from steel and grips and brushes from rubber.
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GIRR

Çocuklar sık sık odalarının dışında oyun oynamak isterler ve sürekli olarak evin içinde dağınıklığa sebep olurlar.
Günümüzde erken yaşta verilen temizlik eğitiminin çocukların gelişiminde ve düzenli bireyler olmalarındaki etkisi çok
daha iyi anlaşılmıştır. Bu nedenle ebeveynler çocuklarına temizlik alışkanlıkları kazandıracak kurallar hatta bu yönde
teşvik edici oyunlar kurgulamaktadır. GIRR bu ihtiyaçtan yola çıkarak tasarlanmış çocukların kullanımına yönelik bir
gırgır konseptidir. Temizlik kamyonu formunda tasarlanmış gövdesi çocuklar için oyuncak hissi uyandırırken kullanım
esnasında altta yer alan fırçaları sayesinde ortamdaki toz ve kiri içine hapsederek etrafı temizler. Böylece çocuğun oyun
oynarken bir yandan aktif olarak temizliğe katkıda bulunmasını sağlar. GIRR sayesinde çocuklar temizlik aktivitesini
eğlenceli bir biçimde deneyimlemiş olur. GIRR üç ana bölümden oluşmaktadır: Ana göve, sap/tutamaklar ve fırçalar.
Kamyon şeklindeki ana göve aynı zamanda kir ve tozun depolandığı bir hazne görevi görmektedir. Bu haznenin altnda
yer alan kilitli kapak yalnızca ebeveynler tarafından açılarak hazne doldukça buradan boşaltım yapılabilir. GIRR?ın ana
gövdesi allerji yapmayan HDPE plastikten, sapı metalden ve tutamakları ise esnek poliüretan malzemeden üretilecek
şekilde planlanmıştır. GIRR çocuklar için eğlenceli bir oyuncak rolü görürken ebeveynler içinse eğitici bir yardımcı
görevi üstlenmektedir.

GIRR
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As children grow up, they tend to play outside the allocated space and create a mess in the house. Today, it is a
well-known fact that the cleaning education for kids should start as early as possible in order for them to be tidy and
responsible in the future. Therefore, parents look for alternative strategies and even games to set up rules that would
encourage children developing cleaning habits. GIRR is a manual toy sweeper concept that is designed to fulfill this
gap and to help children developing such skills. GIRR is designed in the form of a cleaning truck in order to convey a
clear message for kids. Although the overall form gives the impression of a toy for children, while in use, the brushes
at the bottom will pick up the dust and dirt from the ground and actually clean the space. Therefore, children would
be dynamically involved in a cleaning activity while they are playing with their favorite toy. In other words, thanks to
GIRR, children would experience a positive cleaning education and perceive cleaning as a fun activity. GIRR is
consisted of three main parts: (1) main body, (2) handle and grip, and (3) cleaning brushes. The main body in the
form of a truck is in fact the housing for dust. As the truck is full, parents can empty the container with opening the
disposal lid with its key. GIRR’s main body is designed to be made out of allergy-free plastic, handle from steel and
grips and brushes from rubber.

Yunus Emrah Özmaya
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Borutoy

Çocuklar Borutoy’la hem evde kendi odasında hem piknikte ve hem de plajda vb. yerlere götürüp üzerinde yatabilir,
kendi evini yapabilir, üzerinde zıplayabilir ve en güzeli de bir çok arkadaşıyla oynayabilme imkanını da yakalamış olur.
Pratik, katlanabilen çocuğun hareketine göre istediği şekle girebilen çok amaçlı bir oyun aracı...

Borutoy

Borutoy’s children both at home and in their room, and a picnic on the beach, etc. as well. take places on a sleep
with, make his own house, and the most beautiful jump on the opportunity to play a lot of your friends will be caught.
Practically, any shape according to the movement of the child can enter the multi-purpose folding tool, a game...
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twist “aktivite ve çalışma ünitesi”

Tasarım; üst kısımda yer alan daire formlu, portatif, şeffaf pleksi kapaklı saklama kutusu; aktivite sırasında
ve sonrasında gerekli olan malzemeleri depolamak amaçlıdır. Hemen altında; ana gövde yer almaktadır. İç kısmı
materyalleri stok yapmak yahut hemen elinin altında tüm malzemeleri tutmak isteyenler için geniş hacimli depolama
haznesidir. Dış kısımdaki yüzey ise mevcut vidalama sistemi sayesinde tablaların alçalıp yükselmesini sağlar. (vidalama
sistemi sayesinde her boydaki çocuğun kullanımına göre kullanıcı yüksekliğini kendi belirler.) Taşıyıcı kaide;klasik
dört köşede yer alan bacaklar yerine, daha estetik ve kullanışlı (masaya oturur, kalkarken düşme çarpma, takılma
derdi yok)formda tasarlanmıştır. Farklı renk ve ahşap desen seçenekleri oluşturulabilinir. Tablalar; kullanıcı farklı renk,
desen, şekil (dikdörtgen, oval, üçgen, daire, vs...) seçenekleriyle bir veya iki tablayı bir arada kullanabilir. İki tabla
kullanılırken, klipslerle tablalar sabitelenebilinir. Oturma birimi; tasarımın bütünlük sağlaması amacıyla ana gövde
üzerinde yer alan portatif depolama kutusuyla aynı mantıkta kullanımı ön görülmüştür. (Hem oturma, hem sehpa
olarak kullanma hemde depolama birimi gibi birden fazla fonksiyon ile daha kullanışlı hale gelmesi sağlanmıştır.)
Kullanıcının boyuna göre; masa tablasıyla beraber, kullanım amacına göre (ister tabure, ister yan sehpa) alçalır ve
yükselir. Yüksekliği kendi belirler, masa ile beraberinde taburede istenilen yüksekliğe ulaşabilir. Oturma birimi üst
yüzeyindeki kapak kaldırıldığında şeffaf pleksi kapaklı saklama kutusu ortaya çıkar. Şeffaf pleksi kapaklar iç hacimdeki
depolanan malzemelerin (önlük, cetvel, boya, makas...) ne olduğu hakkında görüş kolaylığı sağlar.

twist “aktivite ve çalışma ünitesi”
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Upper side of the design can be takedown storage area which was made of transparent plexiglass material. Down
below of this storage, you can see the main part of the body. It has got the biggest volume decrease. You can stock
and reserve whatever you want inside of this. Outer of face has got screwing system which is providing to move top
of a table up and down. Down below of this main part of the body you can see carier base which was desinged more
esthetic and useful than the other regular desks. Also it has got differrent colours and wooden patterns options. The
user can be use top of a desk which has got different colours, patterns and shapes options. Also you can use one
or two part of top of a desk each other with its connection clips. Sitting area resembles with the upper side of the
takedown storage area. It can be move up and down. You can use it in a different functions for example; for sitting,
for storing or coffee table. Transparent plexiglass covers give an idea about what was in there. You can see easily
from outside what kind of stuffs inside the storage area.
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CANEfoo

Bacaklarını hareket ettiremeyen kişiler, arabaya binerken inerken, yataktan kalkarken veya bir yere oturduklarında
bacaklarının doğru pozisyonu alması için ya kendi kas gücünü kullanmakta ya da başka kişilerden destek almak
zorundadırlar. Canefoo 2 önemli özelliğe sahiptir: yürürken destek elemanı olarak kullanılabilir veya bacağımızı
kaldırmamızda bize yardımcı olabilir. Canefoo plastik profil ana gövde ile kauçuktan yapılmış ergonomik el tutamak yeri
ile plastik birleştirme detaylarından oluşmaktadır. Ürünün yan tarafında bulunan butonu saat yönünde çevirerek bacak
kaldırma aparatı bastonun alt kısmından çıkar. Aparatın ucundaki ilmeği ayağınızın veya alçınızın etrafına yerleştirir
ve istediğiniz pozisyonu almasını bastonunuzla yön vererek sağlayabilirsiniz. Bacak kaldırma aparatı güçlendirilmiş
polyester dokuya sahip bir malzemeden üretilmiş olup butona kevlar malzemeye sahip sağlam bir ip ile bağlanmıştır.
Ayrıca ayağın kaymasını ve incinmesini engellemek amacıyla aparatın üzerinde kırmızı küresel şekle sahip kaydırmaz
bir doku bulunmaktadır. Bu da rahat ve güvenli bir kavrama sağlayarak, bacağınızı veya alçınızı emniyetli ve efektif bir
şekilde yatağınıza, arabanıza ya da istediğiniz herhangi bir yere yerleştirmenizi sağlamaktadır. Bacak kaldırma aparatı
kullanıldıktan sonra, buton saat yönüne ters olarak çevirerek bastonun içine geri konulabilmektedir. Bacak kaldırma
görevi dışındaki Canefoo`nun en önemli görevi ise yürümeye yardımcı bir baston olarak kullanılmasıdır.

CANEfoo

While getting in or off the car, getting out of the bed or positioning their legs while sitting on somewhere, people
having problems to move their legs generally use their own muscle power or take a support from other people.
Therefore, Canefoo has 2 important functions; you can use it either as a walking stick or leg holder. It is formed by a
plastic profile body attached to ergonomic rubber handle and plastic components. By turning the knob; on the right
side of the stick; to the direction of clockwise, the leg holder comes below of the stick. The loop is placed around the
foot or cast and can be re-positioned by holding and directing the stick. The leg holder has a reinforced polyester
webbing attached to strong rope made of kevlar. It has also red spherical shaped texture onto it to reduce the risk of
the foot falling out and becoming injured. So it allows a person to safely and effectively reposition weak or casted leg
and foot onto a footrest, a bed, into a car, etc. by providing a more secure and convenient grip. Also it gives increased
freedom of mobility. After use the leg holder, by turning the knob to the direction of counter clockwise, you can
put it back in the walking stick. Other than being used as a leg holder, its other major feature is to be used as a
walking stick. By the help of the comfortable rubber handle you can have a good and easy gripping and this gives the
opportunity to use the stick easily. Also you can adjust its height for the desired position.
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YAPBOZ

Günümüzde çocuklar için üretilmiş bir çok ürün bulunmaktadır. Bunların çoğu bir birinin kopyası, çocuk gelişimine
katkı sağlamayan, sağlığa zararlı maddelerden üretilen ve denetimi yapılmayan ürünlerden oluşmaktadır. Nedeni ise bu
ürünleri üreten ya da ihracatını yapanların önceliklerinin toplum, aile ve çocuk ihtiyaçlarına göre davranmamalarından
kaynaklanmaktadır. Bu aşamada tasarımcıların rolü büyüktür. Çünkü işlevsel, gelişmeye katkı sağlayan tasarımlar
üretmek ve üretilmesine katkıda bulunmak hem ülke ekonomisine, hem de daha önemlisi ülkenin yarını olacak
çocukların zeki ve problem çözebilen kuşaklar olarak yetişmesine fayda sağlayacaktır. Ben Yapboz’u düşünürken
aslında tüm bu problemleri çözebilen, içinde bir çok işlevi barındıran bir ürün tasarlamak istedim. Sadece tek başına
bir mobilya ya da bir oyuncak tasarlamak değildi amacım. Bir ürün düşünün ki çocuğunuz ile birlikte oda gelişiyor
ve büyüyor. Zamanda yolculuk eden bir obje ve değişime uğruyor. Bir çok fonksiyonu içinde barındırarak onların
gelişimine katkı sağlıyor. Kimi zaman onların yürümesine yardım ediyor, kimi zaman da bir oyuncak oluyor. Yapboz;
uzun yıllar kullanılacak çok işlevli bir ürün. Sizin parça parça alacağınız ürünlerin hepsini içinde barındıran bir çocuk
parkı.

YAPBOZ

Nowadays many products are produced for the children. Most of them are injurious to health and there is no audit
for them which do not even to be instrumental in child development. The reason is that for producers are not high
priority society, family and children’s needs. In this stage designers take big role. Because designers help to produce
stuffs which develop children’s brain and also help to improve the economy. Designing Yapboz, I wanted to cover all
missing part which others did not even think. I did not just want to design a furniture or toy. Think a product which
develops and grows up with the children. It is an object that travels with time and changes. Sometimes it helps to
children to walk and sometimes it is a toy for them. Yapboz is useful and functional toy which can be used long time.
This is a children park that you can buy fragmentary.
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IZZY meyve sıkacağı

Piyasalardaki mevcut elektrikli sıkacaklar, esas olarak santrifüj ve çiğneme sıkacakları olarak elektrik sistemlerine göre
ikiye ayrılır. Daha yüksek fiyatlı olan elektrikli çiğneme sıkacakları sağlıklı gıda tercih eden kullanıcı grubuna yöneliktir.
Izzy, çiğneme sıkacakları kategorisinde ucuz ve ekolojik bir çözüm sunuyor. Çevirme kolları ve mekanizması ile ekstra
özellikler sunan gelişmiş bir el sıkacağıdır. Şu anki mevcut el sıkacaklarının çevirme kolu ve sıkma matkabı bağlantısı
doğrudan bire bir (1-1) şeklindedir. Bu sürekli çevrilen bir kol hareketi gerektirir ve en aşağı ve tepe noktalarında
zorlanmaya neden olur, yorucu hale gelir. Bu tür 1-1 çevirme bağlantılarının fiziksel bakımdan zayıf olan çocuklar ve
yaşlılar tarafından kullanılması çok zordur. Ek olarak, bu tür sıkacaklar uzun çevirme kollarına gereksinim duymaları
nedeniyle masa ya da tezgah kenarı gibi kısıtlı yerlere yerleştirilebilir. Izzy, dişli mekanizması ile bu sorunları gideriyor.
Çevirme kolları bilyeli dişliler üzerinden volan dişlisine bağlıdır. Volan dişlisi, sürekli bir el çevirmesine ihtiyaç
duymadan sürekli bir matkap döngüsü sağlar. Bilyeli dişliler, bisikletlerdeki pedal sistemi şeklinde çalışarak çevirme
kollarının volan dişlisi ile birlikte dönmesini önlerler. Sıkma matkabının sürekli döngüsü sırasında kullanıcı bazen
çevirme yaparak bazen de yiyecekleri haznesine yerleştirerek ellerini daha kolay ve rahat kullanabilir.

IZZY meyve sıkacağı

Izzy Juicer is a green easy-to-use alternative to the existing juicers on global markets. Izzy juicer offers a cheap
sustainable solution in the case of masticating juicers. By hand wheels and gear mechanism, it is an advanced handcranked juicer that offers extra features for ease-of-use. Existing hand-cranked juicers have 1-to-1 crank connection
that directly rotates the auger. This needs steady arm movement and becomes a hassle after a period of cranking
time. These 1-to-1 cranks cannot be used by children and elders. Besides, they need long crank arms and table
clamps that allow them to be located only at table sides as a restriction of location. Izzy juicer overcomes these
problems with flywheel and freewheel gear system. Inner flywheel is connected to hand wheels via freewheels. The
flywheel sustains the rotation and enables ease of use without cranking steadily. Freewheels work in a similar way in
pedals of bicycles, freeing the rotation so hand wheels do not rotate together with inner flywheel and auger. Auger
keeps rotating as the user can load the drum more easily and comfortable by both hands. The main body carries the
flywheel via a rod. It is formed by fixing the rod at two ends by bosses and joining the side parts together by screws.
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Çanak Çömlek

7 yaş öncesinde edinilen alışkanlıkların kişinin yaşamı boyunca edineceği alışkanlıkların temelini oluşturmasından
yola çıkılarak, tasarımın çocuklara doğru beslenme alışkanlığı kazanmalarına yardımcı olması amaçlanmıştır. Kaplar,
besinlerin günlük alınması gereken miktarlarına göre ölçülendirilmiştir. Çocukları besleyenler ebeveynleri olduğundan
dolayı, ebeveynler için de fikir verici grafikler düzenlenmeye çalışılmıştır. Kapların iç kısımları kolay temizlenmeleri için
eğimli ve sade formda düşünülmüştür. Çocuklar kendilerine özelleşmiş ürünleri ve parlak renkleri severler. Bu sebeple
çocuğun iştahsızlık, yemek seçme veya doymak bilmeme gibi sorunlarını yok etmeye yardımcı olmak,beslenmeyi
zorunluluktan çıkarıp keyifli hale getirmek amacıyla ürün yapboz formunda ve canlı renklerde tasarlanmıştır. Yapbozu
tamamlamak için (nefret etmeme ve takıntısının olmama koşuluyla) yemediği besinleri zorlama olmadan kendi
isteğiyle yemeye başlaması düşünülmüştür. Çocuk gün boyunca gerekli besinleri aldıkça yapbozu da tamamlamış
olacaktır.

Çanak Çömlek

Before the age of 7 habits acquired during one’s life habits are established on the basis of the foundation of the
design is intended to help you make a habit of proper nutrition to children. Utensils, dimensioned according to the
amount of nutrients that should be taken daily. Because it is the parents feed their children, parents were organized
for the suggestive graphics. The interior of the containers to be cleaned easy and simple form inclined considered.
Kids love them more specialized products, and bright colors. The children’s lack of appetite, food selection, or
sated in order to help to eliminate problems, such as not knowing the form and vibrant color puzzles are designed
product. To complete the puzzle (not to hate, and obsession with the condition) is intended to begin to eat not eat
foods voluntarily without coercion. Children will have completed the puzzle as it receives the necessary nutrients
throughout the day.
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Splash

Oyuncakta ana fikir çocuklar için sosyal bir oyun alanı inşa etmektir. Ürün, oyun haricinde başka bir amaç için
kullanılamayan farklı elemanlardan oluşmaktadır. Her bir elemanın, oyuna başlarken oyun denetimcilerinin çocuklara
verdiği görevlerle alakalı kendine ait bir işlevi vardır. Çocuklar oyuna başlarken gerekli malzemeleri (su ve kum) elle
çalışan bir su pompası ve tahterevalli şeklindeki bir kaldıraçla oyun masasına taşırlar. Çoçuklar kullanmak istedikleri
su ve kum miktarına kendileri karar vererek, malzemeleri yavaşça sarı havuza dökerler. Sarı havuzun etrafında en
az 8 çoçuğa kadar oyun alanı sağlayan yeşil bir masa bulunmaktadır. Bu masa çoçukların kalıplarını kullanarak
nesneler inşa edebilmeleri için düz olarak tasarlanmıştır. Kalıplar 3 set halinde masa ayaklarında bulunmaktadır ve
deniz hayvanlarından esinlenerek tasarlanmıştır. Bunların haricinde sarı havuzun dibinde, temizleme, boşaltma ve geri
dönüşüm işlemlerine yardım eden bir boşaltım kanalı bulunmaktadır. Havuzdaki karışım bu kanaldan kayarak tekrar
zemine dökülür.

Splash

First, water and sand should be transferred from their source to their pools. There is a small hand-operate water
pump that can pump the necessary water from a nature source or a big water container under the ground to the
water-pool. For bringing the sand to the sand-pool there is a special sand transfer sliding system that has a bucket
container at the end of the slide which can sit into a hole in the ground so, children can easily fill it with sand. After
filling the slide’s sand bucket, there is a handle at the very end of the sand sliding system that can be pushed down
to rise up the slide and filling the sand-pool with sand. The second phase is to mix the proper amount of the sand
and water in to the big yellow pool. The geometry of the blue water pool and red sand pool are designed in a way
that guide the exceed sands and water into the yellow mixture pool. In that way, children can make their mixture
by providing the proper amount of the sand and water. In the third phase, everything is ready for the molding and
playing on the table. The pools are attached to a green playing table where there are three set of molds. Children can
use these three different sand molds as the basic geometrical shapes; hemisphere, cube and cone to create their own
sculptures or use these molds as models. The outside shape of the molds designed inspired by sea animals; Turtle
shell, Star fish and Sea shell. Children can make sculptures by putting the sand molds in front of them and sculpt the
sea animals by looking at these models. Lastly, in the recycling phase, children can be coordinated to clean the table
and pool and put the molds back to their place after playing. In the middle of the mixture pool there is a slide under
the mixture pool that guide the clay back to the ground.
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Anadolu University
Faculty of Industrial Design
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Droplet

Droplet görme engellilerin baharatlıkların içlerinde ne olduğunu kolayca anlayabilmesi için çıkış deliklerinde yapılan
küçük bir farklılaşmayla problemi ortadan kaldırmayı amaçlar. Bu tasarımda çözümün basit bir hamleyle diğer
insanların kullanımında göze batmayacak kadar uyumlu ve estetik olması amaçlandı. Bunu çıkış deliklerini görme
engelli alfabesinde baharat isimlerinin baş harflerini temsil edecek şekilde düzenleyerek ve bu harfleri dokunmayla
hissedilir şekilde yükselterek yapmayı tercih ettim. Böylece çıkış delikleri çıkıntı haline getirilip görme engelliler için
okunaklı hale gelecekti. Ayrıca baharatlıkların formu ve standıyla olan ilişkisi baharatlık tipolojisi sıfırdan ele alınarak
görme engelli bireylerin yaşayabileceği problemlere çözüm olacak şekilde tasarlanmıştır. Baharatlığın formu yoklayarak
arama sırasında elin yanlışlıkla çarpıp deviremeyeceği şekilde yassı bir yapıya kavuşturulmuştur. Ürünün dağınık
durmasını ve masada kaybolmasını engelleyen standının kullanımı geniş roundlar ve geçişli yüzeylerle yoklayarak
yerleştirmeyi kolaylaştırmak hedeflenmiştir. Böylece stand kullanımı cazip hale getirerek dağınıklık probleminin önüne
geçilebilecektir. Tasarımda estetik kaygılarla parçaların görsel bir kompozisyon oluşturması ve duru, yalın bir estetik
elde etme amaçlanmıştır. Su tarafından işlenmiş taşların yassı yuvarlak yapısından esinlenilmiş ve standındaki geçişli
geniş roundlu yüzeylerde bu parçaları toplayarak bütünlüğü sağlamak amaçlanmıştır.

Droplet
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Droplet aims to facilitate the figuring out which spice exists inside the cuets for blind people by making a slight touch
to the holes the cuets has. This design aimed to have a solution by a simple touch and also an aesthetic solution
as harmonic as does not stands for other people. And i choosed to reach that goal by organising the spice holes as
initial letters of spices according to the blind alphabet. With a small escalate around holes the letters are readeble
for blind people. Also cuet’s form, typology and relationship with it’s stand are designed from the rough to solve the
possible problems that blind people may have. Form of the cuets are designed as flat geometry inorder to provide
from possible tumbling around while manually inspecting. At design of the stand that provides the parts from getting
lost by holding parts together, ease of usage is aimed to place the parts. That tried to achived by creating a form
which has transitive surfaces and wide rounds that can lead the blind people to place the parts. Thats how stand
usage become atractive and untidiness may be solved. At design with the aesthetical quests purposed to create a
visual composition by companents. Inspired of the flat elipsoid forms of stones that are shaped by water. Gathering
them on a wide rounded surface it is purposed to provide the integrity.
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BRUSH TEETH CLOCK

Diş fırçalamak çocukken kazanılan önemli bir alışkanlıktır. Doktorlar dişlerin en az 2 dakika fırçalanması gerektiğini
söylemektedirler. Ürün sayesinde çocuklar için diş fırçalamak ilgi çekici ve eğlenceli bir aktivite olacaktır. Ürünün
üzerinde diş macununun oturacağı bir alan bulunmaktadır. Bu alan hem bir stand görevi görmekte hem de müzikle
birlikte geri sayımı başlatmaktadır. Ürünün abs malzemeden enjeksiyon kalıplama yöntemi ile üretilecektir. Ürün, diş
macunu üreten şirketler tarafından promosyon olarak verilerek marka bağlılığı yaratılabilir ve kullanıcının sürekli aynı
ürünü alması sağlanabilir.

BRUSH TEETH CLOCK

Brushing teeth is an important habit that people gets to use it when they were children. Doctors say that the teeth
must be brushed at least 2 minutes. The product providies brushing teeth a more enjoyable and interesting activity
for children. There is an area on the top of body in which you can put the toothpaste.This area is an stand for
your toothpaste at he same time there is a starter in the middle of it which starts the countdown with music. The
products material is abs and the production method is injection molding. The product can be distrubuted free by the
companies which produce toothpaste. This provides these companies to create brand loyalty. Customers can buy the
same toothpaste continiously becacuse of the promotion product.
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İzmir Ekonomi Üniversitesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
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Master’s Degre
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Build-Up Askılık

“Build-up” adlı tasarım; çocukların birden fazla ihtiyacını karşılamak için tasarlanmıştır. Modüler yapısı sayesinde
birden fazla işlevi yerine getirebilmektedir. Ana görevi askılık olan bu tasarım, çocukların boy ölçümü yapmasını
sağlayarak gelişimlerini hem kendilerinin hem de ailelerinin takip etmesini sağlar. Küçük bir çalışma ünitesinden
oyuncak depolamaya kadar birden fazla sorunu tek bir tasarım ile çözer. Ergonomiktir, kullanımı kolaydır ve ürün hafif
olduğu için çocuklar kolaylıkla kaldırabilir. Montajı çok kolaydır ve güvenlidir, kovaların altındaki gizli dişler sayesinde
kovalar birbirine oturtulur, oynamaz veya hareket etmez. Tasarım önerisi üretime uygundur ve gerçekleştirilebilir.
Rotasyon kalıplama yöntem ile 2 parçalı saç kalıp kullanılarak üretilebilir. Polietilen sağlamlığı, dayanıklılığı ve geri
dönüştürebilir yapısı nedeni ile seçilmiştir ve çocuklara zarar vermez. “Build-up” askılık tasarımı açık halinde 152 cm
iken iç içe geçerek 60 cm’lik yer kaplar. Ürüne ait tüm parçalar 54x54x60 cm’lik bir kutuya sığmaktadır. Kolaylıkla
ihraç edilebilir. Tasarım önerisi; çevreye duyarlıdır, kolaylıkla geri dönüştürülebilir, yeniden kullanılabilir. Birden fazla
işlevi tek bir ürünle çözüldüğü için daha az kaynak, malzeme ve enerji kullanılır.

Build-Up

“Build-up” hanger is designed to meet the multiple needs of the children. Modular structure of design gives
opportunity to perform multiple functions. One function of the design is height measurement. It helps the children
and their families to follow their progress in height measurement. Hanger design solves more than one problem. It
has multi functions such as small toy storage up to study unit. It is ergonomic, lightweight and easy to use. Kids can
easily remove or carry the product. Installation is very easy and safe. The hidden teeth at the bottom of buckets are
placed together and locked so that product does not move or budge. Design is suitable and feasible for production.
2-piece sheet metal rotomold can be used production. Polyethylene was chosen because of its strength, durability,
and recyclable structure; it has no harm for children. Height of “Build-up” hanger is 152 cm in open form however
it is 60 cm in closed form. All parts of the product will fit in a 54x54x60 cm box. It can be easily exported. Design is
environmentally friendly, easily recyclable and reusable.
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Saran

Ayakkabı giymek günümüzde zorunluluktur fakat bağcıklı ayakkabı bir tercih meselesidir ve kimilerinin bağcıklı olması
nedeniyle alamadığı bir türdür. Tek koluyla yaşamak zorunda olan ve hareket kabiliyeti azalmış yaşlı insanlar için
bağcık bağlamak, ya başkasının yardımıyla ya da türlü zorluklarla kendi başlarına yapılabilmektedir. Ayrıca zorlukla
bağlanan bağcığın dışarıda çözülmesi bu zorluğu iyice tatsızlaştırmaktadır. İnsanların başkasına muhtaç şekilde
yaşaması öncelikli olarak kendilerini mutsuz eder. Onları bu sıkıntıdan kurtarmak ise bizlerin elindedir. Saran; bu
sorunu çözmek için bağcıkların tek elle toplanmasını sağlamak ve kullanım süresince çözülmesini engellemek
amacıyla tasarlanmıştır. Ayakkabı kulağının üstüne yerleştirilir ve bağcık uçları gövde konumlanmış deliklere sokulur.
Tek yönlü sarma hareketiyle bağcıklar toplanır. İçteki dişli yapıdan dolayı, salınım hareketi ancak gövdeyi yukarı
çekerek içteki zembereğin boşalmasıyla olur. Silikon alt parça, gövdeyi tırnaklı geçme ile tutar ve istenildiği zaman
çıkartılarak yıkanabilir. Ayrıca farklı renk ve materyal kullanımı ile ayakkabılarla kombinasyonu sağlanabilir.

Saran

Wearing shoes is a necessity today, but lace-up shoe is a matter of choice, which some people can’t use because
of laces. Lacing-up provided by other people of byself in a harsh way to people which has to live with one arm and
elders who lost mobility. Beside release of the laces in outside makes this difficulty more unpleasant way. Living in
dependently to other people makes miserable whom in this situations. Letting them free should be our duty. Saran,
solves this problem in order to tie laces with one hand and prevent to releasing them while in usage. It placed on
top of shoe and inserting the laces ends to the holes which shown on product easily. One-way winding movement
gatheres laces. Due to the structure with internal thread, oscillatory motion provided by pulling up the body with
releasing the strained tumbler. Silicon sub-parts, grabs the main body and it can be removed at any time to cleaning
it up. In addition, different usage of materials with different colors can make a harmony with shoes.
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ABC Köşe Koruyucu

ABC köşe korumalığı mevcut benzelerine yeni bir alternatif sunar. Evdeki eşyaların sivri köşelerine konumlandırılır.
Hem öğretici hem koruyucudur. Ayrıca yapımında kullanılan kauçuk malzemesi sayesinde yaralanmaları daha iyi
önler.

ABC Köşe Koruyucu

ABC corner protector is a new alternative to the current protectors. It is placed on the sharp corners of any kind of
home furniture. It is not only a protector but also a teacher. It is made of rubber, which better prevents any potential
harms.
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Fibo

Kullanıcı kitlesi: Zihinsel engelli çocuklar ve öğretmenler. Müşteri kitlesi: Aileler: Zihinsel engelliler, her millet, devlet
ve sosyal statüde bulunur. Bundan dolayı hedef kitlemizde yer alan insanlar tamamı her sınıf ve statüde yer alacaktır.
Sonuçta insanlar çocukların eğitimleri için her türlü harcamayı yapmaktadırlar. Zihin engelli çocukların aileleri de
çocuklarının eğitimi için öğretim materyallerinden alacaklardır. Fakat pazarda çocukları için alabilecekleri öğretim
materyalleri yoktur. Öğretmenler: Öğretimlerini kaliteli hale getirecek materyallerin eksikliğini dile getirmektedirler.
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yer alan idareciler: Öğretimlerini kaliteli hale getirecek materyallerin eksikliğini
dile getirmektedirler. Amaç: -İnce-kalın, küçük-büyük boyut algısının geliştirilmesi -Ana renk öğrenimi (mavi, sarı,
yeşil, kırmızı) -İnce ve kalın motor kaslarının çalıştırılması -El-göz koordinasyonun eğitimi -Kalem kullanma evresine
geçişin sağlanması Kullanım senaryosu: İlk olarak eğitmen fibo setindeki elemanlar üzerinden boyutları ve renkleri
anlatır. Sonra pratik yapma aşamasına geçer. Eğitmen fibonun daire tabanını masalara yerleştirir. Daha sonra sorularla
onları yönlendirir. Bu aşamada çocuk 4 ana rengi ve boyutları öğrenir ve öğrendiklerini uygular. Ayrıca materyalleri
kavrayan çocuğun ince ve kalın motor kasları gelişir. Fiboyu kavrayıp yüzeye yapıştırma işlemi ve fiboyu yüzeyden
sökme işlemi sırasında özellikle kalın motor kasları çalışır. Halkaların yerleştirilme aşamasına geçen çocuk ince bir
materyeli kavrayıp doğru hedefe yerleştirmeye çalışırken hem el göz koodinasyonunu geliştirir hem de ince motor
kaslarını çalıştırır. Bu oyun setini kullanarak pratik yapan çocuk kalem kullanma aşamasına geçmeye hazırlanır.

Fibo

User group: mental retardation children and their teachers. Customer group: Parents: they will buy fibo for the their
children education. But they can’t find education material for tehir children. Teachers: They says education material
for the mental retardation children is not enough. Administrator in Ministry of Education: Then high quality education
material is deficient for the mental retardation child. Purpose: - The development of the perception of thin-thick,bigsmall sizes. -To teach the primary colors (blue,yellow,red,grenn) -To excersize thin and thick motor muscles. -to
education hand-eye coordination -To provide the using pen The teacher take the fibo and put it on the table. Then
she asks questions about fibo also childeren learns primary colors and practise with fibo. Also children when the
play fibo, they use thin-thick motor muscles and devolepe them. Then the children plays with rings in the fibo. They
espcelly use thin motor muscles and education hand-eye coordination. Children playing and practicing with “fibo”
also can use pen easly better then other children.
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Desbih

Yaşlıların ilaç taşıma ve kullanma alışkanlıklarını düzene sokmak için tasarladığımız desbih, gündelik kullanım nesnesi
olan tespihten ilham aldı. Günlük ilaçlar, desbihin tanelerinin içine yerleştirilir. Kullanım vakti geldiğinde, taneler
açılarak ilaçlar alınır. Hatırlatma amaçlı imame, her saat başı ışıklı ikaz verir.

Desbih

Desbih is designed to organize drug delivery and usage habits of elderly. The desbih took inspiration from everyday
use of rosary. We put daily medications in the beads of it, when the time comes, it is taken out. Imame is used as a
reminder warning which gives light each hour.
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EASY-SOCKET

EASY SOCKET Tasarıma başlamadan önce ilk hedef henüz yapılmamış ve üzerine düşünülmemiş bir sorunu ele
almak oldu. Engelliler, yaşlılar, geçici olarak sakatlananlar, çocuklar ve sağlıklı insanlar bu konuyu belirliyor. Fakat
öncelikli hedef kitle yaşlılar, eli, kolu, parmakları olmayan ya da geçici sakatlığı olan, yani normal prizleri ve fişleri
kullanamayan insanlar oldu. Bunun yanı sıra, bir rahatsızlığı olmayan insanların bile günlük yaşamda fişleri prizden
çekmekte zorlandıkları görüldü. Örneğin mutfakta ya da herhangi bir çalışma ortamında kaygan elle fişin tutulması
gerektiğinde, fişi prizden çekmeye çalışırken düşüp yaralanma vakalarıyla karşılaşılmıştır. Her zaman başımıza gelen
bir olay da, genelde boşta duran ara kablolarının ucundaki prizlerden, tek elle asla çekilemeyen fişi çekme problemidir.
Bu durumda ya fişi çekemeyiz ya da priz sabit olmadığından fişle beraber gelir. Easy Socket priz tasarımında ise Push
düğmesine basma işlemiyle fiş çıkarıldığından bu sorunlar ortadan kalkmıştır. Araştırmaya en çok kullanılan işlevler
incelenerek başlandı ve gereksiz yere defalarca fişi çekip takmak yerine On / Off düğmeleri eklenerek bu işlevler
üç düğmede toplanmaya karar verildi. İnsan vücudunun anatomik yapısını inceledikten sonra bulunan değerler, en
uygun ölçülerde tasarıma uyarlanmaya çalışıldı. Easy Socket hedeflenilen kavramlar ile eşleştiğinden priz tasarımı
bu biçimde sonuçlandı. Tasarlanılan priz, hedef kitle olan insanların dirsek, el kenarı, kol ve ayak gibi uzuvları ile
rahatça kullanabilecekleri bir hale getirildi. Evrensel tasarım ilkeleri sınırları içinde kalmaya çalışarak özünde herkes
için geçerli bir “evrensel tasarım” yapmaya çalışıldı.

EASY-SOCKET

EASY SOCKET While designing this socket,my initial objective was to handle a matter which was not tought and
performed before. Disabled, old, temorarily disabled and also healthy people form the basis of this matter. However
my potential target audience was the ones who have lack of their hands, arms, fingers or temporarily disabled people,
namely those who aren’t able to use normal (classic) socket and plug. I began my research examining the function
which are mostly used on a socket and I reduced the number of keys to three. After investigating the anotomical
texture of human body, I found some results and I tried to adapt them to my design in optimum dimensions.Since I
thought that my ideas are especially the same with the principles of universal design, I decided to make this socket
design. As a result, I turned my socket design into a device which could be used easily by my target audience by
using the elbow, edge of the hands, toes, heel, arm like these of my target audience. Triying to stay within the
bounderies of the 7 design principles of universal design, I tried to make a “Universal Design” which is essentially
valid for everyone.
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Sıvı transfer

Sıvı transfer adını koyduğum bu ürün hem kullanım kolaylığı ve rahatlığı sağlıyor hem de sıvı aktarımını basite
indirgeyerek üretim ve maliyet avantajı sağlıyor. Damacanalardan, cam ve plastik şişelerden, zeytinyağı tenekelerinden
tutun varillerden, değişik ebattaki bidonlardan ve birçok değişik kablardan sıvı transferi yapmak için tek bir ürün yeterli
olmaktadır. Ürün üzerinde musluk olan üst parça, sıkı geçmeyi sağlayan alt parça ve bu iki parçayı bir arada tutan
körük ile sıvıya daldırılan hortumdan oluşur. Üretim enjeksiyon kalıplama yöntemiyle plastik (PP, PS) malzemeden
yapılır. Ürünü kullanabilmek için şişeye sıkıca geçirilir. Şişedeki sıvının hortuma dolması için musluk açık bırakılır.
Sonra musluk kapatılır. Üst parça ile alt parça birbirinden ayrılırken körük şişedeki sıvıyı çekmeye başlar ve sıvıyı ileten
hortum vazifesi görür. Musluk şişedeki sıvı seviyesinden aşağıda olduğu sürece sıvı iletilir. Musluk ne kadar aşağıda
tutulursa akan sıvının miktarı da artar. Herkes için tasarım anlayışıyla tasarlanan bu üründe amacı başta yaşlı ve
engelli kullanıcılara kullanımı kolay ve ucuz bir ürün sunmak sonrasında ise ürünün kullanım alanlarını çeşitlendirmek
olarak özetleyebiliriz.

Sıvı transfer
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I put the name of the liquid transfer makes this product, which I name as liquid transfer, both provide ease of use and
comfort and reduce the production of fluid transfer with simplicity and cost advantage. A single product is enough
to make liquid transfer from water carboys, glass and plastic bottles, oil cans, barrels and hold various sizes of cans
and various containers . The product is compsed of upper parts with a tap, lower parts which enables you to tightly
hold the bottom piece, and the two parts together with bellows hose immersed in the liquid occurs. Production is
done with the method of injection molding using plastic (PP, PS) materials. When using the product, it is connected
to the bottle tightly. The tap is opened to fill the hose with the liquid in the bottle. Then the faucet is turned off. When
the upper part and the lower parts are being separated from each other, the bellows begin to draw the liquid in the
bottle and acts as a hose which transfers liquid. The fluid is transmitted as long as the tap is below the liquid level
in the bottle. The lower is the tap, the higher is the amount of fluid flows. Designed with the approach of design for
everyone, the purpose of this product can be summarized as to be providing a product that is easy to use and cheap,
especially for elderly and people with disabilities and afterwards diversifying the usage ofthe product

20121811
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını istememiştir.
The participant did not prefer,
her photography and personel
info, to take part in the catalogue.
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Sense Akıllı Saklama Kabı

“Sense” yemeklerimiz bozulmadan önce, son kullanma tarihi hakkında bizi bilgilendirmesi için tasarlanmış akıllı bir
saklama kabıdır. Sağlıklı bir yaşam için doğru beslenmeye dikkat etmeliyiz. Yemek kapları ve onların materyalleri bu
alanda büyük rol oynar. Sense, “Fresh Band” adında son kullanma tarihi ile ilgili feedback sağlayan bir uyarı sistemine
sahiptir. Paleti andıran bir şekle sahip bu bantlar kapağın iç yüzeyinde konumlandırılmıştır. Ürünün kullanım şekli çok
basittir. Saklanması gereken gıda kabın içine yerleştirilir, kapak kapatılır. Band yemeğin oluşturduğu amanyok ve ph
seviyesini ölçmek ve gıdanın kullanım süresi ile ilgili bilgi vermek üzere tasarlanmıştır. Kabın içindeki yemek tamamen
bozulduğunda band rengi koyulaşır. Bu renk geçişi değişimi kullanım süresini bildirir ve sağlıklı bir yaşam için
tüketiciye yardım eder. Ayrıca Sense Saklama Kabın kapağında yer alan ufak küreciklere dokunarak görme engelliler
içinde bir feedback sağlanması düşünülmüştür. Ürün kapağının üst yüzeyindeki kürecikler algılanamaz olduğunda,
gıda bozuldu mesajı verilmiş olunur.

Sense Akıllı Saklama Kabı

Sense is a smart-food container, which is designed to help realising the expiration date of our foods, before they
are spoilage. For a healthy-nutritious life, we have to care eating the right foods. Food containers and its materials
have a big role at that. Sense, has a visual warning system, which is called ‘’Fresh Band’’, is giving the information
about the expiration date. The pallete shaped and custom design Band has been placed in the inner surface of the
lid. The usage of the product is easy. The food would put into the container and cover its lid. Pallete shaped band
is made to test the different levels of Ammonia and PH, that the meal contains. For all different types of food, they
all emit a source of ammonia that can determine the expiration and spoilage. When the food inside the container is
completely expired, the band on the lid would get dark colour. This could help consumers about eating healthy food.
And Also that container design ‘’Sense’’ helps visually-impaired people to perceive the expiration date by touching
little spheres at the top of the lid. If spheres are invisible or hard to perceive on the top part of the lid’s surfaces, so
that informs them spoilage...
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BRUSH4ALL

Ağız bakımı kişinin yaşama bağlılığı ve uygarlığıdır. Sağlıklı yaşam duygusudur. Bakımlı bir ağız, dişlerin düzenli
şekilde fırçalanması ile kazanılır. Doktorların her zaman belirttiği gibi ağız ve diş sağlığının bozulması kalp, böbrek
ve romatizma gibi rahatsızlıkların önemli nedenlerindendir. Bu yüzden herkes her gün dişi en az 2 defa fırçalamalıdır.
Brush4all da tam bunun için tasarladığım bir diş fırçası. Herkes için kullanılabilirlik özelliğine sahip. Piyasadaki çoğu
diş fırçasını incelediğimde fark ettim ki hepsi aslında küçük farklılıklar dışında birbirinin tasarım olarak aynısı. Düz
uzun bir tutuş için kesinlikle başparmak diş fırçası tutuşunda önemli bir role sahip. Bunu fark ettiğimde elinde engeli
olan kişilerin birinden yardım almadan dişlerini fırçalamasının nerdeyse mümkün olmadığı düşündüm ve bu sorunu
en basit şekilde nasıl ortadan kaldırabilirim dedim. Brush4all da diğer diş fırçalarında başparmağın aldığı başrolü
avuç içine verdim. Kişi parmaklarında eksiklik varsa veya eklemlerinde sorun olduğu için parmaklarını yeterince
bükemiyorsa Brush4all u avuç içiyle rahatça kavrayarak kendi başına gün içinde istediği kadar dişini fırçalayabilir.
Standart duvara asma aparatlarına uygun olan Brush4all u bu yüzden ele almakta çok rahat ve ergonomik. Ve ürün
sadece engeli olan kişilere hitap etmiyor tabi ki herkes rahatlıkla ürünü kullanabiliyor böylece engelli insanlarında
hepimiz gibi olduğunu sadece onlarında hayatlarını küçük detaylarla kolaylaştırmamız gerektiğini görmüş oluyoruz.

BRUSH4ALL
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Oral care is commitment to one person’s life and civilization. It’s feeling of wellness. A well-maintained tooth can be
gained by brushing regularly. As always doctors mention of oral and dental health disruption can cause heart, kidney
and rheumatism problems. Because of that we brush our teeth at least twice each day. Brush4all is a toothbrush
designed exactly for this. It is capable of usability for everyone. I examined most of the toothbrush on the market; and
I noticed that all of them are the same except for minor differences in the design of each other. For a long straight grip
thumb certainly have an important role. When I realized this I figure out that, in the hands of people with a disability
brushing his teeth without help from someone virtually is not possible. I asked to myself how can eliminate this
problem in the simplest way. In the design of Brush4all the leading role of the thumb is given to the palm of the hand.
If you have joints problems and cannot flex comfortably or if you are lack of fingers with Brush4all you can easily
grasp the brush by your palm to brush your teeth as you want during the day by yourself. Brush4all is in accordance
with the standard wall fixtures. Brush4all is very comfortable and ergonomic. And the product does not only appeal
to people with a disability everyone can use it easily so by this way we can see that impaired persons are like all of
us and also see that the small details can make things easier for their lives.

Esin Hasgül
İstanbul Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Bölümü
Yüksek Lisans
İstanbul Teknik Üniversitesi
İç Mimarlık Bölümü
Doktora
İstanbul Teknik Üniversitesi
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GÖKKUŞAĞI

GÖKKUŞAĞI, 4-5 yaş grubu çocuklar için tasarlanmış olup çocuklara eğitim, eğlence ve dinlenme fonksiyonlarını
bir arada sağlayan bir ünitedir. Ünite, ışık renkleri ve bu renklerin bir araya gelmesi ile oluşturdukları yeni renkler
düşünülerek tasarlanmıştır. Malzeme ve renk arasındaki ilişkiden yola çıkılarak tasarım oluşturulmuş ve bu şekilde
çocuklar için eğlenceli, hareketli ve deneyimle öğreti yönü olan modüler bir ünite yapılmıştır. Her ünitenin çocuk
tarafından istenilen biçimde bir araya getirileceği bu tasarımın, özellikle gelişim çağındaki çocukların hayal gücünü
geliştirici bir yönü olacağı düşünülmektedir. Tasarımda ayrıca ışık renkleri ve bu renklerin kesişim noktalarında
oluşacak ara renklerin oluşumu ile de çocuğa hem eğlenceli hem de öğretici bir dünya sunmak amaçlanmaktadır.
GÖKKUŞAĞI, 20mm renkli, yarı şeffaf plexiglass malzemeye belirlenen form verilerek oluşturulmaktadır. Malzemenin
renkli ve şeffaf olma özelliği kullanılarak renklerin üst üste geldiği noktalarda ara renkler meydana getirilmektedir.
Bu kapsamda çocuklara eğlenceli bir deneyim sunmak amaçlanmaktadır. Malzemenin tek olması, kolay ve istenilen
ebatlarda (farklı yaş gruplarına hitap edebilecek) üretilebilmesi yönüyle tasarımın özelleştiği düşünülmektedir.
Ebatların değiştirilebilmesi, modül sayısının arttırabilirliği açısından ise tasarım esnektir.

RAINBOW

RAINBOW is a modular unit which provides education, fun and relaxation for 4-5 years old children all together.
The unit is designed from the idea of the luminous colours and the conjuctions which make new colours. Design
is made according to the relationship between the material and colour and thus a modular unit is produced for the
children in order to have fun and education with experiences. It is thought that the arrangements that the children
make would develop the creativity; especially the children who are in the developmental age. In design it is aimed that
the luminous colours and the intermediate colours which occurs in the conjuctions would present the children both
an entertaining and educational world. RAINBOW is produced of 20 mm coloured, transparent plexiglass material
which is formed according to the design shape. Using the material’s transparency and colour properties, it can be
produced different intermediate colours. With this, the purpose is to provide the children an entertaining experience.
It is thought that using one type of material, the easiness of the production makes the design unique. The design is
also flexible because of the flexibity of the dimensions and the enlargebility of the modules.
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Vitamino

Vitamino, herkes için tasarım kavramı kapsamında yaşlı insanları, çocukları ve engellileri da düşünerek tasarlanmış
bir narenciye sıkacağıdır. Masaya sabitlenebilmesi sayesinde tekerlekli sandalyede oturan, tek eli olan veya boyu
yetişen 6-7 yaş ve üstü çocuklar Vitaminoyu rahatça kullanabilirler. Portakal, greyfurt, limon vb. meyveleri fazla güç
gerektirmeden, kolayca tek elle sıkabilen Vitamino mutfakta masanın kenarına sıkıştırılarak monte edilir ve sabitlenir.
Üst kısmındaki yapraklı şeffaf kapağını açarak sıkmaya hazır kesilmiş portakallar üstten yerleştirilir. Daha sonra yanda
bulunan çevirme kolu 360 derece çevrilerek sıkma işlemi gerçekleşir. Dönen kol silindirin içindeki sıkma kısmını
hareket ettirmekte ve portakal yuvada sıkışarak suyu alttaki şeffaf plastik haznesine dolmaktadır. Portakalın suyu alta
bulunan hazneye dolarken çekirdekleri ve posası ana gövdedeki haznede süzülür. Bu parça üstten kolayca çıkarılıp
temizlenebilmektedir. Meyve suyu dolu hazne ana gövdeden tek yönde (masaya doğru) çıkarılabilmektedir. Dolum
haznesinin üstünde bulunan turuncu kauçuk parçalar açıkta kalan yan kısımlara toz girmemesi içindir ve yıkanırken
kenarlarda bulunan tutma yerlerinin üstüne doğru katlanır. Masaya sabitleme ayarı yapılmasını sağlayan metal ayaklar
dışında genel olarak ürün ABS sert plastiktenn enjeksiyon kalıplamayla üretilebilir. Üstte bulunan yeşil yapraklı kapak
ve dolum haznesinin iç kısmında katlanan parçalar esnek silikondur.

Vitamino
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Vitamino is a citrus juicer, curiously designed for the elderly people, handicapped persons and children, it is designed
with design for all philosophy. Citrus fruits can be squeezed by Vitamino, it can be attached to the kitchen table and
can be used easily by one hand and with no much effort. Sliced half oranges can be putted into the squeezer by
opening the transparent top of it. Then the arm is turned 360 degrees to squeeze the half orange fully. The turning
arm pushes the inside cylinder, the orange squeezes and the juice is poured into the transparent reservoir. While the
juice is pouring into the reservoir the pulp and seeds are filtered inside the main part. These parts can be removed
from the top and cleaned easily. When the reservoir is filled with juice, it can be removed by sliding it in the opposite
direction of the table’s edge. On the juice reservoir there are orange coloured rubber parts, just to close the open
sides of it. When washing the reservoir these rubber parts can be folded onto the holders. Except the adjustable metal
attachments, all parts of the citrus juicer can be manufactured from ABS plastics by injection molding.

Serkan Sarıkaya
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Multifonksiyonel mutfak ünitesi

Elimiz sakatlandığında ya da kullanamadığımız durumlarda (kırılma burkulma, kucakta çocuk ile vb.) yemek hazırlamak
işkence olabilir. Mutfakta yer kaplamayan bu ünite sayesinde tüm hazırlama işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Tasarım
sağ ve sol el kullanımına uygundur.

Multifonksiyonel mutfak ünitesi

Our hands when injured or unusable (breaking strain, with the child on your lap, etc.) to prepare meals all through
this unit to prepare torture. Design, suitable for right and left hand.
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DAMGA

DAMGA, yemek yemeği -özellikle de kahvaltı yapmayı- sevmeyen çocuklar için tasarlanmış bir mutfak ürünüdür.
Şırınga mantığıyla çalışan “Damga”, yemeğin üzerine sıvı yiyecek (Bal, Reçel, Erimiş çikolata) enjekte edilerek
kullanılır. Sıvı yiyecek, ürünün alt kısmında bulunan farklı desenli uçlar sayesinde yemek üzerinde çocukların seveceği
formlar oluşturur. Bu sayede sağlıklı yiyecekler eğlenceli biçimlere bürünüp çocukların neşeyle yemek yemesini
sağlar. İstendiğinde değişen uçlar çocukların heyecanının artmasını ve sıkılmadan bu ürünü kullanmalarına yardımcı
olmaktadır. Sıvı akışının gerçekleştiği noktada bulunan ince esnek plastik sayesinde ürün kullanılmadığı zamanlarda sıvı
akışı engellenmiş olur. Malzeme olarak gövde kısmında şeffaf akrilik seçilmesinin nedeni içerisine koyulan yiyeceğin
kapağı açmaya gerek kalmadan görülebilmesidir. Ürün üzerindeki çizgisel figürler, ürünün çocuklar tarafından daha
çok benimsenip, bir oyun arkadaşı gibi görmelerini sağlayarak sofralarında yer vermeleri amaçlanarak tasarlanmıştır.
Topuz bölümünde bulunan surat kahkaha atarken yiyecek bittiğinde yani topuz tamamen aşağıya indiğinde yarı kapalı
gözlerle sadece gülümsemektedir. Oyun arkadaşlarının üzülmeye başladığını düşünen çocuklar tekrar kahkaha atması
için ürünün dolmasını isteyeceklerdir. Ürünün alt kısımda bulunan kapak sayesinde sıvı yiyeceği hijyenik olarak
saklamak mümkün olmaktadır.

DAMGA
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DAMGA is a kitchen appliance, which is designed for children, who especially don’t like to have breakfast much.
“Damga” is simply works like a syringe and it is used by injecting a liquid food (i.e. honey, jam, melted chocolate).
The liquid food makes adorable forms on foods with its patterns. This way healthy food choice becomes more
attractive to children. Changing patterns on product makes children excited and enjoy their meal without getting
bored. The flowing of liquid will be prevented with a thin flexible plastic, which is located where fluid flow takes
place. The reason why a transparent acrylic body is chosen for this product is to make the liquid food visible without
opening product’s cover. Linear figures on the product are designed to be embraced more by children and to be seen
as a playmate on their meals. The face with laughter on the top of product is going to turn a smiley face with halfclosed eyes when the liquid food completely finished (the head of the product will be all the way down when the liquid
food is finished) Children, who think their playmate is unhappy, would want their meal to be refilled.

Ufuk Bircan Özkan
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
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Nokta Kalem

Görme engelli kişilerin elleri ile not almak istediklerinde yaşadıkları sorunlar. Braille alfabesi, bazı özel daktilo ve
aygıtlarla yazılabilen bir alfabedir. Fakat görme engelli kullanıcılar,elleri ile not almak istediklerinde kabartma noktaları
algıladıkları için özel bir şablon yardımı ile yazacakları notu tersten yazdıklarında kağıdın ön yüzüne düzden kabartma
olarak geçirebilmektedir. Bu da manuel kullanımda uzun cümlelerin yazılmasını imkansız hale getirir. Bu projede
görme engelli bireylerin elleri ile yazı yazmasını pratikleştirmek amacı ile bir ürün geliştirmeyi amaçladık. Kullanım
Senaryosu: -Kullanım dışı zamanda sistem kitli durumdadır. -Kalemin ucu yazı yüzeyine bastırıldığında hareketli uç
kalem ağzının içine ilerler. -İçe hareket eden uçtan geriye kalan boşluktan PU malzeme akışı gerçekleşir. -Kalemle
yüzey arasındaki ilişki kesildiğinde ucu iter durumda bulunan yay ucu ileri iterek kalem ağzını kapatır. Nokta kalem
sayesinde görme engelli bireyler, düz ve uzun cümleler yazabilecekler. Ayrıca bu kalemi yanlarında taşıyabilirler.
Diledikleri zaman not almak için kullanabilirler. Önerilen malzeme sayesinde uzun süreli kullanabilirler. Kalemin
çalışma prensibi: Nokta kalem tasarımı, haznesinde poliüretan tabanlı likit malzeme içermektedir. Kalemin ucu kağıda
baskı yaptığında likit malzeme kağıda damlar ve bir kaç saniye içerisinde kabararak donar.

Point Pen

Problems experienced by visually impaired people with their hands when they want to take notes. Braille is an
alphabet written with some special typewriters and devices. Visually impaired users can detect embossed dots.
However, visually impaired users, want to take notes with their hands They can write in reverse order with a special
template. This article is switches to the embossed on front of the paper. This is a big problem for the writing long
sentences. I want to be made product for the visually impaired users who wants to takes notes with their hands. User
Scenario: - The system is locked except of use. - When pressing on the writing surface with pen, moving nib proceeds
in pen. - Then PU material well forth nib of the pen. -After that when user lift the pen, the string - its pushing the
nib push forward and close the pen hole. Visually impaired people can write easily with Point pen. Also they can
carry Point Pen when they go to somewhere. They can writing any time to need. They can use long time through the
material. Material properties: Point pen have liquit polyurethane material inside. And the material when in contact
with the air, its hardening in a few seconds.
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“Mama Mia! Mama önlüğü”

“Mama Mia” Peçeteli Mama Önlüğü Yeni tasarım klasik bir mama önlüğü gibi görünse de peçete haznesiyle hem
bebeğe hem de ebeveynlere büyük kolaylık sağlar. Araştırmalarım sonucunda ebeveynlerin bebeğe mama yedirme
esnasında yanlarında her halükarda peçete ya da ıslak mendil taşımaları göze çarpmıştır. Bunun yanı sıra var olan
mama önlüklerinde tekstil ve naylon kullanılmakta sık yıkanamadığı için de bebek açısından hijyenik olmamaktadır.
Bu sorunu kendinden peçeteli bir mama önlüğüyle çözebileceğimi düşündüm. Böylelikle hem önlüğe dökülen besinler
peçeteye akacak ve peçete atıldığında temizlenmiş olacaktı hem de bebeğin ağız ve ellerini temizlemek için ihtiyaç
duyulan peçeteyi hazneden alabilecektik. Peçetelerin hazneye yerleştirilmesi ve peçete alımı çok karmaşık olmayan
bir yay mekanizmasıyla çözülmüştür. Her peçete çekişimizde, haznenin içindeki yay genişleyeceğinden peçeteler
bitene dek herhangi bir sorun olmayacaktır. Bir seferde 10-15 adet peçete sığabilmektedir ve geniş yüzeyli kalın
havlu kağıtların kullanılması önerilmektedir. Önlük bebeğin boynuna göre çıt çıtlanacaktır. Peçete haznesinin ağız
kısmı çeşitli hayvan figürleri şeklinde tasarlanmıştır ki farklı renklerde ve grafiklerde üretildiğinde çocukların ilgisini
çekebilir. Plastik malzeme kullanılacak ve enjeksiyon kalıp yöntemi ile üretilecektir.

“Mama Mia! Mama önlüğü”
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“Mama Mia” A Bib With Napkins Even if this new design “Mama Mia” seems like a standard bib, it offers to many
facilities to the babies and at the same time to the parents with its napkin pocket. In addition, it’s also considered
that it’s hard to keep the existing bibs produced from textiles and nylon hygienic because of using them several
times without laundering. I build my project on this hygienic problem and decided to make a bib with napkins which
can be changed each time. According to this design poured foods will be folded by the napkin which is on the top.
At the end of the feeding process this dirty napkin will be thrown away and the bib become clean again and ready
for the other use. Parents can also use the other napkins stored in the pocket for cleaning the babies’ mouths and
hands. The placing and the taking procedure of napkins is solved with a simple spring mechanism. Each time when
we take a napkin the spring will extend a bit more and push the following one. The pocket can store approximately
10-15 napkins in a time and it’s recommended to use thick napkins for better suction. Mama Mia bib can be adjusted
from the back part with buttons according to the neck size of babies. In order to attract attention of babies bibs are
produced with multi colour options and different animal graphics on the napkins opening edge.
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Sine-koruma

Sineklik koruma günümüzde klimaların yaygın kullanımı ile beraber ev ortamının temiz havaya olan ihtiyacı hala
devam etmekte, hatta artmaktadır. Ortam havalandırılırken pencereler düşme tehlikesi oluşturmaktadır. Ürünüm
portatif olup, pencereye takılırken hem küçük çocuklu ailelerde, hem de evcil hayvan besleyenlerde bu tehditi ortadan
kaldırmayı amaçlamıştır. Ana gövde Uv ye dayanıklı enkesiyon kalıp plastik, filtre kısmı lazer kesim corian yarı şeffaf
malzemeden düşünülmüştür.

Sine-koruma

Most of us are using climates in a room these days but we still need ventilating our rooms by opening a window, and
an opened window can be dangerous for children and pets who always climbs of everyting. This is a simple solution
for this problem by locking an opened window ıt’s for homes which don’t have a system like that on its windows.
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KAŞIKA

Kaşıka tasarlanırken günlük hayat içerisinde herkesin kullanabileceği bir kaşık yapma çabası gösterilmiştir. Bunun
sağlanması için mevcut kaşık kavramına farklı bir açıdan yaklaşılmış ve moduler uçları değiştirilebilen ve kaşığın
elden kayıp düşmesini engelleyecek öneriler geliştirilmiştir. Bunu yapmaktaki en temel amaç engelli ve yaşlıların
toplumdan ayrılmadığı ve sıradan günlük faaliyetlerini kolaylıkla gerçekleştirebildiği bir ortamın tahsis edilmesidir.
Tasarım kullanılırken birçok farklı tutma şekline imkan verebilir. Kaşığı ağzına götürmakta sıkıntı çekenler için daha
kolay bir tutuş şekli olan yumruk şeklinde tutuş buna bir örnektir. Yine değişebilen kaşık başı ile ağıza götürme eylemi
çok daha kolay yapılabilmektedir. Tasarımın en belirgin özelliği olan yuvarlak delik kaşığın ağırlık merkezinde yer alıp
kaşığın kullanımını kolaylaştırır.

KAŞIKA

Kaşıka spoon is designed for everyone can use in their daily lives spoons modular parts can be modified and the
body have been developed to stay in hand Kaşıka is the design of a spoon for the people that weakened ability to use
their hands, and people with disabilities but everyone can use it. Kaşıka spoon is designed for everyone can use in
their daily lives spoons modular parts can be modified and the body have been developed to stay in hand. The main
reason of this project is to provide peoples who is disable and old live normally. The design of teh spoon I allows
different type of hand position
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Desti

Banyo ve tuvalet gibi ıslak zeminli mekanlarda hareket ederken tutunabilinecek bir tutamak ileriki yaşlarda daha da
önem kazanmakta. Bu tip mekanlarda kullanılan sıvı sabunluk-şampuanlık ürününü tutamak olarak kullanmak, böyle
bir sorunu çözecektir. Tasarım bu fikrin etrafında şekillendi ve ergonomisi çözüldü.

Desti

In wet areas such as bathrooms and toilets, people need a handle while moving. This gets more and more important
when we get older. Soap-shampoo dispenser, integrated to a handle form, will solve such a problem. Design and
ergonomics were developed accordingly with this idea.
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QOQU

Bir duyumuzu kaybettiğimizde diğer duyularımız daha çok gelişir. Görme duyusunu kaybetmiş birinin koku alma
duyusunun çok gelişmiş olması bu yüzdendir. ‘QOQU’ görme engellilerin gelişmiş koku duyularını kullanarak mutfak
deneyimlerini kolaylaştırmayı hedefleyen bir üründür. Düşünüm, mutfaktasınız yemek yapıyorsunuz ve göremiyorsunuz.
Normal insanların bile bazen aradıklarını bulamadıkları bir mutfakta, görme engelli bir kişinin aradığını el yordamıyla
bulması oldukça zor bir süreç. Özellikle birbirinin aynısı olan baharatlıklardan istediği baharata ulaşması için onları
tek tek açması ve kontrol etmesi gerekebiliyor. Bu problemi çözmek amacıyla koku entegre edilmiş baharatlıklar
tasarlanmıştır, böylece kullanıcı tek tek kutuların içerisinde ne olduğuna bakmadan kutudan yayılan koku ile istediği
baharata kolayca erişebilecek. Kuru nanenin kutusu nane gibi, tarçının kutusu tarçın gibi, karabiberin kutusu karabiber
gibi kokacak. Peki bu nasıl mümkün olacak? Kapak ve koruyucu kaplama kısımları kokulu masterbatch polietilen
malzemeden üretilecek. Kokulu masterbatchler düşük yoğunluktaki Polietilen (PE) granüllerine %50’nin üzerinde
kaliteli esans veya aroma yedirilmesi ile elde edilirler. Yüksek teknoloji ile elde edilen bu ürünler granül halinde kuru
özelliğini korur ve kokulu yağ kesinlikle dağılmaz.

QOQU

When one of our senses is lost, our brains tend to make up for the loss by amplifying the strength of our other
senses. It is not unusual for the blind to have exceptionally strong senses of smell. With this in mind, it would make
sense to offer a cruet allowing the visually impaired to smell and find what they want easily. The aim of ‘QOQU’ cruet
is easily to assist blind people to identify spices help with smell sense. Imagine, you are in the kitchen and you cannot
see anything. Ordinary people sometimes cannot find some stuffs when they use kitchen, as usual this process is
more difficult for blind especially distinguishing some food from other if they keep same containers. Smell can be a
solution for distinguishing them so blind can be accessed more easily what they want. For instance, cruet is a good
example for this problem. If cinnamon box smells like cinnamon or mint box smells like mint, blind can smell and
find right spice box quickly. How can it be possible? If we use odorous masterbatch polythene as material, it can be
possible.
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Josho

İlerleyen yaşla beraber güç ve motor yetenekler azalır. Parmakların daha az açılabilir hale gelmesiyle kavanoz gövdesi
gibi büyük nesnelerin tutulması zorlaşır. Aynı şekilde kavrama açılarının azalmasıyla şişe kapağı gibi küçük nesnelerin
de tutulması zorlaşır. Kavrama (tutma) güçlüklerine ek olarak açma işlemi için uygulanan kuvvet de sorun olmaktadır.
Elle kapak açmada güç parmaklar aracılığıyla uygulanır. Josho ile açma gücü parmaklarla değil kolla uygulanır. Tutma
kolu, uygulanan gücü dönme ekseninden uzaklaştırarak daha az güç kullanımıyla açmayı mümkün hale getirmektedir.
Alt parça (Taban sabitleyici) 10 mm-100 mm aralığındaki şişe ve kavanoz gövdelerini sabitleyebilmektedir. Üst parça
üzerinde 10 mm-38 mm aralığındaki şişe kapaklarıyla, 38 mm-100 mm aralığındaki kavanoz kapaklarını açmak için 2
bölüm bulunur. 2 bölümlü olması üst parçanın yüksekliğinin az olmasına ve kısa boylu ilaç şişelerinin de açılmasına
olanak sağlar. Bu sayede yüksekliği 50 mm olan şişeler de açılabilmektedir. Uçtaki metal parça sıkışmış kavanoz
kapaklarını gevşetmek ve gazlı içecek kapaklarını açmak için kullanılır. Ürün aynı zamanda tek elli kullanıcılar göz
önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Kullanılmadığı zamanlarda alt ve üst parçalar tek elle birbirilerine kilitlenerek
depolanır.

Josho

Muscle power and motor skills fade with age. Fingers can stretch and grasp less than younger people. This makes it
hard to grip big and small objects. Besides grip difficulties, the force for opening the lid is problem since it’s applied
by fingers. With Josho, force is applied by arm not by fingers. By the help of grip handle, it’s possible to open lids
with less force. Bottom part of Josho can hold the bottles and jars sized between 10 mm-100 mm. Top parts has
2 parts, one can open 10-38 mm bottle lids, the other can open 38-100 mm jar lids. 2 parted structure lessens the
height, thus it’s possible to open shorter pill boxes. Shortest height can be 50 mm. Metal part is used to loosen tight
jar lids and open crown cork bottles. Losho is designed also considering the users with single hand. Two parts can
be locked together and stored with single hand.
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DUO

Ürün iki farklı hazneden oluşan orta bölme ve iki ayrı uçta konumlanan iki bardaktan oluşmaktadır. Orta bölmenin
iki ayrı ucunda konumlanan serbest rotasyonlu kapaklar sıvı akışını gerçekleşmesini ve engellenmesini sağlar. Sıvı
akışını sağlayan serbest rotasyonlu kapaklarda tutumu kolaylaştırmak için yatay ve dikey dokular kullanılmıştır. Görme
engellinin bardakları tanıyabilmesi için iki ayrı tarafta iki farklı doku belirlenmiştir. Hareketli kapaklar toplamda iki
kere döndürüldüğünde orta bölmedeki sıvı bardağa dökülür. İlk döndürmede bardaktaki elipsoid boşluk ile kapaktaki
boşluk üst üste gelir ve sıvı bardağa dökülür. Sıvı akışını kesmek için hareketli kapak ikinci kez döndürülür. Bardağı
orta bölmeden ayırmak için bardak bir kez döndürülür ve içime hazır...

DUO

Product consists of middle compartment (two different reservoir situated) and and two cups located at two separate
ends. Free rotation covers located at two seperate ends of middle compartment functions to flow and block liquids.
In order to facilitate holding horizontal and vertical textures are used at free rotation covers. In order to seperate two
cups from each other different textures are used at different parts. Rotating free rotation covers two times pours the
liquid at the middle compartment to the cup. At the first rotation liquid will pour the cup by overlapping the ellipsoid
space at the cup with ellipsoid space at the middle compartment. To stop liquid flow free rotation covers will be
rotated for second time. To seperate cup from middle part cup will be rotated for once and liquid is ready for drink.
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STAB

Araştırmalarımda yaşlandıkça insan derilerinin daha narinleştiğini, kasların gücünü kaybettiğini, his kaybı yaşadıklarını
ve hızlı yorulup uzuvlarının titrediğini öğrendim. Titreme problemi aynı zamanda parkinson hastalarının başlıca
sorunlarından geliyor. Bu sebeplerden günlük yaşantı içerisinde en temel ihtiyaç olan sıvı tüketimine daha rahat
hale getirmeyi amaçladım. Stab; kişinin daha rahat bardağı kavramasını, titremeyi bardağa yansıtmamasını, bardağın
içindeki ısının tene gelmemesini ve içindeki içeceğin var olan ısısını korumasını sağlar. Yapı olarakta boğum boğum
şeklinde spiral olarak bulunur. Boğumların sebebi gelen baskıyı dağıtmadaki görevidir. İçindeki jelin dışında yarım
daire şeklide gelen baskıyı itme eğilimi göstermektedir. Spiral şekli ise istenen her bardağın üstüne sarılması içindir.
Farklı bardak çap ve uzunluklarına kolayca adapte olabilir.

STAB

I have researched that human skin gets more sensitive and the muscles lose their strenghth through age. It is harder
than before to hold the objects because of insensitivity and shaking limbs. Shaking limbs is also the main problem of
people who have parkinson disease. Thats why I aimed to make it easier to consume liquids for these people. Stab
provides people to grasp the glass easier, hold it with less vibration and heat isolation. It protects skin from burns. It
is shaped as a spiral with nodes on it, to dissolve the pressure. It is possible to use Stab with all glasses owing to its
spiral shape. It adapts to different sized glasses perfectly.
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Multidental Çocuklar için çok fonksiyonlu diş fırçası

Projeye marketlerde bulunan ve sıkça reklamı yapılan birkaç diş fırçası incelenerek başlanıldı. Çocuklara yönelik
tasarlanan ürünlerin, kullanılan malzemelerin ve önerilen işlevlerin analizi yapıldı. Büyük markaların mevcut
ürünlerinin bir çok malzeme içerdiği görüldü. Birçok malzeme, uzun bir üretim bandı, enerji kaybı, malzeme kaybı,
emek kaybı, zaman kaybı, çevre kirliliği demektir. Oysa farklı malzemeler ile verilmek istenen işlevler, ürünün en baştan
akıllıca tasarlanması ile ve tek bir malzemenin özellikleri değiştirilerek elde edilebilir. Kullanım ömrü yalnızca dört ay
olan ve bundan sonra toprağa karışmaktan başka alternatif bırakılmayan diş fırçaları tekrar doğaya kazandırılabilir.
Araştırmalardan elde edilen bilgilerle ürün konsepti oluşturuldu. Birçok fonksiyonun tek bir üründe birleşmesi üzerine
fikirler geliştirildi, birçok eskiz yapıldı. Son şekle karar kılındıktan sonra tasarım bilgisayarda modellenerek 3d printer
makinesi ile modeli yapıldı. Model üzerinde yapılan değişikliklerden sonra tasarım son halini aldı. Ortaya çıkan tasarım
sade tasarımı ve farklı işlevleri ile komple diş bakımı sağlamaktadır.

Multidental Çocuklar için çok fonksiyonlu diş fırçası

Project started with analyzing existing product of major brands in the market. Researches focused on used material,
offered functions and attractions to take children’s attention. Products of big brands are made of several different
plastics. Several maretial means a long produstion line, waste of energy, waste of material, waste of labour, waste of
time and pollution. However, we can redesign all process and have the same features on one product made of just
one material instead of five. This material can be %100 biodegradable and return to the nature after use. According
to the information from research phase, concept is generated. Many ideas are created on how to merge different
functions on one product. After the shape came out, it is modelled in computer and a real model printed in 3d printer.
Final design took place after some refinements on model. Multidental has a simple design and it gives a total dental
care with different functions.
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Orbit

Orbit, ileri yaştaki veya çeşitli hastalıklardan dolayı elleri titreyen insanların, içecekleri yardım almadan, kendi
başlarına içebilmelerine yardımcı olur. Ürün; enjeksiyon yöntemiyle ABS malzemeden üretilmiş içecek haznesinden,
polipropilen malzemeden üretilmiş ara eksen parçasından ve ana tutucu parçadan oluşmuştur. Orbit, iki adet tutma
alanına sahiptir. Bardağın daha hafif olabilmesi için tutucunun taban kısmı boşaltılmıştır. Yarım küre şeklindeki içecek
haznesinin sürekli yere paralel durabilmesi için parçanın alt et kalınlığı, parçanın diğer kısımlarına göre çok daha
fazladır. Ağır olan taban kısmı yer çekiminden dolayı sürekli yere paralel olmak isteyecektir. Bu yöntemle kullanıcı,
bardağı olduğu yerden alıp ağzına götürene kadar ne kadar eli de titrese, bardağı dengesiz de tutsa orbit içerisindeki
sıvıyı dökemeyecektir. Bu avantaj kullanıcıların yardım almadan, güvenli bir şekilde günlük yaşamları için önemli olan
bu işi kolayca yapabilmelerini sağlayacaktır.

Orbit

Orbit is designed for elderly and the ones which have hand tremor. Those people cannot easily use cups, that’s why
they cannot drink any beverages by themselves. For this action they need help of anyone. With Orbit’s system and
design, those people will be able to drink their beverages easily in their daily life. Main drinking space is made of ABS
plastic, connecting piece and holding piece are made of polypropylene plastic material and the production technic
is injection molding. Orbit has two holding place for the user to hold the product easily. With the help of gravity, and
with the increasing wall thickness of the main drinking space below, Orbit always is parallel to the ground. This is
an advantage for the user that the beverage never spills. That’s why Orbit is a good friend for these kind of users.
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Braille Surfer

Braillesurfer görme engellilerin zamanı dokunarak algılamasını sağlayan plastik malzemeden üretilmiş bir saattir.
Brail alfabesi ile dokunma duyusunu birleştiren duyusal bir ürün tasarımıdır. Görme engellilerin rahatlıkla zamanı
öğrenmelerini sağlayan Braillesurfer, Braille alfabesini öğrenmek koşulu ile herkesin kullanabileceği estetik bir
görünüme sahiptir. Braillesurfer tasarımında bir dış kabuk ve kabuğun içinde yer alan iki kayış yer almaktadır. Bu
kayışların üzerinde saat ve dakikalar görme engellilerin kullandığı Braille alfabesi ile kabartma şeklinde yer almaktadır.
Kayışlar iki servo motor vasıtası ile saat ve dakikaları senkronize şekilde hareket ederler ve enerjilerini gövde içinde
yer alan pilden alırlar. Bu hareket sonucu saat ve dakika dış kabukta yer alan pencerede belirir ve görme engelliler
dokunarak saati ve dakikayı algılarlar. Görme engelliler için saati sesli uyarı ile üreten ürün tasarımları mevcuttur.
Braillesurfer bu tasarımlardan farklı olarak toplum içerisinde dikkat çekmeyen, sessiz ve kolay algılanabilen bir
alternatif sunar. Ürünün vücuda temas eden iç yüzeyinin TPU (Termo plastik poliüretan) malzemeden, dış yüzeyinin
ise sert plastik malzemeden üretilmesi öngörülmektedir. İçeride yer alan kayışlar da TPU (Termo plastik poliüretan)
malzemeden üretilecektir. TPU, aşınmaya, yağlara, gres yağlarına ve birçok çözücüye karşı yüksek dirence; geniş bir
sıcaklık aralığı esnekliğine sahip olduğu için tercih edilmektedir. Üretim yöntemi Plastik Enjeksiyondur.

Braille Surfer

Braille Surfer, that provides the perceive of the time through touching is a wrislet watch made of plastic for the
visually impaired persons. The design of a product combines the sense of touch and Braille alphabet. Braille Surfer
that provides an easy way to sense time for visually impaired persons has aesthetic looking that everone can use
on condition that they learn Braille alphabet. The structural design of Braille Surfer contains the outer shell and two
belts that are located in outer shell. The hours and minutes are located as a relief on the surface of these belts by
using Braille alphabet. The belts has synchronize drive movement according to hours and minutes by means of two
synchronized servo motor. They provide their energy through a battery that is located in the outer shell. As a result
of this movement, the hour and minute appears in the window of outer shell and visually impaired persons sense the
time by touching. There are alternative designs for visually impaired persons that notifies time by sound. Dissimilarly
to these designs, Braille Surfer offers an alternative which is unobtrusive, quiet and easy to perceive. The inner
surface of product that get in touch with skin is made of TPU and the outer surface is made of hard plastic material.
The belts are also made of TPU material. TPU is preferred according to its high resistance against corroding, oils,
grease oils and solvents and flexiblity of a wide heat range. The production method is plastic injection.
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SAFE BABY

Bebeklerde yataktan ya da yüksek bir yerden düşme olasılığı, hareketlenmeye ve dönmeye başladıkları zaman artış
gösterir. Özellikle ilk düşüşler, bebeğin ilk dönmesini gerçekleştirdiği ve henüz ebeveynleri tarafından dönebildiğinin
bilinmediği evrede gerçekleşebilir. Dünya da rastlanan en sık bebek yaralanmaları düşme sonucu meydana gelmekte
ve kalıcı hasarlar bırakmaktadır. Tasarımın çıkış noktası, bebek kazalarını önlemeye yardımcı olmak ve yapılacak olan
seyahatlerde fazladan eşya taşıma derdini ortadan kaldırmaktır. Safe baby; iki farklı kullanım alanı ile bebeklerimizin
uyku ve uyanıklık hallerinde güvenli bir alanda vakit geçirmelerini sağlayarak, pratik ve işlevsel bir çözüm sunmaktadır.
Ev, otel vb. mekanlarda bulunan kanepe ve farklı ölçülerdeki yataklara kolaylıkla adapte edilerek, oluşabilecek kazaları
önler ve yanınızda yatak taşıma derdini ortadan kaldırır. Çantasında ihtiva ettiği parçalar ile iki farklı kurulum
oluşturulabilir, dilerseniz bir yatağın etrafına yada yerde bir alana kolaylıkla kurulabilir. Kullanılan plastik malzeme
kaymaz özellikte olup her iki kullanımda da etkin rol oynamaktadır.

SAFE BABY

Infants, the possibility of falling from a high place, or out of bed, when they started to turn into action, and shows
an increase. Especially in the first declines, performed, and yet by their parents can bear to return to the baby’s first
phase may occur is not known. The most common injuries seen in the world baby and permanent damage occurs
as a result of falling leaves. The design starting point to help prevent infant accidents and to eliminate the hassle of
traveling carrying extra luggage. Safe baby, babies with two different usage cases of sleep and wakefulness spend
time in a safe area, providing a practical and functional solution. Home, hotel and so on. be easily adapted to different
sizes of sofas and beds in places, resulting accidents prevents bed with you without the hassle of moving. Bag to
contain the installation can be created in two different parts, or anywhere around the area of the bed is easy to install
if you wish. Use non-slip plastic material is used in both the active role.
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CHESSDUO

Chessduo; görme engellilerin konsantrasyonlarını kaybetmeden, hem kendi aralarında hem de görenler ile birlikte
oynamalarını sağlayan bir üründür. Bu aktivite esnasında görme engelli oyuncular mutlak surette oyunu okumak ve
hamle yapabilmek için; dokunma duyularını sürekli olarak oyun alanında tutmak zorundadırlar. Bu satranç takımı; hem
kendi aralarında hem de görenlerle -ki bu nedenle tabla şeffaftır- oynarken oluşan, satranç tahtasına dokunma ihtiyacı;
sürekliği ve el hareketi kesişiminden kaynaklanan konsantrasyon kaybını engellemek için yorumlandı. Bir oyuncu
hamlesini düşünürken, oyun alanında hem kendi taşlarına hem de rakibin taşlarına dokunmak zorunda. Aynı durumu
ikili oyunda düşünürseniz, her oyuncu için gerekli özelleşmiş alanlara ihtiyaç olduğu görülecektir. Bu ihtiyaç; yatay
düzlemli satrançlara göre oyun alanının düşey eksende ortak bir düzlemin iki yüzeyine yerleştirilmesiyle çözümlenmeye
çalışılmıştır. Formunun izin verdiği üzere altuındaki boşlukta ise oyunda elde edilen taşlar yerleştirilmekte, oyun
bitiminde etrafı rubber fitil sarılı kapaklarıyla kapatılır ve oyun takımı bütünlüğü bu şekilde sağlanır. Ürün; tek kalıpta
enjeksiyon ile şekillendirilen iki eş parça polikarbonatın karşılıklı yapıştırma yöntemiyle birleştirilmiş tablaya ve yine
enjeksiyon kalıplama yöntemiyle şekillendirilen silikon rubberdan taşlara sahiptir. Taşların konumlandırıldığı kareler;
birer atlayarak dokulu yapılmıştır. Aynı mantıkla beyaz taşlar diğerlerine göre dokuludur ki; ayırt edilebilsinler.

CHESSDUO
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Chessdual is a product that allows visually handicapped people to play chess among themselves and others without
distraction. During this activity visually handicapped players have to use their sense of touch for playing properly.
this customized set of chess for visually handicapped people designed to ease their absolute necessity to touch the
chessboard and prevent the distraction causing from touching their hands to each other. When thinking about his/her
move, a player has to touch both of the side’s pieces. Each player needs a specified space when it is a dual. Unlike
standard chess sets, this need solved by positioning the play surface vertically. Due to transparent board, those who
can see may enjoy playing. The created gap inside of the board allows chess pieces to put in and protects the pieces
by closing this with a cover. By this way, chess set protects its unity. In this product single pattern grouted and
obtained two identical piece of polycarbonate combines each other, therefore we have the chessboard. The silicone
rubber chess pieces made by the same method. Also one set of pieces made textured by the same logic, this way
separation of the sets quite simpler in comparison with other chess sets.

20121890
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını istememiştir.
The participant did not prefer,
her photography and personel
info, to take part in the catalogue.

Bebag

Bebag; bebeklerin günlük ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, annelerin kullanımına yönelik tasarlanmış bir bebek
bakım kitidir. Bebeklerin sağlıklı ve huzurlu olmaları için altının temiz ve kuru olması çok önemlidir. Günün her
saatinde bebeğin altının değiştirilmesi gerekebilir. Bu eylemi hijyenik olarak gerçekleştirmek için bebek matı, bebek
bezi, pudra, bebek yağı, pişik kremleri, ıslak mendil ve peçete gibi birtakım malzemelere ihtiyaç duyulur. Anneler bu
malzemeleri çantalarına depolarlar, bu sebeple bebeği olan annelerin birden çok çanta ile dolaştığını gözlemleriz.
Bebag, bebeğin bakımı için gerekli tüm malzemelerin depolandığı ve kolay taşınabilen bir bebek bakım kitidir. Silindir
formundaki ürünün üzerinde 2 adet kapaklı bölme bulunmaktadır. Bu bölmelerden birine bebek bezleri, diğerine ise
pudra, bebek yağı, pişik kremleri, ıslak mendil ve peçete gibi bakım ürünleri depolanması öngörülmüştür. Ürünün
yan yüzlerinde bebek gıdalarının konulmasına yönelik termos özelliğine sahip bölmeler yer almaktadır. Bu sayede
bebek mamaları Bebag içerisinde taşınabilecek ve istenilen sıcaklıkta muhafaza edilecektir. Bebag’in evde, otelde,
restoranda kullanımına olanak tanıyan en önemli özelliği içerisinde depolanan bebek matıdır. Bebek matı ürünün
içerisinde yaratılan alanda sarılı bir şekilde durur. Matın ucundaki plastik tutacaktan tutup çektiğimizde kolayca açılır
ve kolayca kendini toplayarak kapanır. Bebek matı Bebag’e çıtçıtlarla sabitlenmektedir ve kolayca çıkarılıp yıkanabilir,
değiştirilebilir. Bebag’in darbelere ve ısıya dayanıklı bir malzeme olan ABS plastikten, plastik enjeksiyon yöntemi ile
üretilmesi önerilmektedir.
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Bebag

Bebag is a baby care kit that targets the mothers and is designed with the consideration of the daily needs of babies.
It is very important for babies to have a clean and dry diaper for the sake of their health and peace. A baby’s diaper
might need to be changed at any time of the day. In order to complete this action with hygienic care, some materials
such as baby matte, baby diaper, baby powder, baby oil, rash cream, baby wipes and napkins are needed. Mothers
store those materials in their bags. For that reason many mothers with babies are seen travelling with more than
one bag. Bebag is an easily transportable hand-held baby care kit which stores every necessary material for baby
care. The cylinder shaped product has two capped compartments. According to the plan, one of the compartments
is designed to store baby diapers and the other one is designed to store caring products such as baby powder, baby
oil, rash creams, baby wipes and napkins. There are different compartments which have the quality to function as
thermoses on the sides of the product. In this way, baby foods can be carried and kept under the right temperature
inside the Bebag. The most important feature of Bebag which makes it usable at home, in hotels or restaurants is
the baby matte that is stored inside the product. Baby matte is placed covering the empty area that is created inside
the product. The matte is easily unwrapped by pulling the plastic holder on its corner and wrapped by rolling. The
baby matte is immobilized through its press studs and easily displaced to be washed and changed. It is suggested to
produce Bebag from a material which is durable to heat and impacts such as ABS through plastic injection.
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Waterdrop

WaterDrop, kullanılan el pompalarına alternatif olarak düşünülmüş bir üründür. Ayakla pompalanan su yaklaşık 2,5
litre hacmi bulunan hazneye dolar. İtme-çekme musluğu ile kullanılmak istenen yere daha kontrollu ve pratik bir
biçimde aktarılır. 5 tekerlekli yapısı ve elcik sistemi ile mesafeler arasında sürüklenebilir.

Waterdrop

WaterDrop is an alternative pump for the standard hand ones. Water will be filled in the plastic cup by the foot pump.
Plastic cup contains almost 2,5 litres of water. Pull-Push tap make the usage for accurate and pratical. 5 wheel
structure and the handle system allows users to move the water bottle easily.

172

20121907
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını istememiştir.
The participant did not prefer,
her photography and personel
info, to take part in the catalogue.

Plastikten Mamul Ürünler Kategorisi / Plastic Products Category

Profesyonel / Professional

Bücüy

“Bücüy” kısa süreli, 40 C0’ye kadar ısıtmalara ve ısıtılan sıvının sıcak tutulmasına olanak sağlayan, aynı zamanda
kendine ait biberona sahip bir üründür. Biberon kısmı 6-12 ay bebeklere uygun olarak tasarlanmıştır. Isıtıcı kısmı
ebeveyn (veya yetişkinler) tarafından kullanılacaktır. Üzerinde zaman ve ısı ayarlayıcısı bulunmaktadır. Elektrik yoluyla,
şarj edilerek kullanılmaktadır. Böylelikle her zaman aynı noktada kullanımı zorunlu kılmaz. Ürünün biberon kısmı aynı
hacıyatmazlardaki gibi devrilmez özelliğe sahiptir. Ebeveynler biberonu aniden masa vb. yüzeylere bıraktıklarında,
devrilme, dökülme vb. özellikleri ortadan kalkacaktır. Aynı zamanda bebeklerinin yanından kısa süreli ayrılmaları
durumunda ürün sallanarak bebeklerin dikkatini üzerine çekecek ve oyalamayı kolaylaştıracaktır. Bütün bu özellikleri
ile ebeveynlerin işini kolaylaştıracaktır. Ürünün biberon kısmının ve ayrıca ısıtıcının malzemesi polikarbonattır. Böyle
seçilmesinin nedeni; bu plastik türünün diğerlerine göre daha arınık, sağlıklı, ısıya dayanıklı ve mekanik mukavemeti
yüksek olmasıdır. Üretim yöntemleri; enjeksiyon kalıplamadır. Renkler turuncu, yeşil, beyaz olarak seçilmiştir. Bu
renkler, bebeğe pozitif bir etki verirken aynı zamanda dikkatini çekecektir. Yeşil-skarlet, mavi-turuncu olmak üzere iki
çeşit renk alternatifi vardır. Ürün biberonunun üzerinde çıkıntılı yüzeyler yapılmıştır. Bu yüzeyler sayesinde biberon
elden kaymaz bir özellik kazanmıştır. Aynı zamanda bu çıkıntılar, gösterdiği ml. seviyesi ile biberonunun içindeki
sıvının miktarını takip etmemize olanak verir.

Bücüy

“Bücüy” has been designed as a product that is composed of a feeding bottle and a heater. The heater helps to heat
liquid food until 40 C0 and also to keep it warm. The feeding bottle apparatus is appropriate for 6 to 12 months old
babies. The heater apparatus will be used by parents (or adults). It has a timer and heat regulator. It is rechargeable
via electricity. This enables mobility of the product. The designer has been inspired by tumbler that never overturns.
When the person feeding the baby leaves the feeding bottler on somewhere such as table, etc., there will not be any
risk of overturning and so spilling. Moreover, during the time in which baby is alone, the tumbler typed feeding bottle
will be helpful to amuse the baby. It is obvious that these attributes create advantage for the parents. It is planned to
produce the feeding bottle and also heater from polycarbonate. This is so because polycarbonate is more purified,
healthier, and also has higher levels of heat and metal resistance. The production method is injection molding.
Orange, green, and white have been selected as product colors. It is thought that these colors will affect the baby in
positive ways and also be helpful to distract baby’s attention. Green-scarlet and blue-orange can be alternatives for
color combinations. It is planned that the feeding bottle does not have smooth surface but bulges. This prevents the
feeding bottle gliding. Also, these bulges indicate the level of liquid inside the feeding bottle with the help of indicators
on it.
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Baby Heart

Baby Heart biberon seti, Bebekler gün içinde süt, mama ve su gibi farklı sıvılara ihtiyaç duyarlar, bu sebeple anneler
yanlarında en az 2 biberon taşımak zorundadırlar. Baby Heart biberon sistemi, bu probleme çözüm üretmek için
tasarlanmıştır. Çift haznesi ile aynı anda iki farklı sıvı barındırabilen Baby Heart normal bir biberondan çok daha
fazlasıdır. Kullanımı da son derece pratiktir: Tek bir haraketle döndürülerek diğer kısma çevrilir ve ikinci bir biberona
ihtiyaç kalmadan tek bir formda bu problem çözülmüş olur. Anneler, bebeklerinin ne kadar sıvı tükettiğini, bebek
biberonu elinden bırakmadan anlayamazlar. Baby Heart biberon bu sorunu 45 derece açıda bulunan emzik kısmına
paralel olarak tasarlanan ölçü çizgileri koyarak çözmektedir. Böylece her seferinde bebeğin ne kadar içtiğini görmek
için biberonu dik konuma getirmek gerekmemektedir. Orta kısımdan 45 derece açıyla birleştirilen iki farklı biberondan
oluşan Baby Heart, merkezden döndürüldüğünde, kalp şeklini alarak estetik bir görünüm kazanır. Birbirinden
ayrıldığında ise biberonlar, duvara monte edilme ya da buzdolabına yerleştirilme seçenekleri sunan standında
muhafaza edilebilir. Ölçüler: Yükseklik: 180 mm Çap: 80 mm.

Baby Heart

Baby Heart feeding bottle throughout the day babies drink a lot of different liquids like water and milk, so the mothers
always carry around more than one bottle with them. Baby Heart is designed to address this problem: with two
bottles conjoined into one, allows two different liquids to be carried at once. One can change between the two with
simple turning the bottle upside down. Mothers like to know how much their babies drink at a time, with a classic
bottle it’s not possible to see the amount without taking the bottle and bringing it in a straight position. The diagonal
reference lines on the Baby Heart we are able to see this while the baby is still feeding. The two bottles are connected
in the middle with a 45 degree angle, so when it is turned the bottle takes a heart shape. And when they are apart they
can be stored on a special stand either on a wall or inside the refrigerator.
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Spray

Sıvı yüzey temilik kutularına ekonomik bir bakış açısıyla tasarım fikri ve form bütünleştirildi. Üçlü spray ile istediğinizi
seçip yüzeye püskürtebilinir. Ayrıca MİX özelliği ile üçünü karıştırıp tek hazneden püskürtmek mümkün. SPRAY ile
artık birden fazla plastik yüzey temizleyici kutuları barındırmanıza gerek duyurmayacaktır... Her bir hazne 500 ml hacim
sıvı depolanabilmektedir. Hafif, kolay kullanımı ve ekonomik ebat oluşu ile yaşlılara yönelik bir tasarım önerisidir.
SPRAY Üretimi için abs plastik öngörülmektedir. Plastik malzemeden enjeskiyon kalıp sistemi ile şekilledirilebilir.
Kolay tutulması, hijyenik olması, fonksiyonel oluşu ve estetik görünümü ile kullanıcı teması olarak +65 yaş üzeri
ve engelliler düşünülmüştür. SPRAY Üretimi için abs plastik öngörülmektedir.Plastik malzemeden enjeskiyon kalıp
sistemi ile şekillendirilebilir. Kolay tutulması, hijyenik olması, fonksiyonel oluşu ve estetik görünümü ile kullanıcı
teması olarak +65 yaş üzeri ve engelliler düşünülmüştür.

Spray

Liquid surface and form design idea temilik boxes integrated into an economic point of view. Püskürtebilinir spray the
surface with a triple select what you want. In addition, three of the mix MIX feature a single reservoir be able to repel.
SPRAY plastic surface cleaner and more boxes now do not need to host... Each well Depolanır.soft volume of 500 ml
of fluid, easy to use and with the fact that the economic size of a design proposal for the elderly. SPRAY abs plastic...
Plastic material for its production enjeskiyon uygulanır.Kolay formwork system, keeping hygienic, functional, and
aesthetic appearance of the user with the fact that considered as the theme and disabled people over the age of
+65. SPRAY öngörülmektedir.Plastik abs plastic material for its production with the shaping of formwork system
enjeskiyon dirilebilir.Kolay kept hygienic, functional, and aesthetic appearance of being over the age of +65 and the
disabled and the user is considered as the theme.
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Bounce

5-18 ay arası bebeklerin fiziksel gelişimine eğlenceli bir biçimde katkıda bulunan Bounce, bilindik yürüteçlerden
farklı olarak bebeğin daha kontrollü şekilde yürüme egzersizleri yapmasını sağlar. Ayrıca yürüteç kullanımı esnasında
ürün tanıdığı hareket özgürlüğü ile bebeğin tehlike oluşturabilecek noktalara ulaşması ya da zeminde herhangi bir
cisme takılıp kendine zarar vermesi veya durması olasıdır. Fakat Bounce ile bebek yalnızca ürünün çapı kadar alanda
hareket etmektedir ve yalnızca bu alanın bebek için zararsız hale getirilmesi yeterlidir. Bebek, ürüne oturtulup, kemeri
sayesinde sabitlendikten sonra öne doğru hamle yaparak ve esnek kayışlar sayesinde zıplayarak hareketine başlar.
Merkezindeki ağırlık ile stabil hale getirilmiş olan ürünün yere iki noktadan dokunan tekerlekleri ise çap boyunca
ilerlemesini sağlar. Ürünün kullanım alanı ebeveyn tarafından sınırlandırılabilmektedir. Bir köşeye ya da düz bir
duvara sabitlenerek kullanım alanı 90 veya 180 dereceye daraltılabildiği gibi bu işlem aynı zamanda gövdede bulunan
basit bir mekanizma sayesinde de gerçekleştirilebilmektedir. Kendisi yaklaşık 20 kg olan ürün 12 kg ağırlığa kadar
taşıyabilmektedir. Gövdesi rotasyonel kalıplama ile ABS plastikten, askı ve diğer bağlantı elemanları ise yine ABS
plastikten enjeksiyon yöntemi ile üretilmektedir. Bebeğin oturtulduğu kısımda sünger ve tekstil kullanılmaktadır.

Bounce
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Bounce is designed to provide a more controlled freedom to do walking exercises for babies between 5 to 18 months
in a fun way to contribute their physical development instead of a usual baby walker. In addition during the usage
of usual baby walker it is possible for the baby to reach hazardous points, injure himself or stuck something on the
ground and stop. However, while using Bounce, the baby is only moving inside a circle so only that field needs to be
rendered harmless for the baby. Baby makes forward and backward moves and little bounces to get into motion after
being fixed on the seat thanks to the belt and flexible straps. The main body is stabilized with a weight while the other
two touching points, which are the wheels, are moving along the circle. By the way the parents have the opportunity
to define the limits of the play area. The angles of movement can be decreased to 90 or 180 by placing the product
to a corner or near a flat wall and that is also possible with a simple mechanism on the body. The product itself is
about 20 kg and can carry up to 12 kg. The body is made of ABS plastic with rotational molding while the hanger and
the other fixing points are also made of ABS with plastic injection. The seat for the baby is produced from textiles
and foam.
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Water plus

Tek harekette 200ml suyu kontrollü olarak aktararak suyun bardaktan taşması engellenir. 1 lt. kapasiteye sahiptir.
Şeffaf gövdesi ile içeceğinizin ne kadar kaldığını görürsünüz. Yıkanabilir özelliği ile uzun süreli kullanım. Ergonomik
yapısı sayesinde kolaylıkla kavrayabilirsiniz. Sızdırmaz kapak özelliği sayesinde sıvıyı akıtmaz. Ayran ve meyve suları
için de idealdir.

Water plus

The Water is sap for every alive. Disabled, elders and children don’t control their muscles this is common problem
for all of them. When they fill water from carafe to glass they fill more or less so that they couldn’t meet the needs.
Because of this problem Water Plus has been designed.
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Yiğit Atlıhan
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Yüksek Lisans
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Mimar Sinan University of Fine Arts
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design
Master’s Degre
Mimar Sinan University of Fine Arts
Department of Industrial Design

BAS

Banyo, suyun dans ettiği bir ortam. Akışkanlık önemli bir faktör. Duş alırken kullanılan ürünlerin suya eşlik etmesi
gerekiyor. BAS, kullanım kolaylığının yanı sıra akışkan çizgisiyle banyoda kendini hissettiriyor. Estetik kaygıları taşıyan
ürün görevini yerine getiriyor.

BAS

Bathroom, water dancing atmosphere. Viscosity is an important factor. Need to be accompanied by the products
used in the water while taking a shower. BAS, ease of use, as well as the fluid line feels herself in the bathroom. Fulfills
the task of carrying the product aesthetic concerns.

178

Emre Savcı
Yeditepe Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
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Orbit

Orbit; sıcak yemek yiyemiyen veya zorlanan her yaştan kullanıcalar için tasarlanmıştır. Orbit’in amacı içerisine konan
suyu buzluk misali soğutmak ve sıcak yemekleri ılıklaştırmaktır. Metal tabağı sayesinde çorba benzeri yiyeceklerde
de etkili sonuç göstermektedir. Özellikle 0-12 yaş arası çocuklarda bu sorun sık görülmektedir. Hangi anne çocuğu
yemek çok sıcak diye itiraz edince, yemeği üfleyerek yedirmemiştir. Orbit sayesinde çocuklar hem yemekleri daha ılık
bir şekilde yiyebilecek, hem de bunu eğlenceli ve düzenli bir hale getirecektirler. Ürünün orta kısmında bulunan şeffaf
plastik yüzey ise suyun ne kadar doldurulduğunu kontrol etmemizi sağlamaktadır. Engelliler ve yaşlılarda bu sorundan
çoğu zaman şikayetçi olabilmektedirler. Özellikle hassas yapıya sahip olanlar sıcak yemek yeme konusunda sıkıntı
yaşamakta ve dakikalarca yemeğin ve çorbanın soğumasını beklemektedirler.

Orbit

Orbit is designed for people of all ages who can’t eat or hardly eat hot meals.The purpose of orbit is turning hot meals
to a room temperature to eat them easily. Also with its metal plate, orbit can turn hot soups to a room temperature
easily too. If you want you can use it a storage container for your refrigerator. This problem is common in children
between 0-12 years of age. Probably all mothers blow their child’s hot foods to cool it. With orbit small children will
eat their hot foods cooled easily and with it attractive form they will enjoy eating from orbit plate. This situation is
also available for elderly and disabled people as well.
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İdil Hamarat
Yeditepe Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
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Yeditepe University
Faculty of Fine Art
Department of Industrial Design

Gizmo

5-7 yaş grubu çocuklar basit toplama çıkarma işlemleri yapabilir ve 12 farklı rengi ayırt edebilmektedir. Bu yaş grubu
çocukları öğrenme isteklerinin yanı sıra “oyun çocukları”dır ve enerjilerini atma ihtiyacı hissederler. Kişiliklerinin
farkına varmışlardır ve takdir edilmekten hoşlanırlar. Bu oyuncak kişilik gelişimlerine ve okul öncesi eğitimlerine
yardımcı olacaktır. Gizmo veli tarafından yönetilir. Bir renk ve rakam söylendikten sonra çocuk koşarak sepete gider
ve toplama ya da çıkarma sonucu o rakamı elde eden, söylenen renkteki 2 parçayı alarak önlüğüne yapıştırır ve geri
gelir. Böylece hem kısa sürede işlem yapma hem de renk bilgisi gelişir. Karışımı söylenen rengi oluşturan iki farklı
renk alarak da ara renkleri öğrenebilir.

Gizmo

Gizmo is a vibrant activity set, useful for developing counting, learning numbers and sorting various objects in
colors for kids between 5-7 ages. Kids of ages between 5-7 can recognize and distinguish 12 different colors and
solve basic math concepts. These kids are practically “play childs” as well as their willingness to learn, so this gives
them the urge to spread their energy. They have become aware of their own personalities and they enjoy being
appreciated. This set offers children a creative way to learn elementary parts on math and colors while having
preschool educational hands-on fun. Gizmo activity set is directed by the parents. After the parents choose a color
and a number, kids run to the basket and chooses 2 parts corresponding with the colors and numbers obtained by
basic addition and subtraction, attaches them to apron and comes back to the parents. Gizmo can also be played by
mixing two colors to encourage learning intermediate colors. This fun activity will help the children develop motor
skills, recognize numbers from 1-10, basic colors, understand more and less.
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Master’s Degre
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RIMM

Proje engellilerin dışarıdan yardıma ihtiyaç duymadan kendi ihtiyaçlarını karşılamalarını hedeflemiştir. Potansiyel
kullanıcı olarak görme engelliler hedef alınmıştır. Günlük hayatın ihtiyaçlarından olan ütü yapma işini görme engelli bir
kullanıcının kendi başına rahatça yapabileceği bir eyleme dönüştürmek amaçlanmıştır. RIMM ütü üzerine geçirilen ısıya
dayanıklı plastik bir aparattır. Ütü çevresinde ısı rezistanslı bir koruma tabakası oluşturması ile engellinin el yordamı
ile yapacağı ütü esnasında eli yanmadan kolaylıkla ütünün kıyafet üzerindeki pozisyonunu kontrol edebilmesini sağlar.
Böylelikle güvenli ve rahat bir şekilde günlük ihtiyacını karşılamış olur. RIMM ütüye üst kısmından takılır ve ütüye
sabitlenir. Ön yüzeyindeki çentik ve malzemesinin esnekliği sayesinde çeşitli ütü boyutlarına uyum sağlama özelliğine
sahiptir. Ütüyü hareket ettirirken onunla birlikte hareket eder ve kullanıcı eliyle yokladığında ütünün kendisine değil
RIMM’e dokunacağı için eli yanmadan güvenli bir şekilde ütülemeyi tamamlar. İşi bittikten sonra RIMM’i ütüden
çıkarabilir ya da ütüye takılı bir şekilde muhafaza edebilir.

RIMM

The aim of the project is to serve the needs of visually impaired people by their own without requiring help from
others. Visually impaired people are the potential user for the Project. As an everyday life need, ironing is aimed to
turn out into an action which gives the ability of to be done by own self comfortably and safely to the user. RIMM is
a heat-resistance tool that can be put on the iron by locking it which provides a heatproof surface during the action
of ironing and protects the user from any burning accident. Also gives the ability of the control of the positioning the
iron over the ironed objects thus provides a safe comfortable and self-ironing action. RIMM is installed to the iron
from above to below and fixed. The snick on the front side and flexibility of the material allows RIMM to be able to
used and adjusted on various types and brands of irons. It is moved by the iron itself and when the user needs the
guidance of the RIMM, can be felt by hand without burning and safely by the user. After ironing user can remove
RIMM from the iron or keep it as it is.
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MEDICLOCK

MEDICLOCK, ilerleyen yaş ile beraber düzenli ilaç kullanıcısı olması kaçınılmaz hale gelen yaşlıların, ilaçlarını
zamanında almayı unutma ve tek başına takibini yapamama gibi problemlerini çözmeye yönelik tasarlanmış bir
üründür. Ürün yaşlıların yanı sıra, düzenli ve yoğun ilaç kullanması gereken hastaların da tercih edebileceği niteliktedir.
Ürün yaşlıların yanlarından ayırmamak zorunda oldukları ilaç kutuları ve su şişesi kombinasyonunun kolaylıkla
taşınabilir bir formudur. Ürün şişe kapağı gibi çevrilerek birbirine eklenen modüler renkli kutucuklardan oluşmaktadır.
Kutucuk sayısı kullanılan ilaç sayısına bağlı olarak artırılıp azaltılabilmektedir. Kullanım için, alınacakları saatlere
göre farklılık gösteren ilaçlar farklı renkteki kutulara yerleştirilir ve en üste takılan dijital saatli alarm kutucuğu hasta
yakınları veya hasta bakıcı tarafından, her kutu için ayrı ayrı bir defaya mahsus olmak üzere programlanabilir. İlaç saati
geldiğinde sesli alarmın yanı sıra, hangi renkte kutudaki ilaç içilecekse ekrandaki tüm göstergeler o kutunun renginde
yanıp söner. Yaşlılar böylelikle kimsenin yönlendirmesine ve hatırlatmasına ihtiyaç duymadan ilaçlarını aksatmaksızın
kullanabilirler. Tek yapmaları gereken alarm çaldığında ekran rengini kontrol etmektir. Ürün renkleri yaşlıların kolay
algılayabileceği canlı ve temel renklerden seçilmiştir. İlaç saatinde dışarıda olma ihtimaline karşı, kutunun en altına ilaç
içmeye yetecek kadar su barındıran küçük bir su haznesi eklenmiştir.

MEDICLOCK

MEDICLOCK is a smart pill dispenser that aims to solve elderly peoples problems about taking pills such as
remembering the time and taking the correct pill on the right time. Beside elderly people, this product can be useful
for all pill users. The product consist of colorful modular boxes that can be fixed another box by twisting like a bottle
cap. The users can reduce or increase the number of the box, according to the type and number of pill that she/he
is taking regularly. The patient’s relatives or a medical stuff set the alarms once for each different colored boxes.
No need for daily set up. At the end of the treatment alarm can be reset. Mediclock warns the user both visually and
audibly. When the alarm sounds, the screen color turns in to the color of the box that the user should take a pill from.
Thus, older people can take their pills without any delay theirselves. They will not need any other person to remind
them to take a pill and to control the pills. The only thing they need is to have a look at the screen color when the
alarm sounds. The colors of the boxes are chosen from vivid and main colors so that the olders can easily recognise.
There is also a small water bottle at the bottom incase the user is outside.
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Find’IT’em

Gündelik modern yaşam sürecinde günbegün ev sakinleri tarafından satın alınan ürünler her geçen gün artmaktadır.
Koşuşuturmaca içerisinde özelikle yaşı bireylerdeki unutkanlık ve düzen alışkanlığı olmayan çocuklar ve gençlerde
kaybettikleri eşyaları nereye koyduklarını bulmak zaman zaman büyük bir sorun oluşturmaktadır. Find’IT’em
bu soruna çözüm üretmek amacıyla tasarlandı. 4 adet kumanda ve bir plastik ana gövdeden oluşur. Ana gövde
üzerinde yer alan haznede her kumanda için farklı olan ve eşyalar üzerine yapıştırılan ya da kıstırılan araçlar bulunur.
4 kumandanın herbiri birbirinden farklı tipde sinyal gönderdiği için farklı eşyalar için farklı kumandalar kullanılır.
Örneğin A kumandasını gözlüğünüzü bulmak için kullanırken, B kumandasını anahtarlığınızı bulmak için kullanırsınız.

Find’IT’em
Raporu yok.
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Rollingshelve

Mutfak tezgahında fazla yer kaplayan depolama birimlerine özel bir raf alternatifi getirmektedir. Bu dairesel raf mutfak
duvarına monte edilerek, mutfak tezgahında ve raflarında fazla yer kaplayan depolama birimlerinin daha dar bir
alanda aynı işlevi yerine getirmesini sağlıyor. (burada depolama birimi olarak adlandırılan ürün bir kavanoz olarak
düşünülmüştür.). Ayrıca farklı bir bakış açısıyla tüm depolama birimlerinin görülebilir şekilde dizilmesini sağlar. Bu
dairesel raf yan yüzeylerinde ki girintilerden kuvvet uygulanarak döndürülebilir. Böylece çocuklar, yaşlılar ve tekerlekli
sandalyelerinden raflara uzanamayanlar için dönme hareketiyle istenilen depolama ünitesine ulaşımı sağlar. Depolama
birimlerinin alınması ve yerine konmasında büyük kolaylığı esnek plastik yan çeperler ve dişi erkek geçmesini sağlayan
taban sağlamaktadır. Ayrı bir özellikte; özellikle görme engelliler için tasarlanmış olan depolama birimi içinde hangi
gıda maddesinin olduğunu anlamaya yönelik koklama aparatıdır. Kavanozun kapak kısmında yer alan bu detay mutfak
konseptinde öne çıkan koku algısını kullanabilmemize olanak verir. Bu detay sayesinde depolama ürünü içerisindeki
gıda tahmin edilebilmektedir. Kapaklarda bulunan renkler depolama elemanları arasında ayrımı sağlar. Aynı zamanda
görme engelliler nesneleri bıraktıkları yerde bulma konusunda görme engeli bulunmayan bir insana göre çok daha iyi
olduklarından kapaklarda rakam kabartıları vardır.

Rollingshelve

The rolling shelve makes it easy to reach for old and disabled people and also child by turning it around. The storages
gives the air out when it is pressed so that people can describe what is inside. Especially for blind people it is useful
in the kitchen concept.

184

Plastikten Mamul Ürünler Kategorisi / Ö€renci
Plastic Products Category / Student

Plastikten Mamul Ürünler Kategorisi / Plastic Products Category
188

1.
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Surprise dish

Türkiye’de ve dünyada çalışan anne ve babaların çocukları ile çok fazla vakit geçiremedikleri bir gerçektir. Bebekleriyle
birlikte olduklarında aileler bebeklerinin gelişimi ile ilgili birçok görevi kısa sürede yerine getirmek isterler. Bebeğin
zeka gelişimi, fiziksel sağlığı, beslenmesi gibi birçok konuda ailelerin işlerini kolaylaştıracak yenilikler ebeveynlerin
ilgisini çekmektedir. Surprize dish projesi de bebeklerin beslenmesindeki bir takım engelleri kaldırmayı amaçlamıştır.
Bebeğin dikkat sorunu, iştahsızlık problemi gibi durumlarda alt alta 2 kaptan oluşmuş bu ürünün alt kabına bebeğin
sevdiği bir oyuncak yerleştirilir. Bebek mamasını yemeye başladığında anne tarafından mamanın altında oyuncak
olduğu söylenir, bunu duyan bebek oyuncağı görebilmek için mamayı yer ve tabağın alt bölümündeki oyuncağı
ürünün ortasında kalan şeffaf bölümden görür. Yemek sonunda bebek anne tarafından oyuncak ile ödüllendirilerek
bebeğin daha kolay yemek yemesi sağlanır.

Surprise dish

It is a fact that working parents both in Turkey and in the world cannot have much time with their children. Families
want to carry out so many tasks related to the development of their babies when they are together with them.
Innovations that may make things easier for parents in many matters such as the development of intelligence,
physical health, nutrition etc. of babies stimulate parents’ interests. The Surprise dish project is also intended to
remove a set of obstacles seen in the nutrition of babies. The baby’s favorite toy is placed inside the bottom container
of the product which consists of one container under the other when the baby has attention deficit or loss of appetite
problems. When the baby starts eating food, the mother says to him or her that there is a toy in the bottom part of
the dish, and the baby who hears it immediately finishes the food in order to see the toy from in transparent section
in the middle of the product. The baby is given a toy as a reward when he/she finishes all the food, which means the
baby can now eat food more easily.
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FOLDY

Oyun, özellikle okul öncesi çağdaki çocukların hayatında önemli yer tutar. Tabii oyuncaklar da evin içinde! Foldy hem
oyun alanı hem de depolama birimi işlevine sahip bir ürün olarak tasarlanmıştır. Oyun bittiği zaman üçgen parçalar
kat izlerinden katlanır ve mat oyuncak kutusuna dönüşür! Bu sırada bütün oyuncakları da içine toplar. Ürün çocukların
kullanımına uygun olması için basit detaylara sahiptir. Karşılıklı yüzeylerde cırt-cırt bantlar bulunur, böylece çocuklar
için açma kapama kolaylaşır. Aynı anda birkaç mat kullanılarak oyun alanı genişletilebilir. Çocukların beğenisine
yönelik grafik baskıları uygulanabilir. Malzeme olarak hafif ve katlamaya dayanıklı malzemeler seçilmiştir. Üretim
aşamaları azaltılarak maliyetin düşürülmesi amaçlanmıştır.

FOLDY

Games play an important role in the lives of children, in particular those of pre-school age . Naturally toys are inside
homes! Foldy is a product designed to have a function as a game field and also a storage unit. When games are
over, triangular components are folded from fold lines and convert into a mat toy box! Meanwhile, it collects all toys
together. The product has basic details suitable for use by children. There are touch-and-close fasteners (velcro)
on opposite surfaces, which allows children to make the opening and closing easier. The game field can be widened
by use of several mats at one time. Graphic prints can be applied at the discretion of children. Materials are chosen
from among lightweight and foldable materials. The number of production stages is reduced, thus lowering costs.
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Sihirli Parmaklar

Sihirli Parmak oyunu; görme engelli çocukların, kendi özel durumları için üretilmiş bir oyuncak tasarlama amacıyla, bir
hafıza oyunu olan eşleştirme oyununun, dokunarak oynanmasını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Bu oyun, iki farklı
oyun oynama imkanı sunabilmek için üzerinde farklı kabartmalı desenler bulunan iki pul takımı, pulların yerleştirildiği
bir tabla ve pul takımlarının saklandığı iki kutudan oluşmaktadır. Kapalı durumdayken tablanın içinde pul kutusu
kutuların içinde pullar bulunur. Oynamak için tabla açılarak içinden pul kutuları çıkarılır, tabla düzeltilir ve pullar tablaya
yerleştirilir. Çocuğun pulları düzgün yerleştirebilmesi ve yerlerini daha iyi hatırlayabilmesi için bir düzene ihtiyaç
duyulduğundan, tablada nizami girintiler, pullarda ise çıkıntılar bulunmaktadır. Çocuk bu çıkıntılar sayesinde pulları
kolaylıkla yerlerine yerleştirecektir. 1. oyunda çocuk pulları yerleştirdikten sonra parmaklarıyla kabartmalı desenlere
dokunarak birbirine eş pulları bulmaya çalışır. Daire ve kare formlu pullarda farklı desenler bulunduğundan bu oyun 2
farklı düzende oynanabilir. Pulların alt tarafında bulunan çıkıntılarda, üst taraftaki desenlerin kontrastı bulunmaktadır.
Oyun; bu özellikleriyle çocuğun parça bütün ilişkisi kurma, geometrik şekilleri tanıma, hafıza el becerisini geliştirme
gibi alanlarda gelişimini sağlayacaktır.

Magic Fingers

The game “Magic Fingers” is a specific matching game – a memory game - designed for visually handicapped
children by touching and playing. This game consists of two sets of pieces with different embossed designs, a board
into which pieces are placed and two boxes into which sets of pieces are hidden, which allows users to play two
different games. When closed, there is a box of pieces inside the board, and pieces inside these boxes. The board is
opened to play the game and the boxes of pieces are removed and the board is arranged and pieces are placed onto
the table. The child needs to make an arrangement in order to place pieces in the most proper way and remember
their places, so the board has regular cavities and pieces have protrusions to fit these. The child will insert those
pieces easily thanks to such protrusions. The child inserts pieces in the first game and touches embossed designs
with his/her fingers trying to find matching pieces. This game can be played in two different arrangements as there
are different designs in circular and rectangular forms. Protrusions on the bottom parts of pieces are in contrast to
the designs of upper parts of the pieces. With such features, the game will allow the child to develop in establishing
a meronymy, recognizing geometric patterns, and improving their memory and hand skills.
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Bubu

Emzik bebeğin doğal emme içgüdüsünü tatmin eder ve ona güven hissi verir. Ancak pek çok enfeksiyonun
bulaşmasında temiz olmayan emzikler rol oynar. Bundan dolayı emzik kullanımında hijyen önemlidir. “Bubu” bu
amaçla tasarlanmış, geleneksel “hacıyatmaz” prensibinde çalışan, hijyeni korumaya yönelik bir üründür. Ağırlık
merkezine konumlandırılmış kauçuk sayesinde emziğin uç kısmının yer ile teması engellenmiş olur. Plastik enjeksiyon
kalıplama yöntemi ile üretilebilir.

Bubu

Baby pacifiers satisfy babies’ natural instinct of sucking milk by giving them the sense of feeling safe. However,
non-cleaned pacifiers play a great role in the spread of many infections. Thus, hygiene is really important in the
use of pacifiers. “Bubu” is a product intended for such purposes, working on a bobo doll principle, and is used for
providing hygienic conditions. The end part of the pacifier prevents the pacifier touching the ground thanks to the
rubber positioned onto the center of gravity. It can be manufactured by means of a plastic injection moulding method.
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Boya
20121734

Görme engelli çocuklar için tasarlanmış bir boyama ve eğitim setidir. Temel mantığında renkler ve dokular arasında
bağlantı kurup, çocuklara objeleri ve sahip oldukları renkleri tanıma konusunda yol gösterir. Hayvanlar, bitkiler, taşıtlar,
bayraklar gibi setler halinde hazırlanabilir. Kullanışlı, portatif ve düşük bütçeli bir tasarımdır.

Katılımcı, fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını istememiştir.

Boya

The participant did not prefer,
his photography and personel
info, to take part in the catalogue.
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BOYA is a painting set that educate visually-impaired childrens. It establis a connection with colors and paterns, and
guide them to learn objects and their colors. It can be prepared with set like animals, plants, vehicles, flags... It is
useful, portable design.

Can Kırış
Bahçeşehir Üniversitesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Endüstri Ürünleri ve Tasarımı Bölümü
Bahçeşehir University
Faculty of Architecture and Design
Department of Industrial Design
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Bukalemun
Yasin Akalın
Sakarya Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü

Çocuklarla sulu boya yaptık ve suluboya setlerini nasıl kullandıkları üzerinden bazı sorunlardan yola çıktık. İlk olarak
su kabını kullanış biçimleri ilgimizi çekti. İncelediğimiz hiç bir çocukta su kabını belli bir koyma düzeni yoktu. Bunun
üzerine biz de su kabını boyaların ortasına koymaya karar verdik. Ancak yerini değiştirmek isteyen çocuklar için de
çıkartılabilir yaptık, böylece kullanıcı, ne zaman isterse yerini değiştirebilecek. Aynı zamanda sukabına arkaya doğru
olan duvarlarında bir bombe yaptık ki, fırçalardan biri kullanılmadığında, kullanıcının çalışma alanına girmesin. Önemli
noktalardan biri olarak gördüğümüz kağıt ve çizecek yer meselesi. Birçok çocuk kağıt veya çizecek yer bulana dek
sıkılıp yapacakları işten vazgeçebiliyorlar. Bunu engellemek için Bukalemun’un kapağını sert bir yüzey olarak kullanıp
üzerinde boyama yapabilecekleri bir alan olarak tasarladık. Aynı zamanda kağıtlar için tasarımın sağ tarafında A4
boyunda bir çekmece yerleştirdik ki, kağıt aramakla vakit kaybedilmesin. Bukalemun, kullanıcıya doğru açılı durur,
bu da hem çizim esnasında hem de boya kullanımı esnasında daha ergonomik yapmaktadır. Son olarak da, renklerin
dizilişinde özel olarak sıcak ve soğuk renkler olarak ayırdık ki kullanıcı küçük yaşta renklerin farkına varabilsin ve gözü
renk gruplarına alışsın.

Bukalemun

Whe made water color paints with the kids and realized some problems. First of all there is no particular way of using
the water pan. So we decided to put it in the back with the paints but also separable from it. So every user can chose
their own way. Also the water pan has a small bump that help the brush get out of the way while not being used.
Another important thing we’ve seen was that the kids were getting bored while searching for a place to paint and a
paper to paint on, so we have decided to put a drawer in the design to store the papers and use cover a plain ground
so that it can be used as a painting area. Bukalemun stays angled to improve ergonomics in painting also with the
colors. Finally we’re arranged the colors warm and cold colors to teach the kids about the color groups while they
are young.
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Diş Kutusu

Birçoğumuz dede ve ninelerimizin takma dişlerini bir bardak su ya da kullanılmış yoğurt kaplarının içine koyduklarına
tanık olmuştur. Oysaki protez dişlerin bakımı çok önemlidir. Gerekli bakım ve muhafaza şartları sağlanmadığında diş
etlerinde çekilme, ağız kokusu, ağız içi enfeksiyonları gibi ciddi rahatsızlıklara yol açabiliriz. Ürün, ana plastik gövde
ve bu gövdeyi ikiye ayıran ara eleman ve kapak olmak üzere üç parçadan oluşur. Diş Kutusu, protez diş kullanıcılarına
pratik, hijyenik ve hem kullanıcı hem de protez diş sağlığını destekleyici amacıyla tasarlanan ürün estetik bir muhafaza
sağlar.

Diş Kutusu

Mostly old people keeps their dentures in a glass of water or used-plastic yogurt containers. We have to care about
our dentures. It’s so important how we keep them. If we can not provide to conditions, that could be caused to
withdraw from the gums, bad breath, mouth infections. The product have three parts: Main plastic tank,middle part
and cover. Diş Kutusu provides to keep them practical, hygienic and healthy and also makes more estetic solutions.
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Doku

Doku, görme engeli bulunan insanların hayatını kolaylaştırmak amacıyla tasarlanmıştır. Üç farklı sosun yer alacağı
üç şişeden oluşan bu tasarım, kişilerin salatalara limon, yağ ve balsamic soslarından istedikleri miktarda koymalarını
sağlayacak. Tasarımda, seffaf polikarbondan yapılmış şişelerin dış yüzeylerinin dokusu sosların cinci ile paralellik
gösteriyor ve böylelikle dokunma duyusu ön plana çıkıyor. Daha somut bir deyişle, görme engelli kimse şişelere
dokunduğunda hangi şişenin içinde hangi sos olduğunu anlayabiliyor. Dokunun çözüm bulduğu başka bir sorun ise
salataya sos miktarını ayarlamasıdırç Bu özelliğin sağlanabilmesi için şişeler iki yüzeyden oluşmaktadır. Dış yüzey
yukarıda anlatıldığı gibi görme engelli kimsenin temasa geçtiği ve sos dokusunun bulunduğu tabakadır. İç yüzeyi ise,
miktar ayarlama mekanizmasının yer aldığı tabakadır. İç yüzeyde sosla beraber süzgeçte bulunmaktadır. Bu süzgeç
tırtıklı bir yüzeyden geçmektedir. Tırtıklı yüzey ise dış yüzeydeki düğmeye bağlıdır. Düğmenin her bir dönüşünde
süzgec aşağıya kayar ve 5ml sos dışarı öher önmedikce sosa basınç uygulamadığı anlaşılacağından dışarıya çıkar. Dış
yüzeydeki düğme dönmedikçe sos baskı ugulanmayacğından herhangi bir damlama söz konusu değildir. Bu çalışma
sistemi sos miktarının ayarlanmasını sağlar. Ayrıca, dış yüzeydeki düğmeler üzerinde braille alfabesiyle hangi sosun
ne olduğuda belirtilmiştir. Doku, herhangi bir görme enegeli bulunan kimsenin hayatını kolaylaştırdığı gibi. Ölçü sos
koymayı seven insanların da yeni arkadaşı olacaktır.

Doku

Doku, is designed for the visually impaired. Available with three different flavors; Balsamic, Lemon, and Olive oil, the
user can select one of the three based on the exterior texture of the container. Each turn of the button allows just
the correct serving of dressing to be expelled. The buttons also feature braille to further aid the user in the objects
function. Made from durable polycarbonate, Doku allows the visually impaired to season their salad with just the right
amount of dressing according to their tastes.
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Luxy

Luxy, tek kolu-eli olmayanlara dişlerini fırçalarken konfor sağlamaktadır... Mevcut diş macunlarını tek elle açmak
zordur ve bu işlemin gün içerisinde birden fazla tekrarlandığı düşünülürse oldukça zahmetlidir. Diş macununu açtıktan
sonra fırçanın sabit kalması için bir yüzeye konulması ve tüpün ağzında kalan macunun sıyrılması için diş fırçasına
baskı uygulanması gerekmektedir. Bu esnada diş fırçası formu sebebiyle denge duramayabilir. Tek elle yapması zor
olan başka bir şey ise macun azaldığı vakit tüpü sıkmaktır. Luxy tüm bunlara çözüm üretmektedir. Çalışma prensibi
kısaca şöyledir; Diş fırçası hazneye yerleştirildikten sonra metal parça fırçanın başı ile aşağı doğru itilir. Hava sızdırmaz
pistonun ileri itilmesiyle hava haznesindeki mevcut havanın yine hava sızdırmaz macun haznesine aktarılmasıyla iç
basınç artacağından tüpün içerisindeki macun dışarı çıkma eğilimi gösterecektir. Sonuç olarak pistonun içeri üflediği
havanın hacmi kadar dışarıya macun çıkacaktır.

Luxy

Luxy is for one-handed or one-armed people to comfort hem while brushing teeth. It is hard to open most of the
toothpaste with one-hand and if we think this process is repeated a couple of times in a day it is kind of inconvenient.
After opening the toothpaste, for stabling the toothbrush it should be put on a surface and to rub the toothbrush to
the toothpaste, a pressure must be applied. In this time the toothbrush, can not be balanced because of its shape.
The other thing that is hard for one handed people is to compress the paste when the paste level is low in the tube.
Luxy solves all these problems. Shortly its working process is like this; The toothbrush is put into the chamber and
applied pressure up and down. Pushing the air-free piston, makes the pressure in the tube to increase so this will
cause the paste to come out easily. Finally the air that the piston blows will cause paste to come out equal to the
volume of the air.
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Greedy

Kışın en eğlenceli doğal ürünü olan kar, tasarlanan bu yeni oyuncak sayesinde topa dönüşürken minik çocukların
ellerini artık üşütmeyecek. Bu kış her an kendinizi kar topu savaşının ortasında bulabilirsiniz. Çünkü, çocuklar
boyunlarında taşıdıkları bu yeni oyuncakla kar yığınının ortasına daldıklarında ortaya çıkacak kar topu sayısı,
eldivenleriyle toplayacaklarından kat kat fazla olacak. Oyuncağın çalışma mekanizması ise çok basit. Çocuklar
oyuncağın içine, elleri değmeden doldurdukları karı iki yandan sıkıştırdıklarında kusursuz bir kar topu elde edecekler.

Greedy

The snowball that is the most enjoyable nature event in winter, will not freeze the the childrens hand with the new
planned toy. This winter you can find yourself in the middle of snowball battle. Because when children dive into a pile
of snow with this new toy that they put on their necks, the number of snowballs that appear, will be many times of
that they do with their gloves. The working mechanism of this toy is really very simple. When the children compress
the snow inside the toy that they don’t touch with their hands directly, they will obtain a perfect snowball.
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Yardımcı

Bu tasarım yapılırken engelliler ve yaşlılar için yapılan araştırma verileri göz önüne alınmıştır. TUİK’in yaptığı bu
araştırmalara göre engellilerin özellikle bayanların evde yaptıkları işler açısından dağılımı şu şekildedir: %100’ü yemek
hazırlamaktadır. %94,1’i bulaşık yıkamaktadır. %88,2’si yiyecekleri depolayıp servis etmektedir. %70,5’i ise çamaşır
yıkamaktadır. Bu istatistikten de anlaşıldığı üzere engellilerin özellikle bayanların en çok vakit geçirdiği ve kullandığı
alan mutfaktır. Genel olarak şikayetleri ise; fazla enerji harcama, yorgunluk duyma, fiziksel yönden acı, ağrı hissetme
ve fazla zaman harcamadır. Bu tasarımdaki amacım ise aparatlar yardımıyla yemek hazırlama süresini kısaltmak ve
kolaylaştırmak, bu ürünün ergonomiye uygun tasarımı sayesinde yemek hazırlarken daha az güç kullanarak fiziksel
acı ve ağrıları minimuma indirmektir. Mıknatıslı kesme sistemi ve soyma aparatı sayesinde kesme, doğrama, soyma
ve rendeleme sırasında oluşabilecek mutfak kazalarının önlemesi hedeflenmiştir. Ayrıca bu ürün sayesinde engelli
ve yaşlıların; Mutfakta vakit geçirmek isteyen engelli ve yaşların memnuniyeti, Sağlıklı ve güvenli yemek hazırlama
ya da meyve sebze doğrama, soyma ve rendeleme sürecinin sağlanması amaçlanmıştır. Ürünün plastik kısımlarının
HDPE (high dentisity poly-ethylene)’den, metal rende kısmında ise paslanmaz çelik 18/10 malzemesinin kullanılması,
üretim yöntemi olarak ise plastik enjeksiyon öngörülmüştür.

Yardımcı
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While designing this project, the datas about surveys of disabled and old people were taken into consideration.
According to this researches, disabled or old people, especially women who do house works at home, in the following
terms: - 100% prepare food. - 94.1% wash dishes. - 88.2% store and serve food. - 70.5% wash clothes From these
statistics can be understood that genenrally disabled or or people especially women waste lots of time in the kitchen.
In general, the complaints; excess energy expenditure, fatigue, hearing, physically pain, pain in and spend more
time. This design goals are to facilitate and shorten the duration of meal preparation with the help of the apparatus,
through appropriate design of this product ergonomics preparing food using less power to minimize physical pain
and aches and pains. With the Magnetic mount cutting system and peeling, cutting, chopping, and grating intended
to prevent accidents that may occur during cooking. In addition, this product wants to improve the things below for
disabled and old people; - The number of options that can be used by disable people in cooking. The satisfaction in
cooking activities.
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Artı

“Artı” mutfak seti ile: Engelli bireylere yemek sunumunuz artık daha farklı olacaktır. Görme engelli bir kişinin yemek
yerken yaşadığı belli başlı sıkıntılar vardır bu sıkıntılar bazen yenen yemeği sıkıcı hale getirebilir. Bu sette amaçlanan
engelli kişinin tabağa yönelttiği kaşık veya çatalı mıknatıs sayesinde sürekli merkezine çekerek kişiyi yönlendiren,
sapmaları engelleyen ve elimizle, acaba yemek tabağına doğru mu hamle yapıyoruz? söyleminden engelliyi
uzaklaştırır. Mevcut çekim gücü sayesinde; koyduğu tabak, çatal, kaşık, bardak gibi nesnelerin yeri sabitlenir. Tepsinin
ise kullanımda sunduğu kolaylıklar, yemek yiyen kişiyi daha da rahatlatacaktır. Bir diğer yandan ise işitme engelli
insanların herhangi bir nesneyi bir yerden bir yere bırakırken çıkan sesi duymaması gibi olumsuzluklar bu sette
görmenin yanı sıra çekim kuvveti sayesinde hissetme duyusuna da hitap edecektir. Böylelikle dökme vb. gibi
olumsuzluklar ortadan kalkacaktır. “Artı” mutfak seti, başka alanlarda ve kişilere uygulanabilecek hale getirilebilir.
Engelliler, yaşlılar ve çocuklar bu setten faydalanabilecekler arasındadır. Çocuklar evde, okulda vb. yerlerde yemek
yerken sıkça yemeği üstlerine dökme, tabağı düşürme gibi olaylar yaşamaktadırlar. Bu konsept ile bu tarz problemlerin
önüne geçilebilecektir.

Artı

By means of “Artı” kitchen set: Over serving of food disabled individuals will be different from now on. Any disabled
person has some certain problems while eating and sometimes that kind of problems may make eating very boring.
The aim of this set is pushing center of fork or spoon that disabled person steering to plate with the help of magnet.
This situation alienates disabled people from that discourse “with our hand, I wonder if I do the true move to plate.”
Oving to existing gravity force, the place of plate, fork, spoon, glass that were put is fixed. The facilities that tray
proviters that the person who eats feels much more relaxed. On the other part, the negativenesses such as not
hearing the voicew of object that is left somewhere is solved by the aims of “Artı” kitchen set. The solution is simply
using gravity force addressed to the sense of touch of people. In this way, some negative things such as pouring
will be removed. “Artı” kitchen set may be implemented to other people or different areas. Disabled people, olds and
children are among the ones who can benefit from this set. Children often experience the situation of pouring meal
into their clothes and falling down the plate in house, at school etc. With this concept that kind of problems will be
prevented on head.
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20121753
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını istememiştir.
The participant did not prefer,
his photography and personel
info, to take part in the catalogue.

Çocuk su parkı

Batan gemi tasarımı çocuk pedagoglarının o yaşlarda esrarengiz ve giden ilk kişi hissi uyandırdığını söylüyor. 6-12
yaş grubunun kendilerini ispatlamak için farklı arayışlar içerisine girdiklerini ve bunlardan bir tanesinin de tırmanmak
olduğu da söylenenler arasında. Ayrıca tırmanmanın kas ve iskelet sistemini geliştirdiği de bilinmektedir. Sporun daha
eğlenceli hale gelebilmesi için de tırmanırken oyuncunun üstüne tanzikli suyun gelmesiyle birlikte düşüp kayması,
çocuğu hırslandırarak tekrar tekrar çıkması ve her seferinde bir mücadele içerisinde olacağından farklı yollar arayacağı
ve bunun sonucunda da strateji yeteneğinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Çocuk su parkı

Entered into various quests to prove themselves in the age group 6-12, and one of them is said to be of the climb
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Genius

Antik Roma döneminde Genius tanrısına insanlara yol gösterici, koruyucu olarak inanılmış, projenin isim babası
ve ana fonksiyonu da budur. Görme lüksüne sahip bizler çoğu zaman bu lütfun değerini unutuyoruz, bu tasarım da
görme engellilere yol göstermek ve korumak için tasarlandı. İşaret parmağına takıldıktan sonra aktivasyon tuşuna
basmak suretiyle kullanıcısına işaret ettiği alandaki objelerin mesafesi, engelin ne yükseklikte olduğu gibi bilgileri
sesli olarak iletiyor. Ancak gördüğü obje kullanıcıya yaklaşıyorsa veya kol mesafesinden daha yakındaysa titreşerek
uyarıyor. En güzel tarafı ise Genius’un kendi enerjisini üretebilmesi sayesinde kullanıcısını priz bulma, kablo bulma,
şarj olma süresini bekleme, olmadık zamanda şarjının bitmesi gibi dertlerden kurtarması. Şase içerisine yerleştirilen
piezoelektrik maddenin ses ve titreşim sonucu elektrik üretimi elde ediliyor. Parmağa takılan parçasının PVC’den
yapılması her türlü kullanıcıya uygun esneklik ve boyut sağlıyor. Ön ve arka kısmındaki desen farklılıkları dokunma
hissi ile kolaylıkla algılanıp cihazın doğru yönde kullanılmasını sağlıyor. Alüminyum şasesinin içerisinde konumlanmış
olan kamera, şasenin su geçirmezlik özelliği ve sağlamlığı sayesinde her koşulda sorunsuz çalışabiliyor.

Genius

In the era of Ancient Rome, they believed as their protector and guiding spirit god named Genius, name and main
function of project comes from there. Most of the time we, which have ability to see, forget how important sight is,
this design guides and protects blind people. After assembling Genius to index finger, it guides the user about the
obstacles on his way by determining their distance, height and similar information. Also, if the obstacle is getting
closer or its within arm lenght, product warns its owner by vibration. Best part is, Genius produces its own energy
and this function liberates its user from finding sockets, cables, waiting for recharge, exhaustion of battery and so
on. Power generated from piezoelectric substance placed in chasis as a result of noise and vibration. Finger socket
provides enough elasticity and size for users due to its material PVC. Texture difference between front and rear parts
enables to identify which side is the proper side for usage. Waterproofness and durability of chasis allows to camera
works perfectly in all weather conditions.
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Handleit

Parmaklarını kullanamayan engelli bireyler için yemek aparatı. Özellikle otel ve restoran kullanımına yönelik
çalışmada, yemek yemek isteyen bireyin bu süre zarfında kimsenin yardımını almadan kolaylıkla yemeğini
yiyebilmesini hedeflemektedir. Tasarlanan üründe kullanım 2 aşamalı düşünülmüştür. 1. aşamada servis görevlisinin
kaşık veya çatalı ürünün içine monte ederek kullanıya sunması öngörülmüştür. 2. aşama da ise kullanıcı ürünü kendi
yetisi ile bileğine monte ederek kolaylıkla yeme işlevini yerine getirebilir. Üründe malzeme olarak abs kullanılması
öngörülmüştür. Plastik enjeksiyonla üretilecek olan üründe, 2mm çapında kullanılacak 2 adet tel ürünün içinde açılan
kanallara yerleştirecektir. Malzemenin esnekliği ve ürünün formu sayesinde kulllanıcı bilek yada elini yerleştirerek
tellerin geçtiği kordonu rahatlıkla sıkıştırabilecektir. Piyasada bulunan benzer ürünlerde ki en büyük eksik kullanıcının
tek başına ürünü kullanamamasıydı, handleit bu soruna çözüm getirerek her türlü kaşık ve çatal boyutuna uygun
olarak tasarlanmıştır. Ayrıca ürünün çatal-kaşık konması için tasarlanan bölümünde kullanılan rubberler, sıkıştırmaya
yardımcı olarak çatal-kaşıkın hareket etmesini engeller. Handleit; Hijyenik, sağlam, ekonomik ve kolay ulaşılabilen
bir üründür. Piyasada bulunan çatal-kaşıkların kullanımına uygundur. Yeni bir çatal-kaşık setine ihtiyaç duymaz.
Parmaklarını kullanamayan, el işlevinde bozukluk olan bireylerin yemek sıralarında tek başlarına ellerine monte
edebilecekleri kolaylıkta tasarlanmıştır ve farklı kalınlıklardaki bileklere monte edilebilir.

Handleit
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Apparatus for individuals with disabilities can not use your fingers eating. Especially for the use of hotel and restaurant
work, the individual who wants to eat your food easily without any help during this time aims to eating. Intended use
of the product two stage considered. Once service officer spoon or fork mounted in the stage of the product intended
to offer the user. Second stage, the user can easily mount them on the wrist with the product you eating their ability to
fulfill its function. Product is intended to be used as a material abs. The products are widely used in plastic injection,
2 mm in diameter will place a channel is opened in the product use 2 pieces of wire. The flexibility of the material
and the product form by placing your hand or wrist allows the user to easily compress the cord wires pass. Similar
products on the market, which was the biggest missing user can not use a stand-alone product handleit bringing
all kinds of solutions to this problem are designed in accordance with the size of the spoon and fork. In addition,
rubberlar used in this product is designed to put the cutlery, spoons and forks compress helps to move the blocks.
Handleit; Hygienic, durable, affordable and easily accessible product. Suitable for the use on the market, spoons and
forks does not need a new set of cutlery Can not use your fingers, hand function in individuals with eating disorders
designed to ease queues can install on their own hands and wrists can be mounted in different thicknesses.

Önder Gürbüz
Dumlupınar Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Grafik Bölümü
Dumlupınar University
Faculty of Fine Art
Department of Graphic
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Çöp Kapağı Tasarımı

Bu kapağı tasarlama fikri, rutin bir çöp atma görevi sırasında aklıma geldi. Elimde boş bir pet şişe, çöp ararken devasa
bir çöp konteynırı ile karşılaştım. Çöp atmak ve atmamak arasında bir an ikilemde kaldım. Elimdeki basit şişe önümdeki
çöpten daha temizdi. Üstelik kapağı da benim bile (1.85 boyuma ve 80 kiloma rağmen) açarken zorlanabileceğim bir
büyüklükteydi. Bir an bedensel engellilerin ve ileri yaştakilerin bu çöp kapağı karşısındaki çaresizliklerini düşündüm ve
kafamda bir fikir oluştu. Pedallı çöp konteynırları da vardı ama bu pedallar ne kadar sağlam malzemeden de yapılsalar
çabuk kırıldıkları için kullanışsızlardı. Ancak bu tasarımda hiçbir şekilde çöpe el değmiyor. Bu kapağı tasarlarken su
değirmeninden ilham aldım. Çalışma prensipleri aynı fakat burada değirmeni çeviren madde su değil çöp. Değirmen 6
raftan oluşuyor. Her rafın karşısında dengeyi sağlayan bir raf daha var. Çöp en öndeki rafa bırakılır; eğer çöpün ağırlığı
değirmenin dönmesini engelleyen yayların direncinden fazlaysa (örn. 1kg) çöp içeri düşer ve üstteki raf diğer rafın
yerine gelir. Raflar karşılıklı olarak sürekli birbirini dengelediği için koku çıkması da bu şekilde engellenir. Ve böylece
kapak açıp kapatma derdi ortadan kalkar. Standart bir kapağın imalatında kullanılan hemen hemen aynı miktarda
malzemeyle sıradan bir çöp kapağı görevinin fazlasını yapar.

Çöp Kapağı Tasarımı

Same as the principles of designing a water mill aldım. working inspired by this cover same.but substance is not
water here waste. Mill 6 mill off the shelf into occur. Her that provides balance in the face of the rack on the front of
the shelf in a rack is. Waste more there is left, if the garbage that prevents rotation of the mill weight is greater than
the resistance of the springs (eg 1kg) falls into the garbage instead of the shelf and the top shelf comes to. Shelves
other constantly each other mutually blocks. Ve this way because it compensates for the smell goes away, so say
the cover and off vanish. Standart almost the same amount used for the manufacture of a lid more than an ordinary
waste material makes the task of the cover.
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his photography and personel
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Mon key

Anahtar kullanımı düşünüldüğünde, kaybolma, unutulma gibi sorunlar ile karşılaşılabilir. Bunların yanında yaşlılar
ve engellilerin anahtar kullanımı düşünüldüğü zaman daha spesifik sorunlar göze çarpar. Ürünün tasarlanma amacı
sepesifik ihtiyaçları olan insanlara ulaşırken tüm anahtar kullanıcılarınıda kapsayabilmektir.

Mon key

When we think about the usage of key we can see a few problem like losing and forgetting. The other hand, there are
some spesific cases and problems we can see when elderly people and disabled using the key.
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Pupa-Hijyen Asistanı

Pupa, yaşlı ve fiziksel kısıtlamaları bulunan bireyler esas alınarak; kişisel temizlik mekanlarında karşımıza çıkan
zorlayıcı eylemlerin daha az beden gücüyle ve yardım almaksızın gerçekleştirilebilmesi için tasarlanmış bir üründür.
Kişisel beden temizliği sırasında, likit temizlik ürün ambalajlarını açıp kullanma güçlüğü, ürünün temel formunu
oluşturan kapak açma mandalı ve tek dokunuşta açılan plastik kapak yardımıyla minimuma iner. Mandal yardımıyla
tek elle ve zorlanmadan açılabilen sıvı sabun, şampuan gibi kişisel temizlik ürün ambalajları tek dokunuşla ve ittirilerek
açılan üst kapak yardımıyla hacmin içine boşaltılır. Bu eylem, kullanıcının kişisel temizlik sırasında sıvı temizlik
ürününe daha az hareketle ve defalarca ulaşmasını sağlar. Ürün; beden gücüne destek alınmak istendiği durumlarda
tutuş kolaylığı ve beden temizliği sırasındaki uygun ve stabil konumundan ötürü; tutunma, kalkma ve doğrulma gibi
ikincil eylemlerde de kullanıcıya fayda sağlar. Pupa, “bireylerin kendi kendine eylem gerçekleştirebilme” ihtiyacı esas
alınarak tasarlanmıştır. Kişisel temizlik mekanlarında sıvı sabun ve şampuanlara olan ihtiyacın ve tutunma eyleminin
birlikte ya da ayrı ayrı öngörüldüğü her türlü durumda kullanılabilir.

Pupa-Hijyen Asistanı

Pupa is a useful product for elderly or physically disabled people to make diffucult actions easier in the private
areas like bathroom. During the personal body cleansing, it reduced the diffuculty of unpacking complex liquid bath
products to minimum with the one-touch plastic lid and aluminium hook on it. It contains a hook at the bottom for
lifting up the cap of the liquid soaps and shampoos easily and a one-touch plastic lid to pour the liquid its own body.
This action is helpful for the user to obtain the liquid cleansing product with less body-motion anytime he/she wants.
It has an useful easy grip form and a solid character to provide secondary actions like grabbing, straigthening or
lifting off during the personal body cleansing. Pupa was designed with “Ability of doing activities by oneself” concept.
It can be used on the personal cleansing areas where if there is a demanding on liquid soaps and shampoos or
grabbing bars; jointly or separately.
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Easy Plug

Easy Plug fiş, genç yaşlı herkesin günlük hayatta sıklıkla kullandığı bir ürün. Yaptığım gözlemlerde ve bizzat kendi
yaşadığım problemlerde fiş ve priz kullanımının insan hayatını zorlaştırdığını ve çözülmesi gereken bir sorun olduğunu
tespit ettim. Fiş ve prizin birlikte kullanımı esnasında yaşanan sorunlar birincil olarak iki el kullanımını zorunlu kılıyor
ve engelli bir insanın kullanmasını imkansız hale getiriyor... Aynı zamanda normal bir insanıda oldukça zorluyor. İkinci
problem ürün kullanım esnasında ilişkili olduğu diğer parçalara zarar veriyor ve bir çoğunu kullanılmaz hale getiriyor.
Bu zarar insan hayatınıda tehlikeye atabiliyor. Yaptığım tasarımı bu sorunlara çözüm getirebilecek bir ürün olarak
sunuyorum. Ergonomik yapısıyla diğer ürünlere göre kullanımı çok daha basit. Üzerindeki tuş sayesinde fiş pirizden
rahatça, güç sarfetmeden ve güvenli bir şekilde çıkartılabiliyor. Bu sayede iki elinizi veya ayağınızı kullanmadan fişi
pirizden kolayca ayırabilirsiniz.

Easy Plug

Easy plug Plug is a common device that young and elder people use every day. I realised that it causes several
problems while seperating plugs and sockets. Unplugging would be such a big problem for disabled people who
couldnt use their hands. And it would also be a tough job to do for a person. It also gives damages to the other
devices when you want to unplug. I also think that it is dangerous. I’d like to introduce you my design called “Easy
Plug” in order to make life easier. Ergonomic “Easy Plug” is very simple to use. You can unplug it without effort
because of the key on “Easy Plug”. Now, you don’t need to use your two hands and feet.
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Salto

Salto tuz dökme rutininde yaşanabilen problemlere çözüm olarak tasarlandı. Engelli, yaşlı, çocuk ve genel kullanıcının
ihtiyaçlarını karşılar. Özellikle motor sinirlerde yetersizliği olanlar, parkinson hastaları, az tuz tüketmesi gereken kişiler,
çocuk kullanıcılar ve görme engellilere yöneliktir. Tuzun mikratını kısıtlar, olabildiğince az eklem hareketi yapılmasını
sağlar. Farklı bir kontrol alternatifi meydana getirir.

Salto

Salto was designed as a solution for problems of salting routines. The design is for disabled, old, childiren and
general users. But especially for people who has motor system neurologic problems, the people who has to use less
salt, chidirens, and blind people. It made a new alnernative for handling salt dispenser.
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Parmak Gözlüğü

Genetik olarak, çalışma şartları gereği ve yaş ilerlemesi ile ortaya çıkan göz bozukluğu neticesinde gözlük kullananlar
için, ucuz ve kullanımı kolay parmak gözlüğü ismiyle nitelendirdiğim bir aksesuar tasarladım. Küçük nesneler için
yanında gözlük ya da mercek taşımak istemeyen veya sadece belirli bir iş için gözlük kullanmak zorunda olanlar için
ideal bir çözüm olabilir. Tasarım hazırlanırken düşük maliyetli ve kolay kullanılabilir olmasına dikkat edilmiştir.

Parmak Gözlüğü

I design a accessory for people with visual impairments and loupe users. It’s easy to use, low cost, and also portable.

212

20121932
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını istememiştir.
The participant did not prefer,
her photography and personel
info, to take part in the catalogue.

Plastikten Mamul Ürünler Kategorisi / Plastic Products Category

Ö€renci / Student

Kidpad

Her kesimden ailenin kolaylıkla çocuğu için alabileceği eğitici, teşvik edici ve kullanım kolaylığı sağlayan birden fazla
işlevi ve ürün çeşidi barındıran bir nesnedir.

Kidpad

The family can take to ease the child from all walks of educational, stimulating and ease of use is an object that
contains more than one function and product type.
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Braille tuzluk biberlik

Projede görme engelli bireylerin tuzluk ve karabiberi rahat algılayabilmesi gerekir. Evde ya da otelde restoranda
tuzlukların deliklerine elini sürmeden algılayabilmesi için yüzeylerine Braille alfabesiyle yazılar yazılmıştır. Böylece
birey tuzluğu rahatça kavrayabilir ve bu sorundan kurtulabilir.

Braille tuzluk biberlik

Salt and visually impaired people need to recognize that the project blackpaper comfortable. At home or at the hotel to
lay a hand to pick holes in the surfaces of the braille restourantta yuzlukların articles written. Tuzlugu at your leisure
so that individuals can grasp and get rid of this problem.
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Kapmatik

Yaş ilerledikçe yorgun düşen vücutlar ve ihtiyaç doğrultusunda alınan ilaçlar. Bazen o kadar çok hastalıklarla karşı
karşıya kalabiliyorki insan bu ilaç kutuları arasında boğuşurken buluyor kendini. Kapmatik işte o anda hayatları
kolaylaştıran işleviyle hayatımıza giriyor. Hastalık kategorilerine göre her kabın üzerinde kabartmalı harflerle yazılması
görme engelli insanlarımızında kolayca ilaçlarını alabilmesini kimseye ihtiyaç duymadan işlerini görebilmesini sağlıyor.
Kapmatik tek bir iskelete 4 kap bağlanması özelliğiyle seyahatte, evde, restoranda yaşlılarımıza ve engellilerimize
büyük kolaylık sağlamayı amaçlamıştır.

Kapmatik

Bodies broke down from overwork by years and drugs used in time of need. Sometimes mankind face with too many
ilnesses and they find themselves struggling around this medicine chests... Kapmatik comes into our lifes in that
time, with it’s ability of easing life. Writing the different types of disease names on to all mini-caps with embossed
letters, ensures that visually handicapped people can get their medicines by themselves without any help. Kapmatik
aims to easing eldery and visually handicapped people’s lifes in home, journey, restaurant with the function of 4
attached caps in one body.
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Evegit

Evegit, Alzheimer hastaları için tasarlanmıştır. Hafıza kaybı ya da unutkanlık yaşayan yaşlılar bazen evlerinin
yolunu unutabilmektedir. Bu nedenden ötürü birçok insan dışarıda kaybolmaktadır. Birçok yaşlı ise evden çıkmaya
çekinmektedir. Evegit bastonunun içine bir navigasyon cihazı yerleştirilerek evinin yolunu unutan kişilere rehberlik
edeceği öngörülmüştür. Evinin yolunu unutan kişi ev sembolü olan düğmeye basarak cihazı aktive edecektir. Üzerinde
bulunan yönlendirme okları ile evinin yolunu bulacaktır. Eğer kişi düğmeye basmayı dahi unutursa, cihaz belli bir
zaman sonra kendi kendine aktive olacak ve sinyal vermeye başlayacaktır. Malzeme olarak, bastonun işlevinden
kaynaklanan gereklilikten dolayı, suya karşı dayanımı çok iyi olan ve mekanik özellikleri yeterli bulunan yüksek
yoğunluklu polietilen kullanılması öngörülmüştür.

Evegit

Evegit is designed for Alzheimer patients. Elderly people who have memory loss or memory problems sometimes
forget how to go home. Many people therefore get lost outside. Many older people are afraid to go out. A navigation
device is inserted into the Evegit walking stick and used to guide people who may forget how to go home. Any
person who forgets the way home will push on the button which has a home symbol, thus activating the device. He/
she will be able to find the way home by means of direction arrows on it. Even if the person forgets to push on the
button, then the device will activate itself after a certain period of time and start to bleep. Because of the requirement
originating from the function of the walking stick, high-intensity polyethylene is proposed to be used as the material
to manufacture the product as it is water-tight and has adequate mechanical qualifications.
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TRIGON

Trigon farklı kullanıcı tipleri için ergonomik çözümler getirerek temizlik aktivitelerini kolaylaştırmayı amaçlayan bir
elektrikli gırgır ve silme bezi tasarımıdır. Trigon hem elektrikli gırgır işlevi hem de temizlik sırasında silme bezi kullanmakta
zorluk yaşayan bireyler için ovma hareketi sağlayan bir sistem sunmaktadır. Ufak yapısı ve sahip olduğu form, ortalama
kullanıcı için ergonomik bir rahatlık sunduğu gibi; üstüne istendiğinde takılabilen jel dolgulu kayış sistemiyle objeleri
kavrama konusunda zorluk yaşayan bireyler; parmak eksikliği gibi sorunlardan muzdarip kişiler ve hatta bilek ve dirsek
arasında uzuv kaybı yaşamış kişiler için de kullanım çözümü sunmaktadır. Kolayca çalıştırılabilmesini sağlayan büyük
butonu ve getirdiği kavrama olanaklarıyla ortalama kullanıcı kadar çeşitli problemlere sahip kullanıcı tipleri için de
ergonomik çözüm sunar. Gırgır modundayken motorun aktarması tekerleri çevirir. Alt yuvaya özel bezi takıldığında ise
gırgır aktarması ve fırçaları yukarı çıkar, motor gücünü bezi çevirmeye aktarır. Trigon’un üstündeki LED lamba, şarj
durumuna göre kullanıcıyı uyarır. Büyük butonu, özel formu, kayış sistemi ve sahip olduğu iki modu ile engelli veya
engelsiz, her kullanıcı için daha rahat temizlik deneyimi sunmayı amaçlayan bir üründür.

TRIGON

Trigon is an electrical sweeper and mop that aims to facilitate cleaning activities by offering ergonomic solutions to
various types of users. Trigon offers a system that provides the function of an electrical sweeper and also allows people
who cannot use mops during cleaning to carry out the rubbing process. Its small structure and form offers ergonomic
comfort for an average user, and provides solutions to persons who have problems in holding objects and suffer from a
lack of fingers or even loss of limbs between ankles and elbow, thanks to its jelly filled belt system, for use when needed.
It offers ergonomic solutions to average users and also other users who have various problems thanks to its large
button that facilitates ease of operation. The transposition of the motor turns wheels when it is in the “electric sweeper”
mode. When its special cloth is attached onto the bottom bearing, it is converted into an electric sweeper and brushes
turn up and the motor transfers its force to rotate the cloth. The LED light on Trigon warns the user about the charging
status. It is a product that aims to offer a more comfortable cleaning experience for all users, whether handicapped or
not, thanks to its large button, specific form, belt system and its dual modes.
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SUVER

SUVER TR, bu ürünün amacı günlük hayatımızda çokça kullanımımızda olan su pompalarının ergonomik problemlerini
çözerek çocukların, yaşlıların ve engelli insanların yaşamını kolaylaştıracak bir çözüm bulmaktır. SUVER, damacana
üzerine takılan elektrikli, doldurulan kabın duracağı bir alanı olan bir su pompasıdır. SUVER, kullanıcının kabı
tutmasını gerektirmez. Doldurulacak kap tepsiye yerleştilir ve zayıf akımla tetiklenen bir butona basarak su akışı
kontrol edilir. Damacana altında tekerlekli alt modülü dolayı sayesinde kolaylıkla yer değiştirilebilir. SUVER’in büyük
kısmını oluşturan alt ve üst parçaları enjeksiyon kalıplama ile şekillendirilmiş ABS plastik malzemedendir. Damacana
içerisine giren borular parçalı 304 kalite paslanmazdandır ve intentioned kaynatılarak arındırılabilir. Cihaz bir adaptör
(12V/DC) ile çalışır. Cihazın elektrik beslemesi düşük voltajda doğru akımla sağlanır. Elektrik motoru ile tahriklenen
yağ hazneli bir pompa ile su akışı gerçekleşir. Olası kısa devrelere karşı kart korumalıdır.

SUVER

20121902

Profesyonel - Mansiyon Ödülü / Professional - Mention Prize

SUVER TR solves ergonomic-related problems of water pumps which we very often use in our daily lives and finds
a solution to facilitate lives of children, old and impaired persons. SUVER is an electric water pump which can be
attached onto the water bottle and has an area to accommodate the container into which to pour water. SUVER
does not require the user to hold the container. The container for pouring water is placed onto the tray and a button
triggering a low-voltage current is pushed; the water flow is checked. Its position can be changed easily thanks to
its wheeled bottom module under the water bottle. Lower and upper parts consisting of the larger section of SUVER
is made of ABS plastic produced by injection moulding. Pipes inserted into the water bottle are made of 304 grade
stainless pieces and can be boiled and purged. The device runs on an adaptor (12V/DC). The electric supply of the
device can be provided by a direct current on low-voltage. Water flows by means of a pump that has an oil container
driven by an electric motor. It is card-protected against possible short circuits.
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Can Berk Öcalır
Yeditepe Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Yeditepe University
Faculty of Fine Art
Department of Industrial Design

Baby Roll

Murat Keha
Yeditepe Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Yeditepe University
Faculty of Fine Art
Department of Industrial Design
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Baby Roll, şarj edilebilen yapısı, çok amaçlı taşıma çantası olarak kullanımı ve elastik malzemeden üretilmiş ısıtma matı
sayesinde ebeveynler ile tüm bebek bakıcıları için kullanışlı bir yapıya sahiptir. Baby Roll’un üzerindeki ısı göstergeli
ışıklı led ekranı sayesinde, ısıya dayanaklı biberonu ve özel mama kabının bebeğinizin tüketimi için uygun sıcaklığa
gelip gelmediğini takip edebilirsiniz. Uygun ısıya geldiğinde sıcaklık kendiliğinden sabitlenecek ve siz biberonu veya
mama kabını üzerinden alana kadar sabit ısıda tutmaya devam edecektir. Elastik ısıtma bölümü istenildiği taktirde,
Baby Roll’un üzerindeki metal sarma halkaları ile cihazın içine sarılabilir ve mama kabı ile biberonda saklama gözüne
koyularak, taşıma kolu vasıtasıyla istenilen her noktaya taşınabilecektir.

Baby Roll

Baby Roll with rechargeable structure, and its use as a multi-purpose carrying case, heating mat which has made
of elastic material structure useful for parents and carers of all infants. LED temperature display light, heat-resistant
bottle and whether the appropriate temperature for the consumption of specific food container can keep your babies
and yours life easy. When the appropriate temperature has reached it will stop and stabilize the heat, until you are
take out of the bottle or food container. Or it will continue to keep the temperature stable. If required, elastic heating
zone can wrap with wrapping rings into the device and can use the storage compartment by placing a bowl or baby
bottles for carrying with handle, at any point be transported through.

Ümit Karaca
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Middle East Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design
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Dakik
20121689
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını istememiştir.
The participant did not prefer,
his photography and personel
info, to take part in the catalogue.

Yaşlıların ve özellikle Alzheimer hastalarının ocakta yemek unutma problemine çözüm olarak tasarladık. Ocağa yemek
koymadan önce zamanlayıcısını ayarladığımız dakik, yemeği veya ocaktaki herhangi bir şeyi ocakta unutsanız bile
belli bir süre sonra sistemden gazı tamamen kesiyor. Böylelikle yemeklerin yanması, evin yanması ve zehirlenme gibi
risklerin önüne geçilmiş oluyor.

Dakik

Especially for the elderly and patients with Alzheimer’s, forgetting food on the stove is a big problem. Dakik is a
solution for this problem. Before cooking or before putting anything on the stove, timer is set to a certain time. Even
if you forget about stove, the system after the time set, will cut off gas completely. As a result, accidents such as the
house fires and poisoning risks are prevented.
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Hande Özgeldi
Işık Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Grafik Sanatlar ve
Grafik Tasarım Bölümü
Işık University
Faculty of Fine Art
Department of Graphic Art and
Graphic Design

Bibul

Enes Büyüktopbaş
Işık Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Işık University
Faculty of Fine Art
Department of Industrial Design

Bu ürün, 0-6 yaş grubu çocuk sahibi ebeveynler için tasarlanmıştır. Kız ve erkek çocukları için farklı konseptler
kurgulanmıştır. Çocuğunuzun yaşına göre Bibul’u ister askı aparatı sayesinde kolye olarak isterseniz çocuğunuzun
kıyafetine klips yardımı ile yerleştirerek kullanabilirsiniz. Ayrıca çocuğunuzun beğenisine göre Bibul’un kapaklarını
değiştirebilirsiniz. Ürünü kullanmak için öncelikle Bibulun İnternet sitesinden cep telefonunuza uygulamasını indirerek
Bibul ile eşleştirmeniz gerekli (Bu uygulama iPhone ve android cep telefonları için geçerlidir). Örneğin bir alışveriş
merkezinde çocuğunuz sizden uzaklaştığında veya kaybolduğunda (ilk 5 metre için) telefonunuza gelen bildirim ile
uygulamadaki haritadan çocuğunuzun sizin ne kadar uzağınızda, hangi yönde olduğunu tespit ederek çocuğunuza
ulaşmanızı kolaylaştıracak. Uygulamayı kurduğunuz cep telefonundaki harita ve pusula yardımı ile ebeveynleri
yönlendirecek olan Bibul ile çocuğunuzun güvenliğini artıracaksınız. Bibul’un ses kayıt özelliği sayesinde ebeveynler
iletişim bilgilerini belirterek seslerini kaydedebilir ve Bibul aracılığı ile diğer kişiler çocuğunuzu bulduğunda sizin
bilgilerinizi dinleyip sizlere kolayca ulaşabilirler. Bibul için düşünülen ambalaj tasarımında bir gövde ve üç farklı
değiştirilebilir kapak bulunmaktadır. Ürün bu şekilde satılır.

Bibul

This product is designed for parents who have 0-6 years old children. Different concepts are conceived for girls
and boys. It can be used as a necklace or a clip according to the child’s age. Futhermore you can change the covers
according your child’s regard. To use the product firstly you should download the application from Bibul’s website
and match with your cellular phone (This application is for iphones and android phones). For ex. in a shopping mall
if your child gets away from you or gets lots (for the first 5 meters) Bibul will make it easy to find your child by the
declaration coming to your phone. You will be able to see how far away he is from you and in which direction. You
will increase your child’s security by the help of the map and the compass in the application on your cellular phone.
Thanks to Bibul sound recording feature, parents can declare their contact information. And just in case if someone
finds your child, they can listen and learn about your contact information and reach you. One body and three different
changable covers are available in the packaging of Bibul. The product is sold this way.
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Aslı Gök
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Middle East Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design
Mimar Sinan University of Fine Arts
Department of Industrial Design

Colorolux

Efe Erinç Erdoğdu
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Middle East Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design

Ürün, ev içindeki sesli uyarıları görsel uyarılara çevirir. Bu uyarıların hem doğal hem de en etkili şekilde olabilmesi
için yeni bir aydınlatma sistemi tasarlanmıştır. Aydınlatma sistemi üç kısımdan oluşmaktadır; ışıklandırmayı sağlayan
lamba, sesli uyarıları algılayan alıcı ve verileri alıcıdan alıp, lambaya ileten, aynı zamanda sistemin tüm kontrolünü
sağlayan kumanda. Lamba iki aydınlatma yüzeyine sahiptir; biri standart aydınlatma olarak kullanılır, diğer yüzey ise
5 farklı renk çeşidiyle uyarı ışığı olarak çalışır. Öncelikle alıcı, ses kaynağının yakınında konumlandırılır ve kumandayla
birlikte ses tanımlama işlemi yapılır. Alıcı, tanımlanan sesi algıladığı zaman kumandaya iletir ve lambanın renkli kısmı
yanarak kullanıcı uyarılır. Bu renkli uyarı sistemi, standart aydınlatmanın aksine, gün içinde her zaman aktif olarak
düşünülmüştür. Kumandanın duvara monte standında durması öngörülmüştür, çünkü kumanda aynı zamanda günlük
ışığın da açma kapama düğmesi olarak kullanılır. Kumandanın kendisi de, sistemle kordineli olarak ışık ve titremeyle
uyarı verir. Bu sayede kullanıcı aydınlatmanın yakınında olmadığı zaman kumandayı yanında taşıyarak onu uyarıcı
olarak kullanabilir. Alıcıların kullanılmayan kısmı standın altındaki haznede saklanır ve ihtiyaç durumunda alınabilir.
Üründe 5 renk alternatifi dışında çalar saat sistemi de öngörülmüştür. Bu sistemde ışık gittikçe miktarını artırarak ve
yanıp sönerek uyarı verir. Bu flaş ışığı sistemi sabah alarmı olarak da kullanılmaya imkan sağlar.
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Colorolux

The product converts sound signs to visual alerts. To achive natural and effective alerts, a new lighting product is
designed. Product consists basically 3 parts: lamp, receivers which detects sounds, and a controller which sends
detected sound informations to the lamp. The lamp has two lighting surfaces, one of them is used for standard
lighting which gives a cool white light, other surface gives 5 different colors of light to alert the user. Firstly, the
reciever is mounted near the sound source and with the help of the controller, the sound to be alerted is defined.
When reciever, receives the defined sound, it sends signals to the controller, and lamp would give a colored light to
warn the user. This light alerting system is working all the time opposite of the standart lamps. Controller is put on a
base which is mounted on the wall. The normal light is turned on and off with the controller too. When a defined
sound is detected, both the controller and lamp starts to flash in a colored light. So if the user is not in the same
room with the light source, he/she can carry the controller with him/her self. Recievers which are not in use is stored
in the base, mounted on the wall. 5 different warning light colors and a sharp flash white light which to be used as
alarm clock, is included in the product.
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Umut Sevinç
İstanbul Teknik Üniversitesi
Mimarlik Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
İstanbul Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design

Fresh

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

Fresh, 60x42x11 mm boyutlarında bir elektronik hatırlatıcıdır. Arka yüzeyinde bulunan mıknatıslı mandalı sayesinde
hem buzdolabı rafına veya tüketilen ürüne takılabilir hem de buzdolabının dış yüzeyinde mıknatısı sayesinde
kullanılabilir. Üç butondan oluşan, kafa karıştırmayan basit bir teknolojiye sahiptir. Butonların büyüklüğü ve
ekranın rahat okunabilir boyutu yaşlılar için kullanım kolaylığı sağlar. Ortadaki butonda renk değiştiren uyarıcı ışık
bulunmaktadır. Yeşil, turuncu, kırmızı renklerde ışık veren buton, ürünün kullanım süresine göre renk değiştirir. Ayrıca
kaymaz silikon dış yüzeyi, mandalı kullanırken tutuş kolaylığı sağlar. Buzdolabı açıldığında uyarıcı ışığı ve ekranı ile
kullanıcının dikkatini çekecektir. Yeşil ışık ürünün taze olduğunu, turuncu ışık artık tüketilmesi gerektiğini, kırmızı ışık
ise ürünün bozulmuş olduğunu belirtir. Aynı zamanda ekranında 5 saniyede bir değişen iki farklı bilgi yazısı dönecektir.
İlk 5 saniyede ürünün adı ve ikonu bulunacak, ikinci 5 saniyede ise kaçıncı kullanım günü olduğu yazacaktır. Böylece
kullanıcı buzdolabındaki besinlerin tüketim hızına daha bilinçli karar verecek ve bozulmuş ürünü kullanmayacaktır.
Besinler taze iken tüketilecek ve besin zehirlenmelerinin önüne geçilecektir. Gün sayma özelliği ile buzdolabında
saklanan artan yemeklerin kaç günlük olduğunu takip edilecektir.

Fresh
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Fresh is an electronic reminder as sized 60X40X10 mm.It can be used by attaching to the either on the consumed
product or to the self of the fridge due to the magnet on the outer surface. Fresh has a simple technology and consists
of three buttons, has a simple technology.The big buttons and easy readable screen make easy to us for elderly people.
On the middle button, a stimulus color-changing light is taken place. The button, which chance the color depends on
the valid time of the product, gives light with the color of green, amber and red. In addition ,silicone anti-slip outer
surface makes easy of to the latch. When the refrigerator was opened, warning light is turned on to get attention of
the user. The green light shows the product is fresh, the amber light is the product should be consumed now and
finally the red light indicates that the products is damaged. At the same time, there will be two different message is
going to appear on the screen via changing every 5 seconds. The first 5 seconds to find the product name and icon,
the second 5 seconds indicate on the count the day of using. This allows the user to decide with more conscious
and not will not used the impaired products. The foods is being consumed while they are fresh and poisoning will be
prevented. With the day count feature, the person can follow how many day the food stored in the fridge.

Göktuğ Duman
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Yüksek Lisans
Interdiciplinary Design
College For Creative Studies
Middle East Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design
Master’s Degree
Interdiciplinary Design College For
Creative Studies
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Cyclops-Engelli Etkileşim Modülü

Cylops ellerini kullanma yeteneğini kaybetmiş veya el koordinasyonu azalmış insanların baş ve çene hareketleriyle
bilgisayar, tablet veya akıllı telefon kullanmasını mümkün kılar. Üzerinde bulundurduğu jiroskoplar ve patentli gömülü
görüntü işleme sitemi sayesinde baş hareketlerini yüksek hassasiyetle ekran üzerine aktarmasıyla benzerlerinden
ayrılarak normal insanların bu cihazlarla yapabileceği HER ŞEYİ yapabilmesine olanak sağlar. Cyclops kullanıcıya üç
farklı komut verme opsiyonu sunar: • Ağız ergonomisine uygun ve yıkanabilir aparatı sayesinde dil kasları kullanılarak,
-Ses-konuşma-tanımlama (speech recognation) sistemiyle, • Yazılımı sayesinde zaman ayarı ve hareket algılayıcılar
sayesinde programlanarak komutlandırabilir. Ayrıca bu özelliklerinin yanısıra acil müdahale edilmesi gereken
durumlarda engelli tarafından veya cihaz içerisinde bulunan jiroskoplar sayesinde engellinin epilepsi gibi hastalıklarda
şok geçirdiğini algılayıp, ilgili kişileri arayabilme ve bilgi verebilme özelliğine sahiptir. Cihaz, gözlük benzeri takılarak
kullanılır ve kablosuzdur. USB şarj edilebilme özelliğine sahip cihazın tam şarj kullanım süresi 12 saattir. Kullanıcı
anatomisine göre ayarlanabilen Cyclops katlanabilir ve komut parçası çıkarılabilir.

Cyclops-Engelli Etkileşim Modülü

Basically, Cyclops designed for people who loose the ability to use their hands or diminish their hand coordination.
They can use the device by their head and jaw movements to connect with devices such as computer, tablets or smart
phones. Other than its counterparts, thanks to patented embedded image processing system and its gyroscopes, head
movements can be transferred to screen with high precision that then enables disabled people to do EVERYTHING
with these devices that normal/healthy people can do. Cyclops offers three commanding options to its users: -Using
tongue muscles by ergonomic and washable mouth apparatus • Speech recognition system • By the help of its
software, the user can program it according to motion detectors and the time settings. In addition to these properties,
in case of emergency such as epilepsy shocks, Cyclops can detect each situation by the help of its gyroscope and
send information to contacts. The device is wireless and placed on head being operated such as glasses. While also
featuring a USB device that when fully charged lasts up to 12 hours. Cyclops can be folded and adjusted according
to anatomy of user head.
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Burçin Şuşut
Yeditepe Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Yüksek Lisans
Bauhaus Dessau Kentsel Tasarım
Yeditepe University
Faculty of Fine Art
Department of Industrial Design
Master’s Degree
Bauhaus Dessau Urban Design

FAST AID

Ürün biri gece biri gündüz kullanılmak üzere 2 adet acil durum saati ve şarj ünitesinden oluşur. Şarj ünitesinin iç yüzeyi
ilaç hatırlatma ve saat ayarlarının yapılabildiği dokunmatik ekranlı bir telsiz telefondur. Gece ve gündüz kullanım amacı
ile farklı renkteki iki saat, biri şarj olurken diğerinin hastanın kolunda olmasına imkan sağlar. İvme sensörü sayesinde
ani düşme anında yardım butonuna basmaya gerek kalmadan hasta yakınına acil yardım alarmı gönderilir. Saatler
sokaktayken GPS ile yer tespiti yapılabilmesi ve SMS gönderimi amacı ile birer sim kart barındırır.

20121782
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını istememiştir.
The participant did not prefer,
his photography and personel
info, to take part in the catalogue.
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FAST AID

This product consists of 2 emergency watches, each to be worn on day and night. The inner surface of the charging
doc is a touchscreen phone which also allows you to set the alarm for the medicatıon time. 2 varied colored watches
in order to use during the day and night, allows the patient to wear a watch while the other one is charging on the doc.
The watch sends an emergency sms to the relatıve in case of a faint or fall, through the acceleration sensor without
pushing any button. Watches include sim cards to send SMS and determine the location of the patient through GPS
when they are out of their homes.

Dilara Kan
Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
İç Mimarlık Bölümü
Marmara University
Faculty of Fine Art
Department of Interior Architecture

Bant

Burak Hündür
Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
İç Mimarlık Bölümü
Marmara University
Faculty of Fine Art
Department of Interior Architecture

Sağlık görüntüleme sistemi, tansiyon ölçümü, kan şekeri ölçümü, kalp ritmi ölçümü, vücut ısısı ölçümü ve düşme
sensörü fonksiyonlarına sahiptir. “T” tuşu ile aktif hale gelen tansiyon ölçümü, dijital tansiyon aletleri ile aynı sisteme
sahiptir. Kullanımı esnasında kullanıcının bileğini kalp hizasına kaldırması gerekmektedir. Kan şekeri ölçümü, mevcut
kan şekeri ölçme sisteminin aksine kan alma bazlı değildir. Glukoz saati adı verilen sistem, “S” tuşu ile aktif hale
getirilir ve kan şekeri anlık olarak ölçülebilir. Kalp ritmi ve vücut ısısı ölçümü sistemleri ise herhangi bir aktivasyon
gerektirmeden tam zamanlı olarak sürekli bir ölçüm süreci sağlamaktadırlar. Yaşlı bireylerin hareket halindeyken ya
da olası bir ani sağlık problemi esnasında düşmeleri büyük riskler doğurabilir. Düşme sensörü, ani çarpma etkisini
algılayabilen hareket sensörleri ile en yakın acil durum merkezine sinyal yollanmasını sağlar. Tüm görüntüleme bilgileri,
dijital ekran sayesinde kullanıcı tarafından görülebilir. Yaşlı bireylerin görme problemleri göz önünde bulundurularak
ekranın arka planı siyah, birimleri ise beyaz olarak öngörülmüştür. Ayrıca tarih ve saat fonksiyonları mevcuttur. Tüm
sağlık bilgileri radyo ve cep telefonu frekans sağlayıcıları ile, ayrıca kullanıcının konumu da GPS çipi ile anlık olarak
bağlantıda olduğu bilgisayar, akıllı telefon, tablet bilgisayar gibi diğer dijital platformlarda görüntülenebilir. Böylece
aileler, yaşlı bireylerin durumlarını ve konumlarını anlık olarak izleyebilirler. Olası kritik değer düşümü ya da yükselimi
esnasında BANT acil durum merkezlerine sinyal gönderip, acil müdahele ekibini kullanıcıya yönlendirebilir. Sahip
olduğu USB girişi ile kullanıcıya özel sağlık sınır değerleri güncellenebilir ve ürün şarz edilebilir.
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Bant

Health monitoring are for blood pressure, blood sugar level, hearth rate, body temperature and falling sensor. With
the “T” button, blood pressure measurement can be active. The system is the same with digital blood pressure
devices and the user should lift his/her wrist to the heart level. Blood sugar measurement system does not contain
a process of taking blood from the user. The system named “glucose watch”, can be active with the “S” button and
provides a real time measurement. Heart rate and body temperature systems do not need any activation and provides
real time monitoring. While they are moving or, in a moment of sudden health problem, falling situation for elderly
individuals might lead to serious problems. Therefore the falling sensor system might inform the emergency centers
with its sensor that sensitive to sudden crash effects. All the monitoring are provided to the user with the digital
screen. Because of the sight problems of elderly individuals, the background of the screen designed as black and
the digits white. Also a watch and calendar predicted on the screen. All the health and location information might
be transferred with radio and cell phone signals to other digital devices like computer, smart phones and tablet
computers. Thus, their families can watch the conditions and the location of users. BANT might signal the aid centers
related to critical changes of the measurement values. With the USB port, it is possible to change the minimum and
maximum values that depend on the user. Also this port provides energy charge for the product.
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Ülgen Ayrancı
İstanbul Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
İstanbul Technical University
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KIRPIK Dengeli Pişirme Ünitesi
Pelin Kenez
İstanbul Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
İstanbul Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design

Kırpık; tava ve tencerelerin doğru yerleşimini ve dengeli kullanımını sağlayan indüksiyonlu ocak sistemidir. Mevcut
ocaklarda tava ve tencerelerin karıştırılırken dengesini kaybetmesi ve kaymaması için iki el kullanımı gerektirmesi,
sınırlı kavrama yeteneği olan insanlar başta olmak üzere, görme engelliler, yaşlılar ve sakar insanlar için önemli
bir problemdir. Ayrıca görme engellilerin tava ve tencereleri ocakta doğru yere denk getirmesi zor olabilmektedir.
Bu sorunlara çözüm olarak ocak üzerine, köşelere hizalamaya yönlendiren ve ısı bölgelerine uyumlu genişliklerde
yerleştirilmiş kayma önleyici silikon parçalar eklenmiştir. Pişirme elemanlarını bu köşe hizalarına dayayarak doğru
yerleşime getiren kullanıcı, ocak kenarlarında bulunan sap sabitleme bölgelerinin yardımı ile dengeyi sağlamış
olur. Böylece yemek karıştırma esnasında dönme eğilimindeki tavanın sabit ve dengede durması, el kullanılmadan
sağlanmış olur. Ocağın önüne uzanan kısımlar ise kaşıklık işlevi ile değerlendirilmiştir. Bu silikon sabitleme bölgeleri
metal gövde üzerindeki yerine kolayca takılıp çıkartılır ve temizlenir. Ürünün kontrol düğmeleri basıp kaydırma
prensibi ile çalışarak minimum eklem kullanımı sağlar. Ayrıca görme engelli kullanıcılar için arayüzde Braille alfabesi
kullanılmış ve ocakların konumu düğmeler üzerinde bulunan referanslar ile belirtilmiştir.

KIRPIK BALANCED COOKING UNIT
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Kırpık is an induction cooking system which enables pans and pots to be placed properly and used in a way that
provides more balance. The necessity to use of both hands to ensure the balance and to prevent the sliding of the
kitchenware poses an important problem for visually impaired people, senior citizens, clumsy people and mainly
people with limited grasping abilities. Moreover, it is hard to put the cooking appliance to the right place on the
cooking unit for the visually impaired people. As a solution to these problems, silicone pieces are placed around the
cooking surface to help the alignment of the cooking appliance and to prevent it from moving freely. After placing
the appliance to its exact position with the help of aligning parts, the user achieves the perfect balance by using the
handle stabilizing areas. As a result the balance and stability of a pan, which has a tendency to turn around itself
while meal is being stirred, is ensured without any need to use a second hand. The parts extending to the front of
the cooking unit are thought as a place to put spoon. These silicone parts can be detached, cleaned and re-attached
very easily.

20121929
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını istememiştir.
The participant did not prefer,
his photography and personel
info, to take part in the catalogue.

Mix Food

MIX FOOD yemek hazırlama sistemi ile istediğiniz yaştaki çocuğunuza, kendinize, diyabet hastalarına sağlıklı, lezzetli
ve eğlenceli içecekler yemekler hazırlayabilirsiniz. MIX FOOD çalışma sistemi oldukça basittir. Online ya da özel
hazırlayacağınız kaydedilmiş yemek ve içecek tariflerini MIX FOOD’a yüklüyorsunuz ve sadece ekranda görülen
malzemeleri içine koyarak içeceğinizi hazırlıyorsunuz. Özel formlu kapları sayesinde MIX FOOD içerisine nekadar
malzeme konulduğunu gösterir ve pratik bir kullanım sağlar. 2 adet kase ve bir adet biberon bulunmaktadır ve bunlar
Mix Food ekranı tarafından algılanır ve içine ne kadar ürün konulursa ekranda onu görebiliriz.
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Mix Food

With the MIX FOOD food preparation system healthy, delicious and fun drinks meals can be prepared for children or
adults on special diets. MIX FOOD operating system is quite simple. You can download or write your own food and
drink recipes in the system and follow the instructions on the screen to prepare them. Special-shaped containers can
understand exactly how much material was put into them and so provides a practical use. The MIX FOOD bowls and
a baby feeding bottle are detected by the screen and the amount put in them is shown.
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20121833
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını istememiştir.
The participant did not prefer,
his photography and personel
info, to take part in the catalogue.

Optional Leg Treatment (OLT)

OLT, belden aşağısı tutmayan kişilerin rehabilitasyonu amacıyla tasarlanmış, elektrikli bir cihazdır. Diskin içinde bulunan
hub (Göbek) motor ile dönme hareketi sağlanmaktadır. Kullanıcı, yardımcı kişilere ihtiyaç duymaksızın gündelik
egzersizi olan flexion ve extension hareketlerini bu cihaz ile yapabilmektedir. Kullanıcının ayakları pedala konduktan
sonra, pedala bağlı olan desteklere kaval kemiklerinden sabitlenir. Ergonomik tasarıma sahip olan tutgit, koltuğun sol
yanındaki elektronik kol ile boyuna göre koltuk mesafesini, önündeki butonlarla pedal hızını ayarlayabilmesine olanak
sağlamaktadır.

Optional Leg Treatment (OLT)

OLT, designed for the rehabilitation of people who does not hold the waist down, is an electrical device. Contained in
the disc hub (hub), the motor is provided with a rotary motion. The user can people help the flexion and extension
movements without the need for daily exercise can do with this device. After putting the user’s feet on the pedal, the
pedal that is connected to the shin bones are fixed braces. Ergonomically designed, the OLT, the left side of the seat
by the seat of electronic arm length distance, in front of the left and right buttons to adjust the speed of the pedal
provides.
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SÜT SAATİM

Yeni doğum yapan anneler, doğumdan sonra ilk bir saat içerisinde yeni bir süreçle tanışırlar. Emzirme... Bu süreç
şimdiye kadar deneyimlemedikleri bir zaman dilimi olacaktır. Bu yüzden akıllarında sürekli soru işaretleri oluşur.
Hastaneden çıkarken çocuk doktorları genelde her iki saatte bir 15 dakika sağ, 15 dakika sol memeyi emzirmelerinin,
bunun bebeğin sarılık olmaması için ve ayrıca annenin süt üretimi için gerekli olduğunu söylerler. Bu saat aralığı
ileriki aylarda 3 veya 4 saate çıkabilir. Fakat ilk bir ay boyunca bebek 24 saatte 8-12 kez memeye tutulmalıdır. Çünkü
bebek özellikle ilk üç ay içinde aç veya tok olduğunu anlayamaz. Annenin bebeğini düzenli saat aralıklarında ve düzenli
dakikalarda memeye tutması gerekir. Düzensiz saat aralıklarında ve dakikalarda beslenen bir bebek ya çok emip çok
gaz sancıları çeker ya da az emip yeterli beslenemez. Özellikle düşük kilolu bebekler sürekli uyumaya meyillidir. Az
anne sütü alan bir bebeğin özellikle ilk günler sarılığa yakalanma riski de fazladır. Yani emzirme saat ve sürelerinin
doğrudan bebeğin rahat ve huzurlu olmasında etkisi vardır. Anneler bu saat aralıklarına ve sürelerine çok dikkat
etmeye çalışırlar. Çünkü hiç bir yeni anne bu durumların söz konusu olmasını istemez. Süt saatim tüm bu anne
kaygılarına cevap vermek adına inovatif bir ürün olmak adına tasarlandı. Annenin emzirme seanslarının basit bir
grafiğini çıkarmayı amaçladı. Ayrıca anneye küçük hatırlatmalarda bulunup onu bu kaygılı ama güzel ama zor alışma
döneminde biraz da olsa rahatlatmak istedi.

SÜT SAATİM

Mother should hold her baby to her breasts in regular times. If the baby fed in an irregular intervals and irregular
hours and minutes, she could have terrible gas pains because of a lot of breastfeeding or she could not be fed enough.
Especially, the low weight babies tend to sleep. The babies less of breastfeeding have more risk about jaundice. So,
the breastfeeding time gaps, hours and minutes directly have a relationship with a peaceful and a comfortable baby,
so mothers try to be careful about these time gaps. Because, there is no mother who wants to see her baby in this
kind of situations. SÜT SAATİM was designed for answering these kind of mother concerns, on behalf of being an
inovative product. It purposes for taking a simple graphic for the breastfeeding session of the mother. Moreover, it
makes the mother more comfortable with reminding some important times in her
anxious, diffucult but beautiful adjustment period.
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20121917
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını istememiştir.
The participant did not prefer,
her photography and personel
info, to take part in the catalogue.

READABLE

20121917
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını istememiştir.
The participant did not prefer,
her photography and personel
info, to take part in the catalogue.

Yaşlı ve engelli vatandaşlar için tasarlanmış olan bu ürün herkese kitap okuma zevkini yaşatmayı hedeflemektedir.
Çeşitli sebeplerle, ellerini kullanamayan ya da yatarak hayatını geçirmek zorunda olan insanlarımız için tasarlanmış bir
üründür, Readable. Kitaba uyum sağlama görevinin kullanıcıdan çıkarılması hedeflenmiştir. Bu ürün kullanıcının kitaba
uyum sağlama devrini kapatmaktadır. Kitabı kullanıcıya uyumlu olduğu bir devrin kapılarını açmaktadır. Bu tasarım
engelli yaşlı ve diğer kullanıcılar ayırt edilmeksizin kitap okumayı seven tüm insanlar düşünülerek tasarlanmıştır.
Hareketli kollar ve kitap tutucunun arkasında bulunan oynar başlık sayesinde istenilen açı okuyucuyla buluşmaktadır.
Kablo üzerinde bulunan kontrol düğmeleri sayesinde readable kontrol edilebilmektedir. Ürün L kesiti metal profillerin
silikon ve PVC malzeme ile birleşmesi ile üretilebilir tasarımın bir diğer ergonomik yönü ise bölgesel aydınlatma
sayesinde ekstra gece lambasına ihtiyaç duymadan okuma keyfinin tadına varmaktadır. Kitap okumayı kolaylaştırmak
ve kitap okuma zevkini herkese eşit şartlarda sağlamayı hedefleyen bu tasarım otellerde, evlerde, sağlık yapılarında,
eğitim yapılarında vb. gibi birçok mekanda kullanıcısına konfor sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

READABLE
çeviri gelecek

236

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

Elektrikli Küçük Aletler Kategorisi / Electric-Electronic Small Products Category

Profesyonel / Professional

Navi
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Genellikle yaşlılarda görülen Alzheimer ve Amnesia gibi hastalıklarda hafıza bozukluğu görülür. Bu durum, hastaların
sosyal hayattan uzaklaşmasına, hastalığın negatif etkilerinin artmasına sebep olur. Bu tip hastalar bazen dışarı
çıktıklarında evlerinin yolunu karıştırmakta veya unutmaktadır. NAVİ, bu sorunu çözmek için tasarlanmıştır. Navigasyon
sistemlerinden esinlenilerek tasarlanmış olan cihaz sayesinde hasta, bulunduğu herhangi bir noktadan evinin adresini
ve tarifini sesli ve görsel olarak alacaktır. Aynı zamanda hasta yakının da evden hastanın bulunduğu konumu takip
edebilecektir. Ürün iki parçadan oluşur. Birinci parça hastanın yanında taşıması için tasarlanmıştır. Bu parça, daha
önceden kaydedilmiş olan ev adresine, hastanın bulunduğu her noktadan ulaşabilmesini sağlar. Ekranda beliren harita
ve sesli yönlendirmeyle yol tarifi yapılır. Cihaz, “Sağa dön.”, “Sola dön.” Gibi yönlendirmelerde bulunur. İkinci parça
ise hastanın evinde bulunur. Bu parça hem ahize görevi gören parçanın şarj edilmesini hem de hasta yakının ahizeye
sinyal göndererek konum tespiti yapmasını sağlar. Evden uyarı gönderilerek ahizenin sinyal sesi çıkarması sağlanır ve
böylece cihaz hastaya hatırlatılmış olur. Malzeme olarak dayanıklı olması için ABS plastik öngörülmüştür.

Navi

The diseases Alzheimer and Amnesia, which are commonly seen on elderly people, causes memory problems.
Furtherly, it effect s patients social life and increases the negative effects on people. When patients are out, they
may forget the way of home or have confusions about the mapping. NAVI is designed to solve these kind of effects
of memory problems. By the product, that software system is designed base on navigation, patient can have the
description, both in visual and sound, of his way home from any point. At the same time, the relative of the patient can
follow his patient from home. The product system includes two parts. The first part is kept by the patient during the
time of outdoor. This part provides to get the patient home as the adress has alredy been recorded. The map on the
screen and the voice telling the way help him to get home. The second part is for the relative of the patient. This piece
has two missions, one is to recharge the first part, and the other is by sending signals to find out where the patient
is. Moreover, the relative can send signals from home in order to make first part some sound so taht the patient can
remember that he has NAVİ with him. To make the product more durable ABS is sugegsted as the material.
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20121673
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını istememiştir.
The participant did not prefer,
his photography and personel
info, to take part in the catalogue.

Kumsal

Projeye başlarken tanımlanan üç tip kullanıcı olan çocuk, yaşlı ve engelli ortak özellikleri bakımından dikkate alınmıştır.
Bu kesişim noktası kas kemik sistemi olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda, çocukluk dönemi kas kemik gelişiminin en
hızlı olduğu dönemdir. Yaşlılık dönemi de bu sistemler açısından en problemli zaman dilimidir. Bu sistemlere dair engeli
olan kişi sayısı da fazladır. Çok eskilerden beri kas ve kemik sistemi sorunlarının çözümünde sıcak kum uygulaması
kullanılmaktadır. Kumun kumsaldan evlere taşınarak ısıtılması çocukların gelişimi yaşlıların ve engellilerin rahatlaması
için kullanılması tasarımın ana fikridir. Klasik uyku tulumunun içerisindeki elyaf kumla değiştirilmiştir. Kutusunun
içerisinde elektrik ile ısıtılarak kullanılmaktadır. Tulum birkaç parçaya ayrılıp farklı şekillerde de kullanılabilir. Ayrılan
parçalar ağır ve sıcak kum dolgusuna sahip fizik tedavi elemanlarına dönüşür ve egzersiz için uygundur. Bunun
haricinde lokal olarak ağrıyan ya da ısıtılarak rahatlatılabilecek bölgelerde kullanılır. Esas malzeme kumdur. Kumun
eldesinin kolaylığı ve çevreye zararsızlığı projeyi bu açıdan doğa dostu yapar. Geriye kalanlar tekstil, taş yünü katkılı
MDF ve bağlantılar için gerekli kablo rezistans sistemidir. Bu malzemeler de atık ürün sisteminden ayrıştırılarak ve
yeniden dönüştürülerek elde edilebilir. Kutu kullanım kolaylığı açısından tekerlekli ve yandan kapaklıdır. Ayrıca çekme
kablosu ile tanımlanan üç tip kullanıcı için zorluk çıkarmayacak şekilde tasarlanmıştır. Kullanıcı tipine göre farklı renk
seçenekleri ya da boyutlar tanımlanabilir.

Kumsal

238

First of all, three types of user i.e. children, the elderly and people with disabilities are taken into consideration in
terms of common features. That is defined as the intersection of skeletal system related issues. In this context, the
development of skeletal system during childhood period is the fastest. These systems are also the most problematic
during the period of old ages. Additionally, these systems are problematic for many people in terms of disability. It
is known that there is a very old traditional practice that heals such problems with the help of warm sand. Therefore
the main idea of the design based on the transportation of sand from beach to the houses in order to heat and use
it to heal and relax for children, elderly and people with disabilities. In this aspect, the fibers in the classic sleeping
blanket is replaced by sand. Heating is supplied via the box with electrical system. Additionally, the main body of the
sleeping blanket is appropriate to be separated into parts that can be used in different ways. For instance, separated
parts are heavy and warm sand filled elements that are convenient for physical therapy and exercise. Apart from
that, they can be used for local heating for the human body as well as relaxing the problematic muscles. The main
material is sand and since the sand is quite available and non-toxic for the environment the project is nature friendly
in this sense. The rest of material is textile, mineral reinforced MDF as well as resistance and cable systems. These
materials can also be obtained by converting the waste items into reuse and recycling system again. There are wheels
and side located lid for the ease of use. In addition to all, a pull cord is placed to provide convenience for the three
types of users.

20121674
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını istememiştir.
The participant did not prefer,
his photography and personel
info, to take part in the catalogue.
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MYAGENDA

Myagenda’nın çıkış noktası tam olarak yaşla beraber hafızanın zayıflamasından ötürü unutkanlık olaylarının
sıklaşmasıdır. Myagenda yaşlı kimselere çok kolay bir arayüzle birlikte ilaçlarını veya notlarını ürünün içerisine
yerleştirip tarihi ve alarmı kurma; ihtiyacı olduğu saatte alarmın sesli ve ışıklı uyarısıyla kutuyu kolayca açma ve
yapması gereken aktiviteyi veya alması gereken ilacı unutmamasını sağlamaktadır. Kullanımında tamamen yaşlı
kimselerin teknolojik ürünleri kullanmakta zorlanmalarından hareket edilmiştir. Bunun için hiçbir tuşa iki anlam
yüklenmemiş saat, alarm ve tarih için ayrı tuşlar tasarlanmıştır. Bu tuşlardan herhangi birine basıldığında ortadaki
dönebilen tuş aktif hale gelmekte ihtiyaç duyulan saate ve-veya tarihe kurulum gerçekleştirilmektedir. Ürünün bir
şarj cihazı; bu şarj cihazının bağlanıp ürünün üstüne oturabileceği bir şarj yuvası vardır. Yaşlı kimse ürünü alırken
1 şarj cihazı ve ihtiyacı kadar da ürün alabilir. (Örnek: Günde 3 kez ilaç kullanacak bir kimse bu üründen 3 tane
alabilir ve farklı saatlere kurabilir.) Şarj yuvalarının yüzeyinde bulunan ve yuvaların birbirine takılmasını sağlayan dişler
sayesinde de istenen sayıda ürün birbirine bağlanabilmekte ve ürünlerden herhangi birine de şarj aleti bağlanarak
ürünlerin hepsinin aynı anda şarj olması sağlanmaktadır. Ürünün taşınabilir olması kişinin ürünü yanında sosyal
hayatında da taşıyabilmesine olanak vermektedir.

MYAGENDA

The starting point of Myagenda is the raise of forgetfulness due to weaking of memory by aging. Myagenda is
an easy-to-use, portable reminder with simple interface alarm setting and, sound and illumination warning which
ensures a reliable and simple access for important activities which enables elder people to reach at stored medicines
or notes on time. The usage of myagenda is considered of elder peoples uneasyness while using technological
products.For this reason any of button has two function. All the buttons date-alarm and clock has been designed
seperately.When the user push one of these buttons the reversing button in the middle become active and user can
set up the date or clock. Myagenda has a battery charger and a charging station for each products that can sit on
top of them. The elder people can buy 1 charger and a lot of products. (For example a customer who take medicines
3 times in a day, can buy three myagenda and 1 charger.So the customer can set up myagenda to diffferent hours.)
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Papilla

Günümüz yaşam tarzı ve yoğun eğitim temposu cocuklarımızın yeme alıskanlıklarını sağlıksız hazır gıda tüketimine
doğru yönlendirmektedir. Papilla, bilinçli ve sağlıklı beslenmeyi desteklemek için sağlıklı yemek tüketimine alternatif
çözümler getiriyor. Papilla USB uyumlu, yenilikçi bir yemek taşıma ve şarjlı ısıtma ürünüdür. Her yerde hızlı ve kolay
bir şekilde beslenmemizi sağlar ve çocuklara bilinçli yeme alışkanlığı kazandırmayı hedefler. Ayrılabilen parçaları,
kolay temizlenme ve bulaﬂık makinesinde yıkanmaya uygun olarak tasarlanmıştır. İç kısmındaki farklı bölmeler
yemeklerin karışmasını önler ve yiyecek çeşitliliği sağlar. Kişiselleştirilebilen dış yüzeyi çocukların gelişimine katkıda
bulunur. Artık annenizin en güzel yemekleri daima sizinle, her nerede ne zaman isterseniz, yeni pişmiş gibi!

Papilla

Papilla is a creative food carrying and heating concept. It supports healthy eating for children and bringing nutritious
food anywhere desired in a quick and easy way, equipped with battery and USB compatibility. Papilla is a multiple
layer, battery powered container, allowing children to carry different kinds of food at the same time, as well as
recharge the batteries through a USB that can be simply plugged into a CPU or Laptop. This way, children can reheat
their food wherever and whenever they want. As an outcome of modern lifestyle and busy education schedules
children are unfortunately doomed to fast food. Papilla is designed for helping kids in a way of more conscientious
eating on the go, changing today’s eating habbits due to time limitations and bringing alternative options.
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ARGUS TABLİND

Argus Tablind görme engellilerin çizim yaparken kullanmaları için tasarlanmış bir elektrikli tablettir. Kendine özel
kaleminin temasını ve basıncını algılayarak sahip olduğu ızgara levhayı algı bölgelerine göre ısıtır. Isının etkisi ile
Tablind’e özel plastik kağıt kabarmaya başlar. Bu sayede plastik kağıda dokunan görme engelli ne çizdiğini ve ne
kalınlık ve derinlikte baskı uyguladığını elleri ile hissedebilir. Şekli sayesinde doğru algınan kağıt daha sonra
Tablind’ten çıkartılıp diğer görme engelliler tarafından da incelenebilir. Belli sayıda çizim kaydedilerek çizimi yenilemek
de mümkündür. Tablind basit bir elektirik devresi ile kolaylıkla hayata geçirilebilecek bir alettir. Kolaylıkla taşınabilir.
Hem görebilen hem de göremeyenler için ortak bir anlatım sağlar. Her iki gruba da birbirlerinin çizimlerini algılama
şansı verir.

ARGUS TABLIND

Argus Tablind is a electrical drawing tablet which is designed for people who are visually impaired. The Tablind can
percieve the touches and pressures of its own pen and it heat the its own grid plate according to perception areas.
With effects of heat the plastic paper, which is special for Tablind, start to roughening. So the visually impaired people
can feel what he/she are drawing and which thickness and deepness of drawing. Also other visually impaired people
and people have normal sight can peruse the drawing after drawing. Because the plastic paper can be removed.
Drawings also can be saved and redrawn. Tablind provide the common language between the visually impaired and
normal sight people.
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Twistee

Müzik, eğlence, egzersiz ve öğrenme. Twistee başta engelli çocuklar olmak üzere her yaştan çocuk için eğlenceli
öğrenme ve egzersiz imkanı sunuyor. Farklı renklerdeki eva köpük ile üretilmiş olan üniteler renklerine bağlı olarak
farklı tonlarda sesler çıkartıyor. Pille çalışan her bir parça ortasındaki yumuşak lastik alana basıldığında bir nota veriyor.
Oynayana değişik ses kombinasyonları yapma şansı sunuyor. Çocuklar bu notalara farklı kombinasyonlarda basarak
eğleniyor, müzik yapmayı küçük yaşlardan öğreniyor. Her bir ünite birbirine takılabilen bir yapboz parçaları şeklinde. Bu
parçalar isteğe bağlı olarak yere ya da masa gibi bir yüzeyin üzerine istenilen şekilde ve sırada yerleştirilebiliyor. Hayal
gücüne bağlı olarak bir halı gibi, tek sıra ya da ortası boş olarak çeşitli şekillerde dizilebilen parçalar oynayan çocuğa
çeşitli yönlerde egzersiz yapma şansı sunuyor. Çocuk bu parçalara ister elle isterse ayakla uzanarak ve gerinerek
tüm uzuvlarını kullanabildiği bütüncül bir egzersiz çalışması yapabiliyor. Özellikle tekerlekli sandalyede uzun süre
geçirdiğinden uzuvları pasifleşmiş ve güçsüzleşmiş olan engelli çocuklar bu basit ama öğretici oyun seti sayesinde
eğlenerek egzersiz yapma şansına erişiyor. Farklı renklerdeki parçaların yükseklikleri de birbirinden farklı olduğu için
her gerinme hareketi engelli çocuk farklı bir hareket deneyimi oluyor. Çocuk eğlenme, egzersiz ve öğrenmeyi evinden
uzaklara gitmeden arkadaşları ile birlikte ve ortak oyuncaklarla gerçekleştirme şansı buluyor.

Twistee
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Music, fun, exercise and learning. Especially for disabled children Twistee provides fun leaning and exercise for
kids of all ages. Each unit produced with eva foam in different colors gives different sounds depending on their
colors. Each unit working with battery gives a note depending on its color when pressed on the soft rubber area
in the middle. This gives the chance of making different sound combinations for the player. Children have fun by
pressing these notes in different combinations while learning to make music at early ages. Each unit works as a part
of a puzzle. These units can be put to the floor or on any surface like a table in any form or order. Depending on the
limits of the imagination, pieces can be combined like a rug, in a line or like a square. This way the child has a chance
to exercise in different directions. The child can reach to the units by hand or feet and thus can use all the limbs in
a full exercise. Especially children in wheel chairs do not have chance to use their limbs ending up with weak and
passive muscles. Disabled child with the help of this simple but educative game set has the chance of exercising while
having fun. As each color has different heights, the stretching moves create a different experience of movement for
the handicapped child. The child has the chance of exercising, having fun and learning with friends without going far
from home and with the same toys.

20121706
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını istememiştir.
The participant did not prefer,
his photography and personel
info, to take part in the catalogue.

Elektrikli Küçük Aletler Kategorisi / Electric-Electronic Small Products Category

Profesyonel / Professional

Prokap

Prokap; protez dişlerin daha hijyenik bir şekilde muhafaza edilmesini, leke, bakteri ve yemek artıklarının temizlenmesini
sağlamaktadır. Yarı mat penceresi sayesinde istenmeyen görüntüleri kamufle etmektedir. “Yaşlılar” olarak belirlenen
hedef kitlenin kullanımına uygun olarak tasarlanmıştır. Kullanımı basit ve kolay olduğu için protez diş sahiplerinin
tüm ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Prokap’ın unsurları; içine su konulan elektirikli ana gövde, kapak görevi gören
hareketli sap ve temiz kalması için sapın arkasına gizlenmiş bir adet fırçadan oluşmaktadır. Çalıştırıldığında 30 dk
sonik titreşimler göndererek protez dişlerin temizlenmesini sağlar. 30 dk sonunda otomatik olarak kapanır. Protez
dişle el temasını minimumda tutmak için tasarlanan delikli sap, temizlik esnasında kolaylık sağlamaktadır. Ayrıca sap
kısmına gizlenmiş olan çift yönlü fırça, ufak ve derin yüzeylerin rahatça temizlenmesi için çözüm üretir.

Prokap

Prokap provides the dentures to be kept in a more hygenic way and to be free from smudge, bactery and the food
residues. It camouflaged the unwanted scenes by its semi-opaque window. It is designed user-friendly to the target
group predefined as “Elders”. It meets all the needs of the users thanks to its simple usage.The inner parts of the
Prokap are electrical main body that you will pour water in it, moving stick also acting as a cap and a brush hidden
behind the stick for cleaning. When it is on, it sends sonic vibrations during 30 mins and make the dentures clean.
After 30 mins, it shuts down automatically. The stick having holes designed with the aim of minimizing the contact
of hand and denture provides easiness while cleaning. Besides, the two-directional brush hidden on the stick part
creates solutions to the easy cleaning of tiny and deep surfaces.
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Doggie

Günümüzde uydu alıcılar ve DVD/Blu-ray oynatıcıların sahip olduğu çok işlevlilik, ne yazık ki hem cihaz hem de uzaktan
kumanda üzerinde yer alan çok sayıda irili ufaklı tuş ve göstergeyle sonuçlanmaktadır. Birçok durumda yaşlılar ve
algı engelleriyle yaşayan bireyler (Demans, alzheimer hastaları gibi) için bu karmaşık arayüzler kafa karıştırıcıdır. Her
ne kadar söz konusu kullanıcı kitlesini hedefleyen basitleştirilmiş uzaktan kumandalar ayrı olarak satılsa da, bu tür
uzaktan kumandalarda cihaz ve kumanda iletişimi çoğu durumda yetersiz kalmakta ve işlevsellik en aza inmektedir.
Bu sorunu çözmek için cihaz ve uzaktan kumandanın uyum içerisinde çalışacağı, yaşlılar ve çeşitli algı güçlükleriyle
yaşayan bireyler için oldukça basitleştirilmiş bir arayüze sahip ama gereken durumda da işlevselliği sağlayabilecek
bir tasarım oluşturulmuştur. Basit arayüz, yumuşak ve sevimli hatlar, görmeyi ve algılamayı kolaylaştıracak fiziksel
yapı tasarlanırken, kimi durumlarda hiçbir bedensel ve zihinsel engeli olmayan kullanıcıların da basit arayüzlü
cihazları tercih ettikleri göz önünde bulundurularak, işlevsellikten çok fazla ödün vermeden faydalanılabilecek bir cihaz
ortaya çıkarmak hedeflenmiştir. Cihazın formu, özellikle yalnız olarak yaşamlarını sürdürmek zorunda kalan yaşlılar
düşünülerek, arkadaş canlısı olarak nitelendirilen köpekten soyutlanarak biçimlendirilmiştir. Gövde, akıcı formu doğru
ve eksiz elde etmek için enjeksiyon kalıp polipropilen malzemeden, ön panel ise tasarıma sağlamlık, kalite duygusu ve
renk ögesi katmak için alkali-aluminosilikat camdan ısı ile biçimlendirilerek üretilecektir.

Doggie

Contemporary satellite receivers and DVD/Blu-ray players accomodate immense functionality, however this results
in excessive numbers of large and small buttons and displays scattered over the device and the remote control.
In many cases such complex interfaces create difficult situations for elderly people and individuals with cognitive
disabilities (i.e. dementia, alzheimers disease). Although simplified remote controls are available on the market, such
units usually severely reduce the device’s functionality. In order to adress these problems, the proposed unit offers
compatibility between the device and the remote, featuring an extremely simplified interface that would also allow
the user to access deeper functionality if need be. Individuals with no disabilites, whom on occasion choose simpler
versions of products, were also considered while designing the device’s simple interface, soft, charming lines and
clean physical structure. The shape of the device is abstracted from the dog form, an animal that is usually described
as very friendly, considering elderly people whom are segregated from society and forced to live alone. The body of
the device will be manufactured out of injection molded polypropylene to ensure a seamless and accurate shell. The
front panel will be thermoformed out of alkali-aluminosilicate glass in order to introduce a sense of durability, quality
and color to the whole design.
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BABYCHEF katı besinlerle yeni tanışmakta olan bebeğinizi her zaman taze ve güvenli ek gıdalar ile beslemenizi sağlamak
üzere tasarlanmış pratik bir mama hazırlayıcı konseptidir. BABYCHEF, ek gıdaya başlayan bebeğiniz için katı besinleri
haşlar, doğrar ve saklar. Bebeğinize bildiğiniz ve güvendiğiniz yiyeceklerden, vitamin ve protein değerleri korunmuş,
zengin mamalar sunmanıza yardımcı olur. Pratik mama hazırlayıcı BABYCHEF üç ana bölümden oluşmaktadır: Motor
ve doğrayıcının yer aldığı üst gövde, su haznesinin ve ısıtıcı rezistansın yer aldığı alt
gövde ve sebze-meyvelerin haşlandığı ve doğrandığı cam hazne. Bunların yanı sıra hazırlanan gıdaları saklamak ve
ihtiyaca göre taşımak üzere tasarlanmış depolama aksesuarı da bulunmaktadır. Depolama aksesuarında bulunan
servis kiti sayesinde bebeğinizi ev dışında da kolaylıkla besleyebilirsiniz. BABYCHEF’in ana gövdelerinin alerji
yapmayan HDPE plastikten, rezistans ve doğrayıcı aparatlarının teflondan ve gıda haznelerinin ise camdan üretilmesi
öngörülmüştür.

BABYCHEF

BABYCHEF is a practical food maker concept designed to help parents prepare always fresh solid food from their
own trusted ingredients. BABYCHEF is very easy to use: just put the fruits and vegetables in the glass container, turn
on the steam cook / chopping function, and serve your baby a very fresh meal with high protein and vitamin levels.
BABYCHEF is consisted of three main parts: (1) Top module where the engine and processor is housed, (2) base
module where the water container and the heat resistance is placed, and finally (3) glass food container. In addition
to this, BABYCHEF has a separate housing for the glass food containers in case you would like to store some fresh
made food in the fridge or simply carry a meal pack with you wherever you go. Also, the service kit that is located on
top of the storage module enables you to serve food for your baby anywhere. BABYCHEF’s main body is designed
to be made out of allergy-free HDPE plastic, resistance and the chopper from Teflon and the food container would
be from glass.
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Ballı

BALLI, kahvaltının en güzel öğelerinden biri olan balı tost ekmeği ile birleştirerek kahvaltı yapmayı çocuklar ve
ebeveynler için keyifli ve yaratıcı bir şenliğe dönüştürür. BALLI sayesinde çocuklar ekmeklerine diledikleri şekli çizerek
kızartabilir ve kendilerine özgü birbirinden güzel tostları afiyetle yiyebilirler. Aynı şekilde ebeveynler de birbirinden
farklı ve ilginç desenlerde tostlar kızartarak çocuklarına güzel sürprizler hazırlayabilirler. Çocuklara kendini ifade etme
ve yaratıcıklarını gösterme fırsatı sunan BALLI iki ana bölümden oluşur: Kızartıcı ve balkalem. Isıya dayanıklı plastik
(ABS) malzemeden yapılma ana gövde, metal kızak ve seramik ısıtıcılardan oluşan kızartıcı iki dilim tost ekmeğini aynı
anda kızartabilecek büyüklüktedir. Şeffaf ve esnek plastik (PE) gövdesine bal doldurularak bir kalem gibi kullanilabilen
Balkalem ise hem çocukların hem de yetişkinliklerin kolaylıkla kullanabileceği ergonomide tasarlanmıştır. Balkalem,
Kızartıcı tabanında yer alan hazneye oturtularak bu ikilinin her zaman kullanıma hazır bir şekilde birarada olması
sağlanmıştır. BALLI ile günlük olarak dilediğiniz ayardaki kızarmış ekmekleri yapabileceğiniz gibi “ballı ekmek” yapımı
için belirlenen ısı ve zaman ölçülerinin otomatik ayarland.

Ballı

With BALLI children could simply draw any shape they like onto their breads, toast them and enjoy having their own
unique honey toast. In other words, BALLI enables children to express themselves creatively. Parents could also
surprise their children by preparing them interesting and fun honey toasts in the morning. BALLI is consisted of two
main parts; toaster and honeypen. The toaster, which is made of heat resistant plastic (ABS) main body, metal slide,
and ceramic heaters, could toast two slices of honeybreads at the same time. Honeypen, which is made of clear
plastic (PE) and rubber, could be filled with honey from the top and be used like a pen. The overall form meets the
ergonomic requirements of both children and adults. When not in use honeypen is placed in the dock of the toaster
base. As BALLI could be used as a regular toaster every day; it comes with the “honeytoast mode” which enables
users to make pattern toast with the predetermined heat and time measures for the ideal honey bread. This concept
has been tested on a prototype and approved for its function.
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Easy Box

Easy Box görme engelli kişilerin günlük hayatlarıyla ilgili yapılan gözlemler sonucunda ortaya çıkmıştır. Her gün günde
birçok defa yapılan eylemlerden biri olan bardağa su koyma ya da şişeyi suyla doldurma eylemi görme engelli kişiler
için zorluk çıkarmaktadır. Çünkü bardağın dolduğunu anlamakta zorlanmaktadırlar ve bu da istenmeyen kazaların
yaşanmasına neden olmaktadır. Su taşmakta, dökülmekte ya da sıcak su yaralanmaya neden olmaktadır. Easy Box,
ev, ofis, restoran, otel ya da kamusal mekan kullanımları için uygun istenildiğinde tezgah üstü olarak kullanılabilen
istenildiğinde damacanaya bağlı olarak kullanılabilen bir su sebilidir. Tezgah üstünde kullanılacaksa arka kısmındaki
4 litrelik hazne suya doldurulur. Bardak ya da uygun boydaki şişe ön kısımdaki bölmelere yerleştirilir. Üst kısımdaki
tuşlarla sıcak ya da soğuk su akışı aktif hale getirilir. Bu kısmdaki tuşlar Braille alfabesiyle kabartmalı olarak görme
engelli kişiler için de tanımlanmıştır. Daha sonra bölmenin yan yüzeylerindeki sensörler yardımıyla Easy Box bardak
yüksekliğini algılar ve bardak doluncaya kadar su akışı sağlar. Bardağın dolmasına yakın su akışını keser. Böylece
hem görme engelli kişilerin bardağı suyla doldururken karşılaştıkları suyun taşması sorununu engeller hem de bardak
dolana kadar sürekli düğmeye basmaktan da kurtarır.
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Easy Box

Easy Box visually impaired as a result of the observations made about their daily lives has emerged. Every day,
several times a day, one of the actions to put the glass of water or fill the bottle with water action brings a challenge
for visually impaired people. Because I find it hard to understand the glass is full, and this has led to unwanted
accidents. Water overflowing, causing personal injury or hot water is poured. Easy Box, home, office, restaurant,
hotel, or request for use of public space that can be used as a countertop water dispenser that can be used depending
on demand Water Bottles. 4 liter container filled with water is to be used on the bench at the back. Placed in the
appropriate compartments on the front glass or bottle sizes. Hot and cold water flow at the top, the keys are activated.
This kısmdaki embossed braille keys described for visually impaired people. Then, with the help of the bay side
surfaces of the sensors detects the height of the glass until the end of Easy Box glass of water flow. Close to the
water flow to fill the glass cuts. Thus, the vision of people with disabilities face in filling the cup with water and glass
of water to prevent overflow issue until it has been consistently pressing the save button.
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NAZ

Çocuk yaşlı ve engellilerin belirlenen alanın dışına çıktığı zaman hem ürünün üzerindeki̇ uyarısı̇sistemiyle hem de
belirlenen kişiye gönderdiği̇sinyalle uyarı sayesinde kontrol altında tutulması amaçlı bir cihaz tasarımı.

NAZ

Children and elderly and handicapped the product on the warning area when it no signal warning systems with both
sent to the people under control design of a device for keeping.
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SADE

İnsanlar için en temel bağımsızlık kendi kendini besleyebilmektir. SADE, çoğu besinin doyurucu ve yenilebilir duruma
gelmesi için ocak ve fırına ihtiyaç duymasından (Pişme, ısıtma, buz çözdürme, demlenme...) yola çıkılarak tasarlanmıştır.
Yaşın ilerlemesiyle artan unutkanlığın, aslında fiziksel yeterliliği besini hazırlayabilecek nitelikte olmasına rağmen,
bireylerin ve yakınlarının yangın, gaz sızıntısı gibi endişeleri doğrultusunda, bireyin yemek yapmaktan vazgeçip bunun
için birine bağımlı hale gelmesine sebep olması SADE’nin tasarım kriterlerini oluşturmuştur... SADE’nin tasarımında;
kullanıcının kendi başına kullanması ve öğrenmesi için basit, sezgisel, açık ve net bir kullanım dili (Kapat butonu, seçili
butonun kırmızı renkte yanması), hedef kitlenin alışkanlıkları değiştirilmeden kullanabilmesi için klasik anlayıştan
(Dokunmatik yerine basmalı tuş takımı) uzaklaşılmamaya çalışılmıştır. Özellikle kas rahatsızlıkları olan bireylerin
el kaslarını kontrol etmekte zorlanacakları göz önünde tutularak, elin ocak üzerindeki sıcak objeye temas riskini
minimuma indirmek için ocak, tuş panelinden yükseğe konumlandırılmıştır. SADE, ağırlık algılayıcı sensörü sayesinde,
ocak açıldığı andan itibaren 15 sn içinde üzerine +50 gr bir ağırlık konulmazsa otomatik olarak kapanır.

SADE

The most basic of independence for people with self-nourishment. SADE, most of the food was hearty and hob and in
the oven to the need to come to make edible (cooking, heating, thawing ice, infusion...) on the basis of the progress
of designed. With age increasing forgetfulness, prepare quality food despite the fact that the physical adequacy of
individuals and their relatives fire, in line with concerns such as a gas leak, the individual give up food for it to become
dependent on one of the causes. SADE designed for the user to learn and to use their own simple, intuitive, clear and
unambiguous language in use (close button, the selected button is lit in red...), changing habits in order to use the
classical understanding of the target group (instead of the touch keypad push...) uzaklaşılmamaya studied. Muscle
disorders, especially taking into consideration the individuals who have difficulty controlling muscles of the hand, the
hand on the cooker hob in order to minimize the risk of contact with hot object is positioned low key panel. SADE,
weight sensor stove turned on within 15 seconds from the moment you turn off automatically included, the weight
+50 gr.
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Optimix

Optimix, ana gövdesinde tuzun seviyesini algılamaya yarayan elektrotlar sayesinde refraktometre diye adlandırılan
teknolojinini sadece tuz ölçümü değil aynı zamanda ortamdaki tuz oranını istenilen seviyeye ayarlayarak, yemeklerin az
veya fazla tuzlu olmasının önüne geçerek optimum ayarı yapar. 3 parçadan oluşur; gövde, üst parça ve şarj olabileceği
dock. Hassas tuz ölçümünde kullanılan refraktometre cihazındaki mantık kullanılarak, gövdenin iç kısmında sıvı
tuzun akabileceği kılcal boru ve altın uçlu elektrotlar bulunur. Üst parçada ise refraktometrenin elektronik parçaları,
li-ion batarya ve sıvı tuz tüpü bulunur. Ayrıca herkesin tuz ihtiyacı aynı olmadığı için ve ürünün sadece diyabet gibi
hastalıklardan muzdarip insanlara özel olmaktan çıkarmak için ayar butonu koyulmuştur. Bununla ayarlanan değere
göre yemekte olması istenen tuz miktarı Optimix tarafından sağlanır. Sıvı tuz tüpleri, push-in, pop-out mekanizmasıyla
üst parçaya girer ve bitince kolaylıkla değiştirilebilir. Tuz ayarına göre üst mekanizmadan kılcal boruyla yemeğe
tuz salınır. Uygun seviyeye gelen yemek yeşil ve kırmızı ledle kullanıcıyı uyarır. Üst parça; gövde ve şarj dock’una
mıknatısla birleşir. Parçalarda bulunan iletkenler sayesinde enerji akışı olur.

Optimix

Optimix, senses with the electrodes for sensing the level of salt in food which called refractometer but also arranges
the desired level by adjusting the ratio of the salt. Has 3 parts, main body, upper part and charging dock. Logic device
using precision refractometer used to measure the salt, the main body allows to salt can flow inside the capillary
tube. Upper part contains the refractometer electronic components, li-ion battery and the liquid salt tube. Because of
different tastes, a setting button placed to top part. However, according to the value set in the amount of salt required
to have dinner provided by optimix. Liquid salt tubes,get in the top part with push-in, pop-out mechanism because
of that empty part can be changed easily. According to the setting mechanism, the capillary tube to the top of the salt
to eat salt is released. Green and red Led will warn the user that the appropriate level. Upper part connects with the
body and charging dock in magnetic way which allows to flow electricity.
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Find Me

Türkiyede 100.000’e yakın görme engelli bulunmakta, ve her insan gibi görme engelli kişilerinde kişisel ve sosyal bir
takım ihtiyaçları olmaktadır. Günlük ev yaşamında bir başkasına bağlı kalarak yaşamak büyük bir sorundur. Görme
engelliler için de günlük ev yaşamında giyinme, yeme-içme-ilaç alma ve bir takım kişisel eşyaları bulma gibi ihtiyaçları
vardır. Görme engellilerin bunları kendi başına yapabilmeleri onlara hayata tutunma anlamında bir artı ve psikolojik
olarak da özgüven vermektedir. Bu projede görme engellilerin günlük ev yaşamındaki ihtiyaçlarını kendi başlarına
yapabilmeleri amaçlanmıştır. Proje 3 ürün grubundan meydana gelmektedir. 1. Proksimiti kart 2. El kumandası
3. Şarj ünitesi Proksimiti kart: İçeriğinde ayrı kimlik bilgilerine sahip elektrik bağlantısı istemeyen elektronik kart.
El kumandası: Üzerinde buton olan, bataryası olan ve proksimiti kartları okuyan elektronik devrenin yer aldığı el
kumandası Şarj ünitesi: Şebekeye bağlı olan ve üzerindeki iletken yüzeyler ile elektriği el kumandasının şarj olması
için aktaran ürün. Ürünün kullanımı: Engelsiz bir birey tarafından görme engellinin günlük yaşamda kullandığı
eşyalara proksimiti kartı uygun olan bir yerine yapıştırılır, el kumandasının ekleme butonu ile o ürüne ait bilgi ses ile
kaydedilir, ve artık o ürün kumanda tarafından tanımlanmış olur. Görme engelli kişi okuma butonuna basarak daha
önceden tanımlanmış olan ürünlere ait bilgileri ses ile duyar, ne bulmak istiyorsa onu kolaylıkla bulmuş ve kullanmış
olur. Her bir proksimiti kart içeriğinde kendine ait kimlik bilgisine sahiptir. Sisteme istenildiği kadar proksimiti kart
tanımlanabilir ve kullanılabilir. Günlük ilaç kullanması gereken engelli kendi başına ilacını alabilir. Saklama kablarındaki
yemekler, çerezler, baharatlar kolaylıkla bulunabilir.
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Find Me

In Turkey, close to 100 thousand, respectively are blind, visually impaired and are in need of personal and social.
Adhering to one another to live the life of your home is a big problem. Visually impaired daily home life, dressing,
eating and drinking and taking drugs and are in need of finding some personal belongings. Them to carry out their
own confidence as a psychological visually impaired gives them. In this project, the needs of the visually impaired
daily home life is to carry out on their own. The project consists of three product groups. 1.Proximity card 2.Hand
control unit 3.Charge unit Proximity card: With the knowledge of his own identity in, electrical connection do not
want to electronic card. Hand Control unit: There are on the buttons,battery and proximity card readers. Charge Unit:
Connected to the electricity and charging control unit. To use product; Proximity card pasted on identified products.
Adding a button is pushed recorded audio and product information. Now that the product is defined by the control.
Visually impaired to read button presses and heard the sound information of the that product. Wants to find out what
it would be easily found and used. Proximity card has its own identification information. Many proximity card can be
added to the system. With disabilities need to use drugs can take their own medicine. Storage cabs meals, snacks,
spices can be easily found.
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SUNSET LIGHT

Formunu yandan bakıldığında “dağın ardından batan güneş” tasvirinden alan aydınlatma birimi; 15 dakikadan 1
saate kadar sunulan zaman ayarı seçeneği ile seçilen zaman diliminde ışığın şiddetini kademeli olarak düşürerek 0’a
ulaştığında lambayı tamamen kapatır. Böylece çocuk, uyku-uyanıklık arasındaki süreçteyken oda birden bire karanlığa
gömülmemiş olur. Karanlıkta ışıldayan (Fosforlu) aç-kapa düğmesi (Zaman ayarı haricinde lambayı sabit şiddette
ışık vermek üzere açıp kapama amaçlı), gece uykusundan uyanan çocuğun rahatlıkla lambasını yakabilmesini sağlar.
Zaman ayarlanmasına ve kademeli ışık şiddeti azaltılmasına olanak veren, enerji tasarruflu bir ışık kaynağı (LED gibi)
önerilir. Elektronik devre kartı alt parçaya ray sistemi ile veya içeride yardımcı ekstra parçalar ile monte edilir. Arka
kısımda taşımaya yardımcı girinti ve elektrik kablo çıkışı bulunmaktadır.

SUNSET LIGHT

The lighting unit gets its form by the depiction of ‘’the sun going down behind the mountain” when looked on the side.
The timer, dimming the light gradually at the selected time period, can be set from 15 minutes to 1 hour, shutting
down the lamp completely at the zero point. Thus, whilst falling asleep, kid’s room wouldn’t go pitch-black in a
sudden. Luminous on/off button (other than using the timer option, to turn the lamp on/off for a fixed light intensity)
was designed for the kid to easily locate it to turn the lamp on if somehow awake at night time. A dimmer friendly,
energy saving light source is proposed (could be LED), which as well ought to be functioning with timer. Electronic
board could be placed in the bottom case whether with a rail system or an extra holder piece. The electric cable output
and grip cavity is on the backside.
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Doo

Ürün, 3 yaş ve üzeri çocukların sıkıcı öğrenim yöntemlerinden çok daha farklı şekilde renkleri ve notaları sıkılmadan
öğrenebilecekleri, grup halinde bir aktivite yapabilecekleri ve bunun yanı sıra tek başlarına da belli bir seviyede
kullanabilecekleri eğitim ve eğlence istasyonudur. Bu istasyonda bulunan dört butona tek tek vurulduğu takdirde
ilk dört notayı çalmaktadır, aynı anda maksimum iki adet butona vurulursa renklerin karışımı ile hem ara renk hem
de bu ara renge tanımlanmış diğer dört notadan biri duyulur. Bu sayede çocuklar kendi başlarına müzik yaparak
hem eğlenmiş olacaklar, hem de renkleri ve notaları eğlenirken öğrenmiş olacaklar. Ürünün üzerinde hiçbir zararlı
materyal veya parça bulunmadığı için ebeveyn kontrolü olmadan da kendileri zaman geçirebilecekler. Ürünün ana
gövdesi enjeksiyon kalıplama yöntemi kullanılarak ABS plastik ile üretilecek, tutma ve yere oturan kısımlarda kauçuk
kullanılacak. Butonlar antialerjik silikon malzemeden yarı seffaftır ve vurulduğunda yüksek darbelere dayanıklı
olacaktır. İçlerinde RGB led ile aydınlatma yapılacak.

Doo

The product is boring, children over 3 years of age, and the colors are very different from the methods of learning
and notes can learn without getting bored, as a group, as well as an activity can only use a certain level of education
and entertainment baslarinada station. If this station was shot in the first four single note playing over the button, the
button is hit a maximum of two colors at the same time with a mixture of intermediate and intermediate colors defined
in the color as well as it sounds, one of the other four notes. In this way, children will be amused themselves by
making music as well, as well as the colors and the notes will learn while having fun. There is no hazardous material
or parts of the product for the parental control over the olmadanda spend their time. Abs plastic with the main body
of the product is produced using injection molding, rubber parts used for holding and sitting on the ground. Buttons
hypoallergenic silicone material is semi-transparent and struck the high impact-resistant. Lighting with RGB led them
to be done.
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FIVE CONTROL

Bu kumandayı tasarlarken ilk hedef henüz değerlendirilmemiş bir konuyu ele almak oldu. Engelliler, yaşlılar, geçici
olarak sakatlananlar ve sağlıklı insanlar bu konuyu oluşturuyor. Fakat benim öncelikli hedef kitlem eli, kolu, parmakları
olmayan ya da geçici sakatlığı olan, yani normal kumandaları kullanamayan insanlar oldu. Araştırmaya bir TV
kumandasında en çok kullanılan tuşları inceleyerek başlanıldı ve bu sayı beşe düşürüldü. İnsan vücudunun anatomik
yapısını inceledikten sonra bulunan değerler uygun ölçülerde tasarıma uyarlanmaya çalışıldı. Bu düşüncenin
hedeflenilen kavramlar ile aynı olduğunu düşündüğüm için TV kumandası tasarımını yapmaya karar verdim. Bunun
sonucunda tasarlanılan TV kumandası hedef kitle olan insanların dirsek, el kenarı, ayak ve bunun gibi uzuvları ile
rahatça kullanabilecekleri bir hale getirildi. Evrensel tasarım ilkeleri sınırları içinde kalmaya çalışarak özünde herkes
için geçerli bir “evrensel tasarım” yapmaya çalışıldı.

FIVE CONTROL

EASY CONTROL While designing this remote controll, my initial objective was to handle a matter which was not
tought and performed before. Disabled, old, temorarily disabled and also healthy people form the basis of this matter.
However my potential target audience was the ones who have lack of their hands, arms, fingers or temporarily
disabled people, namely those who aren’t able to use normal (classic) remote controll. I began my research examining
the keys which are mostly used on a Tv remote controll and I reduced the number of keys to five. After investigating
the anotomical texture of human body, I found some results and I tried to adapt them to my design in optimum
dimensions. Since I thought that my ideas are especially the same with the principles of universal design, I decided to
make this Remote Control design. As a result, I turned my remote controll design into a device which could be used
easily by my target audience by using the elbow,edge of the hands, toes, heel, nose, chin, and limbs like these of my
target audience. Trying to stay within the bounderies of the 7 design principles of universal design, I tried to make a
“Universal Design” which is essentially valid for everyone.
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Flo-Dryer Fayans ve Duvar için Isı Fanı

Flo-Dryer şarj edilebilir bir duvar ve fayans (zemin) kurutma fanıdır. Bu fan tasarımı; 4 adet şarj kiti, 4’lü şarj ünitesi
ve köşe bent şeklinde ana gövde olmak üzere 3 parçadan oluşmaktadır. Flo-Dryer, ev içinde ciddi yaralanmalara
sebep olabilecek kazaları önlemek için tasarlanmıştır. Flo-Dryer ev ve restoran kullanıma uygun olacak şekilde
düşünülmüştür. Tasarımın kullanımı çok kolaydır. Şarjlı ana gövde banyo ve mutfaklardaki duvar ve zemin arasında
istenilen uzaklıklarda, köşelere yerleştirilir. Ürünün bu şekilde yerleştirilmesi ısı fanların yönünü belirlemede yardımcı
olur. Fanlar şarjı yerleştirdiğiniz andan itibaren otomatik olarak çalışmaya başlar. Şarj ünitesindeki mavi led göstergeler
kırmızıya dönerse, ozaman fanın çalışması durmaya başlar. Şarj ana gövdeden çıkarılır ve ünitede şarj edilir. Şarj olan
baterilerin ana gövdeye kızakla sürülmesi durumunda fanlar tekrar çalışmaya başlar.

Flo-Dryer Fayans ve Duvar için Isı Fanı

Flo-Dryer is a mini - rechargeable drying fan, which is consisted of 3 main parts such as four-way charge unit, four
batteries and a main body shaped like bracket to dry slippy walls and floors. It is designed for prevention of slip and
fall accidents, which cause of serious injuries. Flo-dryer is suitable to use in house and restauants. Its usage is very
simple. The main body with the rechargeable part would be placed on corners between wall and floor in kitchens
& bathrooms. This positioning of the product helps to determine drying way for fans. Fans automaticaly work and
provide drying all surfaces. The product only starts to stop, if the blue battery lights turn to the red colour. Then
the battery is taken out of the main body. It starts to work, when recharged batteries are slided into the main body.
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Fişi tak, düğmeye bas, çıkart

Duvara monte elektrik prizlerinde birtakım problemlerle karşılaşmaktayız. Fişi prizden çıkarmak, özellikle yaşlı ve
engelli kullanıcılar için, bazen takmak kadar kolay olmayabilir. Ayrıca çok zorlandığında priz yuvadan çıkabilmektedir.
Bu durumda elektrik taşıyan kablolar dışarıda kalmakta ve tehlikeli bir durum oluşturmaktadır. Tasarladığım basit
bir mekanizma sayesinde fiş prize iterek takılmakta ve iterek çıkarılmaktadır. Prizin üst tarafında kapalı konumda bir
düğme ve fişin gireceği kısımda yaylanma özelliği olan çelik bir parça bulunur. Bu parça düğmeye de çerçeveye de
birer mafsalla bağlıdır. Fiş takıldığında düğmeyi açık konuma, çıkarıldığında da esneyerek kapalı konuma getirir. Üretim
yöntemi ve malzeme kullanımı muadil ürünlerle aynıdır. Yaşlı ve engelli kullanıcılarda kavrama ve çekme becerileri
diğer kullanıcılara göre daha azdır. Çok basit bir detay olarak görünse de günlük hayatta elektrikli aletlerin çokça
kullanıldığı düşünüldüğünde kullanıcıların bu konuda ne kadar zorlanabilecekleri anlaşılabilir. Bu ürün tasarımında
düğmeye basıldığında, yere düşmemesi için, fiş prizden tamamen çıkmaz. Kullanıcı tek elle de fişi takıp çıkarabilir.
Ürün çoklu priz modellerinin üretimi için de uygundur.

Fişi tak, düğmeye bas, çıkart

We experience some problems with mounted electrical outlets. Removing the plug from the socket, especially for
the elderly and disabled users, can sometimes be not as easy as inserting it. In addition, the plug may split from the
wall if when forced too much. In this case, the electrical cables which remain outside create a hazardous situation. I
designed a simple mechanism so that the plug can be inserted and removed just by pushing it. There is a switch in
the off position at the top of the socket and a piece of steel like a spring where it is plugged. This piece is attached
to the switch and the frame through ajoint. It turns on the switch when it is plugged and turns it off when removed.
Products equivalent to its similars in terms of the method of production and use of materials. Elderly and disabled
users have less gripping and pulling skills than others. Although it looks like a simple issue, considering the fact
that a lot of electrical equipment are used in daily life, it is obvious that these users have very much trouble abou it.
In this product design, when the button is pushed, it is not completely unplugged so that it does not fall down. The
user can insert or remove the plug with one hand. The production of the product is also suitable for multiple sockets.
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işitme engelli insanların günlük yaşamlarında yaşadıkları bazı problemleri gidermek için tasarlanan bu ürünün amacı
dışarıdan gelen bazı özel sesleri titreşim yoluyla kullanıcısına iletmektir. örnek olarak; işitme engelli bir insanın ismi
sesli bir şekilde ürünün hafızasına kaydedilir. Sonra dışarıdan herhangi bir kişinin bu ismi söylemesi halinde ürün
bu sesi algılayıp titreşim yoluyla kullanıcısına bildirecek ve birinin onu çağırdığını rahatlıkla anlayabilecek. Algıladığı
sesin çeşidine göre özel titreşimler vererek kulanıcıya sesleri ayırt etme imkanı sağlar. Örneğin araba fren ya da korna
sesi, insan sesi vb. her ton ses için uzun ya da kısa titreşimler vererek kullanıcının sesi ayırt etmesi saglanır. Cihaza
bir kaç dilde uyarı ve ikaz kelimelerinin veya ünlemlerinin (Dikkat, hey, hoop) kaydedilmesi kullanıcının hayatını dahi
kurtarabilir.

VibRaCall

The aim of this product which has been designed to eliminate the problems frequently encountered by the hearingimpaired people in daily life is to warn them by perceiving some external sounds (names, whistles, alarms or
automobile horns) and conveying them to the user through vibration. For example, the name of the hearing-impaired
person is recorded in the memory of the product. Then, whenever the name is called, the product will perceive the
sound and inform the user through vibration, thus enabling the hearing-impaired person to become aware that his/
her name is being called. We can expand the example. The sound from the referee whistle blown while playing
football is recorded in the memory of the product. This way, the Hearing-Impaired footballer can perceive the whistle
sound of the referee. Thanks to the wireless communication system in the device it can be adapted to the door bell
inside the house and warn the user when the bell rings. This feature also enables communication with other products.
The product distinguishes between different sounds (horn, words, door bell, a child’s voice) via different vibration
waves (long, short, quick or discontinuous). This product is produced out of silicon material which is very flexible. It
can be adjusted according to the wrist thickness.
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Kivi

Tip I diyabet, yoğunlukla çocuklarda görülmekle beraber, her geçen gün artan bir sağlık sorunudur. Tip 1 diyabetliler
kan şekeri seviyelerini günde ortalama 8 kez kontrol etmelidir ve 2 ila 4 kez insülin enjeksiyonu yapmalıdırlar. Bu
işlemler okul veya ev gibi çeşitli ortamlarda uygulanabileceğinden; taşınabilirlik ve sterilizasyon hayati önem taşır. Kivi
çocukların bu işlemleri daha kolay, güvenli ve ulaşılabilir şekilde yapabilmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
Piyasadaki diyabet ürünlerinde, çoklukla hedef kitle yetişkinler seçilmiştir. Kivi, çocuk diyabetlilerin ihtiyaçlarını esas
alarak tasarlanmış bir sağlık kitidir. Kit; kan şekeri ölçüm cihazı, farklı tip insülinler için iki insülin kalemi ve çantadan
oluşmaktadır. Kivi, kullanılacak test striplerini, lanseti, alkollü mendili ve insülin iğnesini; kan şekeri ölçüm cihazında
depolayarak kullanıcıya kolaylık sağlarken, doğru kullanımı motive eder. Ayrıca değiştirilebilir lanset ve strip kartuşları
vardır. Kan şekeri ölçüm cihazı, parmak delme fonksiyonunu da içerdiğinden ve temel elemanları depolayabildiğinden,
bir insülin kalemi ile beraber pratik bir kullanım sunar. Ayrıca, arayüz çocukların test sonuçlarını daha iyi kavramasına
yardımcı olur. Kiti taşımak için iki alternatif vardır. Bütün elemanlar çanta ile beraber taşınabilir. Çantanın yedek
malzemeler için bir gözü vardır. Çanta hijyenik olmayan yerlerde duvara asılarak, araçların temiz kalmasını sağlar.

Kivi
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Type I diabetes is a growing major health issue with which particularly children diagnosed. Children who have type
1 diabetes should check their blood glucose level approx. 8 times a day and have insulin shots 2 to 4 times. These
tasks can be performed in various environments, such as at school or at home therefore portability and sterility is
vital. Kivi is designed to help children to achieve these in an easy, safe and accessible way. Most of the available
diabetes care products in the market target adults. Kivi, is a medical kit that considers special needs of type 1 diabetes
children. The kit consists a blood glucose meter, a pair of insulin pen for different types of insulin and a carrying case.
Blood glucose meter provides ease and motivates appropriate usage by storing test strips, lancet, alcohol swabs and
injection needle. In addition, renewable strip and lancet cartridges are supplied. As blood glucose meter perform
finger pricking function and keep basic materials, it offers practical usage with an insulin pen. In addition, interface
helps children to assess the significance of the test results.
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Ebeveynlerin bebekleri için sürekli kullanmaları gereken bir çok olmazsa olmaz ürün bulunmaktadır. Küçük ebatlarda
olan bu ürünlerin taşıması ayrı bir problem, kaybetmemesi ayrı bir problem, steril olarak saklanmaları ise ayrı bir
problemdir. Biberoo burada sıvı beslenme için gerekli olan ürünleri ve onların temizleyici ve saklama kaplarını bir
arada tutar, biberon içindeki sıvıyı ısıtır, termos özelliği ile ısısını muhafaza etmesini sağlar. Genelde dışarıdan bakınca
pekte sevimli görünüşleri olmayan biberonlara şık bir görünüş kazandırarak, gereksinimlerinin yanı sıra görünüşü
ile de talep edilmesini amaçlar. Plastik veya camdan üretilmesi düşünülen biberoo renkli, şeffaf, vinil kaplamalı ve
kompozit üretilmesi düşünülmüştür.

Biberoo

Parents need to use a lot of essential items for their babies are continuous. Transportation of these products in small
dimensions in a separate problem, another problem to lose the sterile be saved as a separate problem. Biberoo where
liquid feeding and storage containers that are required for a combination of products and keeps them cleaner, heats
the liquid in the bottle, thermos feature allows you to maintain heat. Bottles are not seeing much on the surface it
looks cute in general by providing a stylish appearance, in addition to the requirements of demanding appearance
purposes. Biberoo thought to produce plastic or glass color, transparent, vinyl-coated, and the production of
composite considered.
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Sebze soyma makinası

Tek eli yaralanmış ya da kullanamayanların soyma işlemini rahatlıkla yapmaları için tasarlanmıştır.

Sebze soyma makinası

Injured or who do not wear one hand peel is designed to make the process easy.

260

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

Elektrikli Küçük Aletler Kategorisi / Electric-Electronic Small Products Category

Profesyonel / Professional

Tel yıkama makinası

Eli yaralanmış yada kullanamayanların el temizliğini sağlamak için ürün tasarlanmıştır.

Tel yıkama makinası

Injured or who do not wear hand cleansing products are designed to provide hands.
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Smiley

Smiley, çocuklara diş fırçalamayı eğlenceli hale getirerek sevdiren, aynı zamanda da diş fırçasının sterilize olmasını
sağlayan küçük elektronik bir ev aletidir. Günde 2 defa diş fırçalamanın önemi herkes tarafından bilindiği halde,
yetişkinler tarafından dahi bazen ihmal edilebilen veya üşenilen bir prosedürdür. Çocuklara diş fırçalama alışkanlığını
ve doğru süresini (3 dakika) küçük yaşlardan benimsetmek (3 yaş), onların büyüdükleri zaman da bunu günlerinin
vazgeçilmez rutini haline gelmesini sağlayacaktır. Ayrıca birçok evde tüm aile bireylerinin fırçaları hem bir arada hem
de bakteri ve mikropların çoğalması için son derece elverişli olan nemli ortamlarda saklanmaktadır.Oysa her bireyin
diş fırçası hem ayrı saklanmalı hem de üzerlerinde oluşan ve diş eti hastalıklarının yanısıra ağız kokusuna sebebiyet
veren bakterilerin sterilize edileceği bir ortamda muhafaza edilmelidir. Smiley, eğlenceli görünüşü ve üzerinde yer alan
renkli dijital kronometre sayesinde diş fırçalamayı çocuklar için cazip hale getiren, aynı zamanda içinde yer alan UV
filtersi sayesinde zararlı bakteri ve mikrop oluşumunu engellemektedir.

Smiley

Smiley is an electronic gadget that makes children have fun while brushing teeth and besides it sterilize toothbrush
at the same time. Although everyone knows the significance of brushing teeth 2 times a day, even grown-ups can be
too lazy from time to time to do this. Children get used to brush teeth in a correct duration (3 minutes) since their
early childhood (3 years old), would be doing this as an indispensable routine of their day when they are grown-ups.
On the other hand, in most families all toothbrushes are kept together which leds to increase of germs and bacteries.
However, every toothbrush should be kept separately and be sterilized to prevent bacteries and germs which led to
gingivitis and bad mouth smell. Smiley, makes children have fun while brushing teeth due to its amusing appearance
and colourful digital stopwatch, also due to UV light technology it eliminates bacteries and germs.
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his photography and personel
info, to take part in the catalogue.

Dream Lamp
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Dream Lamp projesi çocukları resim yapmaya teşvik ederek, yaratıcılıklarını geliştirmelerini sağlamaya yardımcı
olmak üzere tasarlanmıştır. Resmin temel kuralları arasında yer alan ışık/gölge uyumuna atıf yapan Dream Lamp,
küçük ressamların hayal güçlerinin ürünü olan resimleri için farklı bir sergileme olanağı sağlar. Resimlerini Dream
Lamp ile ışığın bir parçası haline getiren çocuğun yaratıcılığını teşvik etmeye yönelik bir tasarımdır. Tasarım 3 ana
öğeden oluşan bir set olarak düşünülmüştür. Setin ilk parçası seramik ana gövde, elektrik ekipmanları ve tel kafesten
oluşan aydınlatma kısmıdır. İkinci parça özel kesim resim defteri üçüncü parça ise boya kalemlerinden oluşmaktadır.
Kullanım senaryosu: Küçük ressamlar, Dream Lamp setinin içinden çıkan özel kesim resim defterine yaptıkları resimi
bitirdikten sonra, sayfayı özel yerinden kopartarak, iki ucu bir araya gelecek şekilde kıvırırlar, sayfa bitimindeki bantın
korumasını çıkartıp sayfanın iki ucunu birbirine sabitlerler. Böylelikle kendi çizimlerinden olusan abajur başlığı
tamalanmış olur. Sonra bu başlığı sayfa şablonunun ölçülerine uygun hazırlanmış tel kafes kısmına geçirerek ışığın
yakarlar “Artık hayal güçlerinin ürünü olan resimler duvarlarını aydınlatmaktadır.”

Dream Lamp

Dream Lamp project has been designed to encourage children to draw pictures and to help them develop their
creativity. Referring to the light/shade harmony which is among the basic rules of drawing, Dream Lamp provides a
different way of displaying children’s pictures which are the outputs of their imagination. It is a design to encourage
the creativity of children who make their pictures a part of light. This design has been contemplated as a set of 3
main components: The first component of the set is the lightening part consisting of a ceramic main body, electrical
equipment and a wire net. The second component is a specially-cut drawing book while the third component is
composed of crayons. “How to use” Scenario: After finishing their drawing on the specially-cut drawing book taken
from the Dream Lamp set, little painters tear off the page from a special side and fold the page so that two ends meet
each other. Then they remove the adhesive over the tape at end-page and fix two ends of the page onto each other.
In this way, the lamp shade which bears their drawing is made ready. Then they fit this lamp shade on the wire net
which was prepared before in line with the sizes of the page and they switch on the light. “The pictures, namely the
outputs of their imagination, are now shedding light on their walls”.
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YAŞLILAR İÇİN ŞARJLI C SEHPA

Şarjlı C sehpa, fiziksel olarak yetersiz olan her kullanıcı için, yemek yemek okumak ve diğer ihtiyaçlarına yönelik, tek
bir tuşla yüksekliğini ayarlayabileceği bir kablosuz elektrikli üründür. Hem yataklara hem de hemen her yükseklikteki
koltuk ve sandalyeye göre ayarlanabilir olduğu için, ev ve hastanelerin yanı sıra, otel ve restoranlara yönelik kullanıma
da uygundur.

YAŞLILAR İÇİN ŞARJLI C SEHPA

The rechargeable coffee table is designed for better solutions for eating, reading, and adjusting the height with a
single button for all kinds of physically inadequate users. Due to its adjustable height, it can be used with all kinds
of beds, chairs, and armchairs, thus making the design compatible for home and hospital use, as well as hotels and
restaurants.
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POKO portakal suyu matarası
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Poko, 7-12 yaş arası çocuklara küçük yaştan itibaren sağlıklı içecek tüketme alışkanlığı kazandırmak amacıyla
tasarlanmış bir portakal suyu matarasıdır. Çocukların kendi kendilerine kullanabilecekleri basitlikte tasarlanmış
ürün, çocuklara hem eğlenceli bir deneyim sunmakta hem de taze portakal suyu içme alışkanlığı kazandırmaktadır.
Poko portakal suyu matarası da bu temel üzerine tasarlanmış bir üründür. Bir adet portakalı ayarlanabilir körüklü
haznesinde taşıyabilen matara, portakal suyunu sıkma işlemi yerine rendeleme yöntemiyle çıkarmaktadır. Üründe
rende kullanılmasındaki amaç, portakaldan (posalı bir şekilde) elde edilebilecek maksimum faydayı sağlamaktır.
Kapak içerisinde yer alan ve sadece dikeyde hareket edebilen bıçak yardımıyla çocuklar portakalı güvenli bir şekilde
kesebilecektir. Rende başı portakalın üzerine bastırılmasıyla aktive olup dönme hareketi sayesinde portakal suyunu
çıkarmaktadır. Körüklü haznede biriken portakal suyu yine aynı parçanın bardak olarak kullanılmasıyla içilebilmektedir.
Tüm parçaların suya dayanıklı malzemelerden üretilmiş olması nedeniyle ürün rahatlıkla yıkanabilmektedir. Motorun
içerisinde bulunduğu orta kabuk, kullanım miktarına bağlı olarak gerektiğinde şarj edilmelidir.

POKO portakal suyu matarası
çeviri gelecek.
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20121867
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını istememiştir.
The participant did not prefer,
his photography and personel
info, to take part in the catalogue.

X-Control

X-Control, bedensel engelliler başta olmak üzere her tip kullanıcının ihtiyacı düşünülerek tasarlanmış bir interaktif
pişirme kontrol sistemidir. Yemek pişirirken, kullanıcıların, sık sık mutfağa gidip gelmeye ihtiyaç duymadan, ocağı
uzaktan kontrol edebilmelerini sağlar. Özellikle tekerlekli sandalyeye muhtaç insanların, oturdukları yerden ocakta
pişen yemeğin ısı seviyesini artırıp azaltabilmeleri, açıp kapatabilmeleri ve zamanlayıcı sayesinde yemeğin pişmesine
ne kadar süre kaldığını bilebilmeleri, onlara büyük bir rahatlık sağlayacaktır. Ayrıca bu sistem kullanıcıya interaktif
bir deneyim sağlamaktadır. Sisteme kaydedebileceği tariflerle çeşitli yemekler yapabilecek ve online platformda
oluşturacağı profili ile yaptığı yemekleri ve tarifleri sosyal ortamda insanlarla paylaşabilecektir. Pad’i usb bağlantısı
ile bilgisayarına bağlayabilen kullanıcı, online platforma girerek, oradan yemek tarifleri aratıp, Pad’e yükleyebilir veya
kendi tariflerini de kaydedebilir. X-Control kullanıcılarına özel oluşturulan internet üzerindeki platform, kişileri farklı
yemekler yapmaya teşvik edecek ve yemek yapmayı keyifli hale getirerek bu konuda insanlara yeni bir deneyim
yaşatacaktır. Tasarım 2 adet birimden oluşmaktadır. İndüksiyonlu ocak ve uzaktan kontrolü sağlayan dokunmatik
Pad..! Bu pad ocağa takılıyken şarj olmaktadır. Aralarındaki bağlantı da bluetooth ile sağlanmaktadır. Pad kullanıcının
yanındayken herhangi bir düz yüzeyde yatay veya dikey konumda durabilecek şekilde tasarlanmıştır. Sistemin
amacından şaşmaması amacıyla herhangi bir internet bağlantısı düşünülmemiştir. Kullanıcı Pad ile ocağın 4 ısıtıcısını
da aynı anda kontrol edebilmektedir. Dokunmatik ekran üzerinde parmağıyla ısı derecesini rahatça artırıp düşürebilir.

X-Control

266

X-Control is an interactive cooking control system, designed for especially physically disabled people and also for all
kind of users. It’s providing to check the cooker remotely, while cooking. So that, the user doesn’t need to go to the
kitchen constantly. Especially it is important that, physically disabled people can check the cooker when watching TV
or reading in living room. You can reduce or increase the heater, switch on/off and set the timer again. Besides, this
system provides an interactive experience to the users. Users can create an account and profile on the online platform
of X-Control and get new recipes from there. On this platform, you can share your food’s photographs / recipes to
your friends. Of course It will make cooking enjoyable! Project is consisting 2 units. These are “induction cooking
plate” and “control pad”. Pad is charging when attached to the cooker. The connection is provided by Bluetooth. Pad
can be positioning vertical or horizontal on table.

20121871
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını istememiştir.
The participant did not prefer,
her photography and personel
info, to take part in the catalogue.

İksir

Tasarım bir ana gövde ve ilaçların yerleştirildikleri soketlerden oluşmaktadır. Ürünün ortasına yerleştirilebilen saksıya
kullanıcı sevdiği bir bitkiyi dikebilir. Üzerindeki led ekrandan hasta bakıcı hangi gün ve saatlerde yaşlı kullanıcının ilaç
alması gerektiğini girer ve tuş kilidi ile bu seçimi kilitler. İlaç soketlerine bir haftalık ilaçları yerleştirir. İlaç alma saatleri
dışında saksının altında yer alan led şerit canlı mavi ışık yayar. İlaç alma saati geldiğinde ise ışık söner ve ekranda
görsel ve işitsel uyarı belirir ve ilaç alması gerektiği gün ve saatteki soket açılır. Kullanıcı ilacını aldığında ise saksı
tekrar canlı mavi bir ışık yaymaya devam eder.
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İksir

Design consists of a main body and sockets where drugs are placed. User can sew a plant at pot which is placed in
the middle of product. Nurse choices the days and hours of elderly users drug taking times from the led screen and
locks this choice. She places one weeks, drugs to sockets. Except taking drug times led strip at the bottom of pot
emits a blue light. At the taking drug time light will turn off and audio / visual warning will appear at the screen and
the appropriate socket will open. When the user takes the drug the blue light will continue to spread.
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20121875
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını istememiştir.
The participant did not prefer,
his photography and personel
info, to take part in the catalogue.

mmBox

mmBox her yaştan kullanıcının ilaç kullanma deneyimini iyileştirerek kullanılan ilaçtan maksimum fayda sağlanmasına
yardımcı olur. İlaç kullanımındaki hatalar nedeni ile çoğu zaman iyileşme süreci gecikir veya ilaçtan beklenen etki
sağlanamaz. mmBox ilaç kullanımını bir düzene sokmakla kalmaz veri tabanı sayesinde kullandığınız ilaçların analizini
de yaparak ilerde doktorunuza, bir hastalık durumunda, geçmişe dönük geniş bir kaynak sunar. mmBox üzerinde
bulunan optik okuyucu sayesinde ilacınızı tanır ve sizi yönlendirir. Gerekli bilgileri girdikten sonra mmBox, her ilaç
için ayrı ayrı alarm zamanları kurarak size takvim üzerinden genel bilgileri gösterir. Bu sayede ilaç alacağınız günleri,
hangi gün hangi ilacı alacağınızı ve daha detaylı bilgileri rahatlıkla okuyabilirsiniz. Alarm zamanı geldiğinde mmBox
sizi sesli olarak uyarır ve ekranında ilacınıza ait kullanım bilgilerini gösterir. Bu sayede ilacı ne şekilde kullanmanız
gerektiğini asla unutmazsınız. Üstelik bütün bilgileri cep telefonunuzla senkron yapabilirsiniz. Bu sayede mmBox
yanınızda değilse veya duyamayacağınız mesafedeyseniz sizi cep telefonunuz aracılığı ile uyarır. Taşınabilir olduğu için
her yere rahatlıkla götürebilir ve ilaç kullanımınızı aksatmazsınız.

mmBox

mmBox helps the users for all ages to get maximum benefit by way of enhancing their experience of medication.
Sometimes recovery period fails because of errors during drug utilization or the medicine could not produce the
expected effect. mmBox not only regulate the drug utilization but also in case of illness, due to its data base, it
presents a wide retroactive source to your doctor onwards through performing an analysis for the medicine that
you used. Because of the optical reader on mmBox, it recognizes your medicine and conducts you. After entering
background information, mmBox sets up different alarms for each medicine and in so doing it shows you general
information on the calendar. By this means, you can easily read the information about which medicine you have to
take and in which day you have to take this medicine and more detailed information as well. At the time
of alarm, mmBox vocally stimulates you and in the screen it shows you the information about how to use the
medicine. Thus you can never forget how to use the medicine. mmBox is portable.

268

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

Elektrikli Küçük Aletler Kategorisi / Electric-Electronic Small Products Category

Profesyonel / Professional

Balance

“Balance” evlerde belirli aralıklarla kullanılan büyük elektrikli süpürgelere şık ve pratik bir alternatif ürün olarak, günlük
süpürme eylemini gerçekleştirme iddiası ile tasarlanmıştır. Şarjlı el süpürgelerinin kullanım ilişkileri incelendiğinde
ağırlık merkezlerindeki denge problemleri yüzünden kullanıcıların eklemlerinde strese neden olması başta olmak üzere,
kullanım öncesinde kolay erişim, sonrasında kolay depolama, hazne boşaltma ve aksesuarların sökülüp takılması
ve saklanması gibi birtakım problemler gözlemlenmiştir. Bu problemler ışığında tasarımı oluşturan çözümler ise şu
şekilde gerçekleştirilmiştir: Engelliler, yaşlılar ve kas-eklem zayıflığı olanlar başta olmak üzere genel kullanıcıların
da kullanım verimliliğini artıran ve ürünün formuyla bir bütün olarak tasarlanan bilek destek uzantısı. Kullanıcıların
süpürgeye kolay erişmeleri için istasyon düzenlemesi. Süpürme işleminin rahat bir şekilde gerçekleştirilmesi için
uzayıp kısalabilen ve aynı zamanda kendiliğinden bükülebilen uzatma borusu. İstasyon ünitesi sayesinde süpürge
haznesinin her kullanımdan sonra otomatik olarak boşaltılması gibi yenilikçi çözümler düşünülmüştür.

Balance

“Balance” is designed to a pratical alternative for daily used electric vacuum cleaners to do the periodic house
sweeping. With current chargable hand vacuum cleaners some problems are really common . A major problem
comes with inbalanced build which causes stress in different point parts of a user’s body. In addition storage and
accesibility issues with hard to use accesories can cause users extra problems. foreseeing theese problems, solutions
are provided as follows. New formed wrist is support unit is added to improve
efficiency and provide easy accesibility for older and more incapable users. Stationary storage for easy acces to the
device. In order to provide better cleaning experience, device provides a vacuum hose with length alteration and
bending capability. Finally an automated dust bin cleaning unit assembled into the station to supply an extra efficiency
for users.
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20121880
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını istememiştir.
The participant did not prefer,
her photography and personel
info, to take part in the catalogue.

Universal Cooker

Universal Cooker; görme engellilerin, yaşlıların ve çocukların ocak kullanımı sırasında karşılaştıkları ergonomik
sorunlara çözüm olarak tasarlanmıştır. Görme engellilere özelleşmiş pişirme sisteminin bulunmaması, yaşlıların
unutkanlık ve arayüz kulanamaması gibi birçok kullanıcın yaşadığı farklı sorunlara çözüm getirerek, kullanım özgürlüğü
ve yaşam kalitesini artırmayı amaçlamış evrensel dilde bir üründür. Braille sayıları, pozitif yüzeyleri ve manuel olarak
ayarlanabilen ısı ve zaman butonları herkesi için ortak kullanım sunar. Üretim açısından gerçekçi ve sahip olduğu
birçok işlevlere rağmen kullanımı ve biçimi son derece yalındır. İsteğe göre ikili, üçlü ve dörtlü olarak çoklu kullanıma
uyumludur, böylece değişik yemeklerin farklı pişme süreleride ayarlanabilir. Malzeme: Beyaz indüksiyon ocak.

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

FAL

Fal, ile Türk kahvesinin içildikten sonra kapatılan fincanda telvenin bıraktığı şekillerden esinlenilerek fal bakma geleneği
eğlenceli bir biçimde tekrar yorumlanmış, yaşlılar ve görme engelli kişilerin hayatına biraz heyecan katacak, merak
uyandıracak, eğlenceli bir deneyim yaşatılması planlanmıştır. Türk kahvesi içildikten sonra fincan tabağın üstünde ters
çevrilerek beklemeye bırakılır ve belirli bir sürenin sonunda açılır. Daha sonra Fal’ın üst kapağı kaldırılarak fal bakılacak
olan fincan ürünün içerisine yerleştirilir. Kapak tekrar fincanın üstüne kapatılır. İç kısmın çukur yapısı sayesinde
fincan kolaylıkla yerleştirilebilir. Üst kapak tekrar kapatılırken fincan tamamen hizalanmış olur. Ürünü olabildiğince
basit tutmak için üzerinde sadece bir adet düğme olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu düğmeye hafifçe basıldığında ürün
çalışmaya başlar; halka şeklinde fincanın içini aydınlatacak şekilde konumlandırılmış olan aydınlatma faaliyete geçer.
Ardından fincanın içine hafifçe girmiş olan geniş, makro özellikli bir lens tarafından fincanın iç kısmı detaylı bir şekilde
görüntülenir. Bu noktada taranan görüntü üzerindeki şekiller Fal’ın veri tabanı üzerinde bulunan şekiller ile
ilişkilendirilir. Sonrasında yine veri tabanı üzerinde bulunan önceden hazırlanmış olan cümleler aracılığıyla bakılan
fal kullanıcıya sesli olarak aktarılır. Fal kütüphanesi zaman içerisinde güncellenebilir. Fal’ın büyük bir bölümü ABS
plastik malzemeden enjeksiyon kalıplama yöntemi ile üretilecek sonrasında bu parçalar birleştirilecektir. Bazı parçalar
sıkı geçme olarak montajlanacağı gibi bazı parçalar vidalar aracılığıyla sabitlenecektir. Ürün 4 adet AA boyutunda pil
ile çalışmaktadır.
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FAL

The traditional Turkish Coffee fortune telling; A fortune told by examining the coffee stains remained in the cup
revisited by “Fal” and an exciting, sensation making experience planned for elders and visually impaired people. After
drinking the Turkish coffee the cup is placed upside down on the plate to dry. After a while the dried cup with coffee
stains is ready to be examined for fortune telling. User places the cup with coffee stain inside the compartment. To
keep the interface simple there is only one big button on the top, Just to start and stop. When the cup is placed the lid
closed firmly, thanks to its magnetic lock. After pressing the button on the top “FAL” starts processing. The detailed
photos of the cup are taken. The shapes found in the cup are matched with the shapes inside the library of Fal. The
fortune is told orally through the speaker under the button. It tells first the shapes then what the shape is associated
with. The fortune library can be updated later. Fal is mostly manufactured from ABS plastic by injection moulding. The
parts will be joined by close fitting and screwing. Fal is operated by 4 AA sized batteries.
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BlindBulb

BlindBulb, körler için tasarlanmış standard E27 soketli elektronik okuma ampulüdür. BlindBulb pratiktir, amaca
yönelik sade bir üründür, aşağı yöne bakan herhangi bir lambaya takılıp unutulabilir ve gerektiğinde kullanılır.
Sensörleri sayesinde BlindBulb, sesle veya el işaretleriyle kontrol edilebilir, görüş alanına bir okuma malzemesi
girdiğinde onu tanıyarak sahibine okumayı teklif eder, sesli yanıtla çalışmaya başlar. BlindBulb, açık kaynak kodlu
Arduino altyapısıyla çalışır ve açık kaynak kodlu geliştirilebilir yazılımlar içerir. BlindBulb evlerde takılıp bırakılabilir
veya otellerde engellilere ayrılan bazı odalarda masa lambalarında takılı bırakılabilir. BlindBulb, bu işlevi gören farklı
cihazların yanında kullanım kolaylığı ve günlük bir obje şeklindeki senaryosuyla öne çıkar. Körlere özel bir ekipman
kullanılıyormuş hissi vermez, onların beğenerek aldığı bir lambaya takılır ve doğal bir uyum sağlar. BlindBulb,
görüş alanına giren metin, daha önce okunmuşsa bunu tanır ve kulanıcı isterse kaldığı yerden devam edebilir.
BlindBulb, kızılötesi ve derinlik sensörleriyle, vücut parçaları ve kalem gibi işaret elemanlarını tanır, kullanıcı isterse
önceden fiziksel işaret bıraktığı yerlere işaret ederek buradan okunmasını sağlayabilir. BlindBulb, farklı döküman
şablonlarını tanır, örneğin faturaların önemli bilgilerini veya bir menüdeki belirli bir yiyeceğin fiyatını ona doğrudan
sorabilirsiniz.

BlindBulb
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BlindBulb is a digital reading light, designed to fit most standard lamps with E27 sockets. BlindBulb is a practical,
simple device with a single purpose. It can be plugged into any lamp that allows it to see the material it is requested
read. It can be controleld by voice or gestures of hands or pointing devices. It recognizes text when it enters its
vision, and offers its user to read it which can be confirmed by voice. BlindBulb can be left on lamps at home or be
used on hotel rooms that are designated for handicapped people. The fact that it is a homely device that doesn’t look
or feel like special blind-assistance device makes it unique among other solutions aimed at the same problem. Blind
people can plug it to any lamp that they bought and loved. BlindBulb recognizes a book if it had been read before, and
offers to resume from where it left off. The user can leave physical marks on the pages, and can simply show them to
BlindBulb with their fingers or a pen to let it start from that point. BlindBulb recognizes special documents like menus
or bills, and gives back important highlights.

İlker Aydoğan
Yeditepe Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Yeditepe University
Faculty of Fine Art
Department of Industrial Design

Easy Water

Sebiller günlük hayatımızın bir parçası olmuş, evimizin bir köşesinde yerini almış ürünlerdir. Ancak sebillere damacana
taşınması ve sebile yerleştirilmesi hep bir zorluk olarak görülmüştür, özellikle yaşlılar ve engelli insanlar için 19
litre damacanayı sebile kadar taşımak ve yerleştirmek çok zor bazı durumlarda da imkansızdır. Mevcut sebillerde
damacanası ve pompası altta olanlar vardır ancak bu yukarıda bahsettiğim sorunları çözememenin yanında sebillerde
hala görülen eksiklikleri de devam ettirmektedir. Tasarladığım üründe damacananın kendine ait tekerlikli bir taşıyıcısı
vardır, planlanan senaryoya göre sucu kapıya getirdiği damacanayı kullanıcı tarafından kapıya kadar getirilen tekerlekli
damacana taşıyıcısına koyar ve kullanıcı tekrar çekerek damacanayı sebile kolayca yerleştirir ve ürün kullanıma
hazırdır üründe öngörülen malzeme PP’dir.
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Easy Water

Water dispansers became part of our lifes and take its place in our houses. However carboy transportating and
installing is allways hard to accomplished (do), especially for olds and handicappeds. The present water dispansers
may have load carboy at the bottom but there is still other issues to solve. In this product, carboy has own carrier
for effortless transportation. According to the scenerio, water carboy supplier put the carboy on the carrier after that
user transport the carrier from door to the water dispanser and load it easily. Be material PP.
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Flydry

Flydry, özellikle tek eli olan ve engelli insanlar düşünülüp tasarlanmıştır. Bu pratik ve akıllı tasarım tek elini kullanabilen ya
da kurutma makinasının ağırlığını kaldırmada güçlük çekebilecek kişiler için ideal bir tasarımdır. Makinanın kontrolünü
tek elle sağlamak gerçekten saç kuruturken büyük bir zorluk. Banyoda, tavandan asılı bir lambayı anımsatan Flydry,
saç kuruturken fönün ağırlığını hissettirmeden rahatça hareket etmeyi sağlar. Ürünün tutunma kısmında, başparmağı
olmayanların tutunma alanının hareketini ve yönlendirmesini rahat sağlaması adına düşünülmüş turuncu bir alan
bulunmaktadır. Ayrıca bu alanda normal elle kullananlar içinde ahşap malzeme düşünülmüştür. Flydry’ın, aşağı yukarı
doğru rahat hareket etmesine elektrikli ve mekanik bir sistem destek vermektedir. Flydry’ın ayrıca sabitlendiği dişçi
ışına benzer duvara monte edilen beyaz fönü üstten döndürerek sabitlenebilen uvası, parçası vardır. Ürün; asılı bir ana
gövde (Plastikı), elektrik motoru, tutunma kısmı (Plastik veya ahşap), elektrikli kablo ve anahtarlama sistemi olmak
üzere 5 ana kısımdan oluşmaktadır. Bu kısımlardan ikisinin üretimi, ana gövde ve kablo asılı kablosu ısıya dayanıklı ve
uzun ömürlü kullanılabilen hafif plastik olarak düşünülmüştür.

Flydry

Flydry is specially designed for one handed and disabled people. This smart and handy design is ideal for people with
the use of only one hand, or for those who find it difficult to hold the weight of the dryer. It provides to dry your hair
without having to struggle holding a bulky hair dryer. It is very hard to control the dryer with one hand and to hang
on one hand while drying your hair. The Flydry, is hanging from ceiling, looks like a lamp in the bathroom, provides
being able to move dryer without efforting. There is a space on the holder part of the product, which helps the thumb
disabled people for easilly directing and moving holder part. And also, a holder made of wood is considered as an
option for the normal people. There is an electric and mechanic system, which gives properties of flexibility, pulling
and pushing the holder. The product is consisted of 5 main parts, such as a hanging main body (hair dryer), electric
motor, a holder, electric cable and switching system for adjusting the hight of the holder. Two parts of them, the main
body and the hanging cable will be made of heat resistant & durable plastic.
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hoovervac

Fonksiyonel elektrik süpürgesidir. Ev hanımları, engelli bireyler ve 65 yaş üstü kullanicilar için tasarlanmıştır. Bireylerin
bedensel bütünlüklerini yormayacak şekilde kullanış çeşitliliği sunarak tasarlanmıştır. Ev eşyalarına takılmadan ve
hareket ettirmeden ulaşılması zor noktalardaki toz vb. birikintileri vakum ve güçlü çekimi ile kolaylıkla temizlemesi
amaçlanmıştır.

hoovervac

FUNCTIONAL hoovervac vacuum cleaner.
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Mete Dalkıç
Marmara Üniversitesi
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Dr. Mobile

Dr. Mobile, görme engelliler için tasarlanmış bir hap kutusu önerisidir. Üzerindeki elektronik saat ayarlandıktan sonra
hap alma saati geldiğinde sesli bildirim verir ve hangi bölmedeki hap alınması gerekiyorsa o bölmenın tusundaki
rezistans ısınır. Kullanıcı ısı veren tuşlara basarak hapların orta bölmeye dusmesını sağlar. Daha sonra kapağı
kaldırarak düşen hapları bu bölmeden alır.

Dr. Mobile

Dr. Mobile is a project proposal for a new pill box which is designed for blind people. There is a digital timer on this
pill box which gives alarm when it is the time for taking a pill as set before. It is designed for multiple pills each is in
a different part of the box. When the alarm sounds, only the resistance on the button of the particular part of the box
for the particular pill type is activated and gets warm, so that the user can push on the warm button in order to release
one pill to the middle section of the box. This middle section has a lid. The user can lift the lid to get the particular pill
that he/she needs for that particular time from the box.
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CL (connect to life)

CL (connect to life) üzerinde bulunan ses düzenekleri sayesinde karşı bireylerden aldığı konuşmaları yazı diline
çevirerek ekrana taşımakta ve akabinde dokunmatik klavyesi sayesinde yazılan metinleri karşı tarafa sesli bir şekilde
iletmektedir. Bu sayede birey, kendisi için büyük bir sıkıntı olan insanlarla iletişim konusunu çözebilme gücüne sahip
olmaktadır. Ürün gelişmiş bir cep telefonunun sahip olduğu teknolojik özelliklere sahiptir. Bu sayede bireyin günlük
yaşamında ihtiyaç duyabileceği birçok şeyi yapabilmesine olanak verecektir. Örneğin telefon görüşmesi; sağır ve
dilsiz olan kişi karşı tarafı aradığında ilk olarak “bu bir sağır ve dilsiz görüşmesidir” ibaresi verilebilir. Kişi arama
yapabilir ve yazdığı metinler hattın diğer ucundaki kişiye ses olarak ulaşacaktır. Gelen yanıtlar ise, hızlı bir şekilde
yazıya dönüşerek ekranda belirecektir. Bu sayede oluşabilecek acil durumlarda polis, itfaiye, ambulans gibi birimlere
kolaylıkla erişilecektir. Yine en önemli problemlerden biri; sağır ve dilsiz bir kişiyi ziyarete gelen birinin kapı zilini
çalması ve sesin algılanamamasıdır. Eğer bu ses Cl e kaydedilirse, kapı zili çaldığında ekranda büyük bir ışık hüzmesi
ile birlikte yazı olarak belirir ve kişiyi uyarır. CL ev yaşamında ve iş hayatındaki iletişimsel farklılıkları ortadan kaldırarak
bir çok alanda çalışabilme vakit geçirebilme ve sosyalleşme imkanı sağlamaktadır.

CL (connect to life)

CL (connect to life) thanks to the individuals on the audio devices, and subsequently carry the touch screen keyboard
by turning the conversation through written language texts are written in a way to the other side transmits voice. In
this way, the individual, which is a major inconvenience for him to communicate with people is capable of solving the
issue. CL, which will help users in many areas, aims to eliminate barriers to giving individuals the power to stand on
their own feet. Product developed its technological features of a mobile phone. In this way, a lot of things that may be
needed in the daily life of the individual will to able to perform. For example, a phone call, deaf and dumb people who
are looking for the opposite side of the first “deaf and dumb and see this is a phrase” given. People can search and
written texts will sound as the person on the other end of the line. If the incoming answers, quickly turned into writing
appears on the screen. This may occur in case of emergency police, fire, ambulance units will be accessed easily.
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Sıcacık

Ürün çocuklara yönelik olacak, ancak engelliler, yaşlılar ve her kullanıcı da bu ürünü ekstra bir konfor için kullanabilecek.
Ürünün dış yüzeyi yalıtılmış malzeme ile kaplanacak el yakmayacak. Az alan kaplayacak. Görüntü olarak güzel olacak.
Daha çok evlerde kullanılmaya yönelik olcak. Ayrıca kolay taşınabilirliği ve az yer kaplama özelliği ilede istenilen her
yere; restoran, otel, okul, piknik vb. götürülenebilecek.

Sıcacık

Product will be for children, however, people with disabilities, the elderly and each user can also to use this product
for extra comfort. Used to be covered with insulated material will not burn the outer surface of the product. Take
up less space. As images will be fine. Got to be more intended to be used in many homes. Furthermore, its easy
portability and a small footprint with wherever required; restaurant, hotel, school, picnic and so on be portable.
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Medicab

Medicab, orta ve ileri yaş grubu insanların ilaçlarla yoğun ilişkisi düşünülerek, ülkemizdeki dijital reçete uygulaması da
dikkate alınarak bu konudaki bilgi erişimi, tarih takibi ve reçete algılanması gibi konuları çözmek üzere tasarlanmıştır.
İlaçların kullanımı sırasında yazılan reçetenin okunması, takibi ve arşivlenmesi, ilaçlarla ilgili bilgi ve yan etkilerinin
öğrenilmesi ve ilaç saatlerinin hatırlatılması gibi konular sıkıntı yaratmaktadır. Ayrıca ilaçların farklı ve uygunsuz
olabilecek yerlerde saklanıyor olması söz konusudur. Medicab bu sıkıntıları çözmek için yeni dijital reçetelerdeki QR
kodları ve ilaç barkodlarını okuyarak reçete ile ilaç takibi yapar, çok kullanıcılı arayüzüyle insanların ilaçla ilgili tüm bilgi
erişimi ve hatırlatma senaryolarında yardımcı olur.

Medicab

Medicab is designed to be help mid-age and elderly people to access information and track their drug usage with help
of the new digital prescription system that will come in to use in the next few months. It is problematic for people to
track their drug schedule, access information about them and their side effects, and be reminded of their use times.
People’s habit of storing drugs in random places which may be inappropriate for the drugs is also an issue. Medicab
recognizes the QR codes in the upcoming digital prescriptions and barcodes of drugs, and gives reminders and
information to multiple users thanks to its intuitive multitouch interface.
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VertiWash

VertiWash, kamusal tuvaletlerdeki lavaboların, çocuklar, yetişkinler ve engelliler tarafından kullanılmasını sağlayacak
elektronik ve otomatik yükseklik ayarlı lavabo tasarımıdır. VertiWash, yanında yere yapıştırmak üzere etiketlerle gelir.
Kullanıcılar bu etiklerin üzerinde durduklarında sistem, kamerası yardımıyla kullanıcının durumu ve yüksekliğini
algılayarak lavaboyu onlara uygun yüksekliğe getirir. Bu esnada bir dirençle karşılaşırsa hareketi otomatik olarak keser.
Bu süreç boyunca aynasındaki likit kristal ekrandan kullanıcıya süreçle ilgili bilgi vererek yerlerinde beklemelerini
sağlar. Yaygın kullanılan elektronik ve mekanik komponentler içerir böylece üretimi yüksek maliyetli değildir.

VertiWash

VertiWash is an automatic wash basin that is height-adjustable, designed to be used by children, adult and
handicapped all at the same time in public restrooms. VertiWash comes with stickers that would be placed on the
floor in front of it. When people stop on the stickers, it will recognize their situation and height with its camera, and
will adjust its height automatically. If it receives any pressure during operation, it will stop right away. During the
adjustment it will keep its users waiting by showing the progress information from its liquid crystal screen buried
in the mirror. It’s built by widely-used electronic and mechanin components meaing that it would cost reasonably.
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KAPSÜL

Özellikle yaşlılar ilaç kullanımı konusunda birilerinin hatırlatmasına ihtiyaç duyarlar. Bu ihtiyacı; Kapsül’ün alarm
sisteminin olması, formunun ilacı hatırlatması ve taşınabilir olması ile ortadan kaldırmak amaçlanmaktadır. Kapsül,
kontrol butonlarının bulunduğu ve ilaç haznelerinin depolandığı iki kısımdan oluşmaktadır. İlaçların depolandığı
kısım, dört farklı hazneden oluşmaktadır. Haznelerin her biri farklı bir ilaç saatini ifade eder ve her hazne farklı bir
butonla kontrol edilir. Acil durumlarda ve alarm kurulurken kutunun açılması için ayrı bir buton bulunmaktadır. Alarm
çaldığında tek bir haznenin açılabilmesi şeffaf kısmın üzerinde bulunan çelik bant sayesinde sağlanmaktadır. Çelik
bant, iki kısmın birbirine tutunmasını sağlar. Enerji kaynağı güneş olan bu ürün, çevreye duyarlı olmasının yanında
pil, batarya gibi enerji kaynaklarına ihtiyaç duyulmadığı için kullanım kolaylığı da sağlamaktadır. Üründeki haznelere,
ilaçlar içme sırasına göre yerleştirilir ve her bölme için alarmlar kurulur. Alarm çaldığında kutunun tek bir haznesi
açılır, bu sayede kişi sadece içmesi gereken ilaçlara ulaşır. Sonrasında ilacı boşalan hazne diğer tarafa aktarılır. Bu
sayede şeffaf kısımda sadece içilecek ilaçlar kalır. Yedi farklı Kapsül birleşiminden oluşan depolama birimi, günlük
kullanımın yanı sıra haftalık ilaç saatlerinin ayarlanmasına da yardımcı olur.

CAPSULE

Hatice Küçükoğlu

Öğrenci - Mansiyon Ödülü / Student - Mention Prize

Some people, particularly older people, need someone to remind them about drug administration. The objective is
to eliminate such a need as Capsule is portable, has an alarm system and its form reminds us of a drug . Capsule
consists of two sections where control buttons are located and drug chambers are stored. The section where drugs
are stored consists of four different chambers. Each of the chambers indicates a different time for drugs and each
chamber is controlled by a different button. There is a separate button for the opening of the box in emergencies and
when setting the alarm. When the alarm sounds, the opening of a single chamber is activated by the steel tape on
the transparent section. The steel tape allows both sides to attach. This product utilizes the sun as the energy source
and it offers ease of use as it does not require energy sources such as batteries, which makes it environment-friendly.
Drugs are inserted into chambers of the product according to the order of administration and alarms are set for each
section. When the alarm sounds, each chamber of the box is opened and the person thus has access only to drugs
he needs to get. Then the chamber is transferred to the other side when it is emptied after the drug is taken out. Thus,
only drugs that will be taken remain in the transparent section. The storage unit consisting of a combination of seven
different capsules is useful for both daily and weekly administration.
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At Least 2 Minutes

Dişlerimizin ne kadar önemli olduğunu belki de biraz geç fark ederiz. Çürüklerle karşılaştığımız zaman rahatsızlığını
hissederiz. Dişlerin en az 2 dakika fırçalanması gerekirken, kaç dakika fırçaladığınızı hiç ölçtünüz mü? Toplumun
büyük bir çoğunluğu gibi 2 dakikanın altında olacaktır. Bu açıktan yola çıkarak, bu problemin düzeltilmesi muhtemel en
uygun yaş çocukluk zamanlarıdır. Daha diş fırçalama alışkanlığını edinirken 2 dakikanın önemi vurgulanarak öğretilse
idi nasıl olurdu? Projemiz bu noktada şekillenmeye başladı. Öyle bir diş fırçası olsun ki; çocuklar severek kullansın diş
fırçalama alışkanlığını kolay kazanacak şekilde eğlenceli olsun oyuncaklarına benzesin, bir oyuncak gibi görsün ses
çıkarsın ki çocuğu hem etkilesin hem de kendine çeksin ve bu ses süreli (2 dakika) olsun ki çocuk müzik bitene kadar
diş fırçalaması gerektiğini bilsin. Annesi yada babası ona iki dakika diş fırçalamalısın demesi yerine: “Haydi oğlum
müzik bitene kadar diş fırçalıyoruz” demesi tamamen farklı şeylerdir. Aynı zamanda hareketli bir mekanizması olduğu
için, çocukların ilgisini daha çok çekecektir.

At Least 2 Minutes

We often notice the importance of our teeth maybe a little bit late. We feel the effect of this when we have a decayed
tooth. Have you ever counted how many minutes you brushed your teeth, remembering that you should brush them
at least 2 minutes? The answer of the majority of society will be less than 2 minutes. Based on this reality, this
problem can be overcome possibly during childhood. How would it be if the importance of 2 minutes for brushing
your teeth was highlighted? Our project took shape at this point. It would be a toothbrush which children like using,
to be funny to let them form the habit of brushing their teeth and see it like a toy, and which makes sounds to catch
the attention of children and this sound will play for 2 minutes so that the child will know he/she hast to brush their
teeth until the music ends. It will be quite different to when his/her parent says “Hey, son, brush your teeth until the
music ends” instead of “you have to brush your teeth for two minutes”. It also has a moving mechanism, by which
children will be much more attracted.
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Füzyon tekerlekli sandalye

Füzyon tekerlekli sandalye manuel sürüşü tekerleğe bağlı kollarla yaparak daha rahat bir kullanım sağlamaktadır. Bu
faydalı sistem uzun bir süredir hali hazırda kullanılmaktadır. Fakat füzyonun getirdiği yenilik ise ultra hafif fırçasız
motor ve lityum iyon batarya sistemi kullanarak elektrikli ve manuel sandalyelerin avantajlarını tek bir tekerlekli
sandalyede toplamıştır. Böylece elektrik motorları yokuş, rampa ve tümsekleri aşmak için kullanıcıya kısa süreli destek
sağlar. Gövdede karbon fiber kompozit malzeme kullanıldığı için son derece hafif ve mukavemeti güçlü bir yapıya
sahiptir. Minderde ve sırtlıkta poliüretan malzeme kullanılmıştır. Sırtlık kısmındaki boşluklu yapı hafifliğin yanı sıra
uzun süreli kullanımda terlemeyi de engeller. Üretimde kompozit kalıplama yöntemi kullanılmıştır. Tasarımdaki en
önemli noktalardan biri de ergonomi ve erişilebilirliktir. Üzerinde çok uzun süre vakit geçildiğinden dolayı, kullanıcı bu
sandalyeyi ergonomik açıdan en iyi konuma getirip kendi vücut ölçülerine göre istediği şekilde ayarlayabilir. Tekerlekli
sandalyenin oturma yüksekliği, sırt açısı, ayak koyma yerinin açısı, koltuğun yatayla olan açısı, tekerleklerin arasındaki
açıklık ve daha sağlam bir yol tutuşu için kamber açısı (Tekerleklerin dikeyle yaptığı açı) kolaylıkla değiştirilebilir.
Aracın üzerinde bulunan hidrolik frenler tek tuşla tekerlekleri kolayca kilitler ve kolçaklar yardımıyla tutunarak transfer
yapılabilir. Ayrıca, amortisörü küçük tekerleklere bağlayan kısım, yerden sandalyeye rahat bir şekilde geçmek için
tasarlanmıştır. Kolay fark edilmesi için kontrast renkler tercih edilmiştir. Ayaklığın altında LED ampullerden oluşan bir
aydınlatma farı vardır. Sıradan tekerlekli sandalyelerin uzağında tasarımı şık, bir ürün ortaya koyulmaya çalışılmıştır.

Füzyon tekerlekli sandalye

The Fusion wheelchair provides more comfort of use by making the manual drive by means of arms attached to
the wheel. This useful system has been in use for a long time. However, the innovation introduced by this fusion
wheelchair uses the ultra lightweight non-brushed motor and lithium ion battery system and combines the
advantages of a manual and powered wheelchair in a single wheelchair. Thus, its electric motor provides a shortterm support for the user who wants to pass slopes, ramps and humps. The body is made of carbon fiber composite,
so it is extremely lightweight and durable. The seat and backrest are made of polyurethane. The hollow portion on
the backrest provides lightness and prevents sweating in extended use. A composite moulding method is used for
production. Two of the most important elements of the design are ergonomics and accessibility. The user spends
much time on it, so the user brings the wheelchair to the best position in ergonomic terms and adjust it according
to his/her own body measurements. The seating height, seatback’s angle, legroom’s angle of the wheelchair and
the horizontal angle of the seat, the gap between wheels and the camber angle for strong roadholding (handling)
as well as the perpendicular angle of wheels can all be easily adjusted. The hydraulic brakes of the vehicle can lock
the wheels using only one single key and users can transfer from one place to the other by the help of armrests. In
addition, the section attaching the damper to the small wheel is designed to enable the user to get from the ground
to the wheelchair. Contrasting colors are preferred so that it can be easily recognized. There is a lighting lamp of
LED bulbs under the legroom. We have tried to create a stylish product beyond the scope of ordinary wheelchairs.
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Acil

Acil; yaşlı insanlar için düşünülmüş bir nabız ölçen saat, saatteki verileri alan ve acil durumda ambulansı arayan bir
ana cihazdan oluşmaktadır. Acil durum araması dışındaki özellikleri ise; yaşlı insanlar genel olarak incelenmiş, en
büyük sorunun duyma kaybı ve unutkanlık olduğu gözlemlenmiştir. Ev içinde kapı zilini duymamaları veya telefonu
duymamaları hayati olabilecek bir soruna yol açabilir. Yanı sıra ilaç içilecek saatlerini kaçırdıkları ve çoğu zaman
unuttukları da gözlemlenmiştir. Bu yüzden ana cihazım da olan wireless ağı bağlantı sistemi sayesinde ve kapı zili içine
yerleştirilen bir verici sayesinde kişiye kapının çaldığını ilk önce ana cihazdan geçerek saate titreşimli uyarı sistemi ile
iletir. Telefon kablosu bağlantısı olan cihaz hem gelen aramaları haberdar etmek ama asıl amacı ambulansı aramaktır.
Acil durum saatinin kayışı kişiye özeldir ve damara gelen kısımda bir tampon sensör vardır nabzı algıyan bu sensörün
algılaması için doğal olarak hafif bir baskı gerekmektedir. Esnek plastikten yapılma bu kayış saatin ana gövdesine
tamamen bağlıdır ve sinyalleri gönderir. Saatin alarm fonksiyonu sayesinde ilaç saatlerini titreşimle haber verir,
unutkanlıkların ve ilaç saatini kaçırmaların önüne geçilmiş olur. Bir kalp krizi durumunda veya olası bir ölümde, erken
teşhisin önemli olduğu durumlarda hayat kurtarmak anlamadın da, tasarladığım ürün asıl amacına ulaşmış olur. Ana
cihaza 10 saate kadar saat yükelenebiliniyor olması huzur evlerinde veya hastanelerde de kullanımı sağlamaktadır.

Acil

This design for homeuse age emergency call device.
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KaRınca

Karınca engelli ve yaşlı kullanıcıların piyasadaki diğer gırgırların aksine eğilmeden rahatça uzaktan kumandayla
temizlik yapmalarını sağlar. Şarjlı kullanım mümkündür. Kumandanın yönlendirilmesine göre hareket eder. Ucundaki
turbo fırça sayesinde tozları rahatlıkla toplar. İsteğe bağlı olarak duvara monte edilebilir.

ANT

Old and disabled people may use ANT via remote control easily without any physical force like leaning despite
ordinary carpet sweepers. Charged usage is an option. ANT easily collects dust with front turbo brush option. Also
storage is easy with optional wall mounted feature.
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DUCTOR

Görme engelliler için lazer odaklı değnek tasarımı. Ductor laser günümüzde de mevcut olan ve kullanılan (Lazer
metrelerde özellikle) bir teknoloji ile çalışmaktadır. Merceğinden çıkan lazer ışını çarptıktan sonra merceğe geri yansır
ve bu şekilde uzaklığı algılar. Ductor laser de bu uzaklıkları kullanıcıya sesli ve titreşimli olarak iletir. Avuç içinde
kullanılan yaklaşık 10 cm boyunca olan bu cihaz kullanılmadığı takdirde cebe kolayca girebilir. İsteğe göre sesli veya
titreşimli olarak seçenekleri bulunmaktadır. Ayrıca kulaklık ile de gerektiğinde çalışmaktadır. Pili içerisindedir. Şarjı
bittiğinde adaptörü ile şarj edilmektedir. Üzerinde bilekliği vardır, düşme ve kaybolmaları engenlemek için. Yüzeyleri
de el için ergonomiktir.

DUCTOR

Laser focus baton design for the visually impaired. Ductor lasers are a present technology that is usually used in
laser distance measuring. The laser beams reflect off a surface and return to the lens, and the distance is measured.
Ductor lasers inform the user of the collected data through vibrations and sound. The device is about 10 cm and hand
held, it can be stored in the pocket when not in use. The choice of vibration or sound feedback can be made by the
user. It can be used with earphones when necessary. Batteries are inside the device, which can be re-charged with
the adaptor. It is also fitted with a wrist strap to prevent the user from dropping or losing the device. The surfaces
have an ergonomic shape.
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MAMMA

Ürün buharlı pişirme ve blender yapmaktadır. Sütten kesmenin her aşaması için bebek maması hazırlamaya uygundur.
Mama halinde sebze, çorba, haşlanmış sebze yapılabilir. Sebzeler aktarmaya gerek kalmadan hazne içerisinde haşlanıp
püre haline getirilebilir. Sebzeler hazne içerisine yerleştirilir ve termos haznenin kapağı kapatılır. Daha sonra ana gövde
içerisindeki yuvaya yerleştirilir ve buhar kanalları sabitlenir. Bu sayede ürün çalışma süresince hazne dengede durur.
Daha sonra buton istenilen seçeneğe doğru çevrilir. Mamanın sıcaklığını termos üzerindeki termometre ile kontrol
edebiliriz. Termos, mama kabı olarak kullanılabilir. İki öğünlük olduğu için 400 ml kapasitesi vardır ve seyahatlere
uygundur.

MAMMA

The product can blend and steam cook. It is appropriate for making baby food for babies at any period of weaning.
It can make vegetable mash, soup and boiled vegetables. Vegetables can be boiled and mashed inside the same
chamber. The vegetables are placed inside the chamber and than the thermos lid is closed. It is than placed inside
the main body and steam channels are fixed. Thus, the chamber does not move when the device is working. After
that, the button is used to choose cooking style. The temperature of the food can be read on the thermometer on the
thermos. The thermos can also be used as a bowl. It has a capacity of 400ml for two meals, and is suitable for travels.
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Trussty

Trussty, özellikle tatil köyü sınıfındaki büyük otellerde ebeveynlerin çocuklarının nerede olduğunu merak etmeden
huzurlu bir tatil geçirmelerine yardımcı oluyor. Bir bileklik ve tercihe göre kolye ya da anahtarlık şeklinde
kullanılabilecek bir cihazdan oluşan Trussty; radyo dalgalarıyla bu iki unsur arasında kablosuz iletişim sağlar. Çocuğun
koluna takılacak olan bileklik bir transponder görevi görürken, evebeynde kalacak olan cihaz ise bir okuyucudur.
Maksimum iletişim alanı 20 metredir. Ebeveyn uygun gördüğü mesafe ayarını kendisinde bulunan okuyucu üzerinde
gerçekleştirdikten sonra çocuk belirlenen bu mesafeyi aştığında okuyucu ebeveyne sesli uyarıda bulunur ve basit bir
pusula sistemiyle hangi yönde olduğunu gösterir. Çocukların hareketli ve sıkılgan yapıları göz önünde bulundurularak
kollarındaki bilekliği düşürmemeleri ya da çıkartmamaları için özel bir kilit sistemi düşünülmüş. Çocuğun bilekliğinde
bulunan ikon şeklindeki kilitin anahtarı evebeynin cihazı üzerindedir. Böylece kaybolma ya da kaçırılma gibi tehditlerin
bulunduğu iç ve dış mekanlarda Trussty sayesinde ebeveynin huzurlu, çocuğun ise güvende olması sağlanıyor. Adını
anne-baba ve çocukları arasındaki güvenilir bağdan alan trussty; bu manevi bağı fiziksel fonksiyonlara dönüştürüyor.

Trussty
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Trussty helps the parents to enjoy their vacation restfully without being anxious about where their children are,
especially in big hotels like holiday villages. Trussty consists of a wristband and a device which is able to be used
preferably as a necklace or keyholder and these two part communicates wireless via radio waves. As the wristband,
which is worn by the child, acts as a transponder, the other part, which is kept by the parent, is a reader. The
maximum communication distance is 20 meters. The parent sets the distance using the reader and once the child
exceeds this distance, the reader gives an aural warning to the parent and shows the direction where the child is
located using a simple compass system. Considering the hyperactivity of the children and the fact that they are get
bored quickly, a special locking system for wristband is well-thought in order not to be dropped or taken out. The key
of the lock which is shaped as an interface is located on the device of the parent so that it is provided the parent to be
restful and the child to be safe thanks to Trussty, especially in indoor and outdoor places where some incidents like
missing and kidnapping are serious threats. Trussty is named after the powerful bounding between children and the
parents; it transforms this bounding to physical functions.
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Hapkap, ilaç hatırlatma amaçlı tasarlanan bir üründür. Pratik ve estetik olması onu piyasadaki diğer benzeri ürünlerden
farklı kılar. 65 yaş üstü bireyler için günde üç farklı zaman diliminden başlayarak, her dilimde yaklaşık olarak beş ya
da altı ilaç barındırabilen ürün boyutlarıyla cepte taşımaya uygundur. Ayarlanabilir zaman dilimleri ile günde üç ya
da iki defa kullanıcıyı sesli alarm sistemiyle uyararak alması gereken ilaçları hatırlatır. Transparant kapak ile ilaçların
görülmesi ve açılana kadar çalan alarm sayesinde kullanıcının ilaçları unutmamasını sağlar. İçindeki bölümleri ayıran
odalar saat mekanizmasına paralel olarak uygun zaman dilimi geldiğinde bir sonraki ilaçları görünür hale getirir.
Tekrar dolum için ürünün alt yarım küresi çevrilerek açılıp her bölüme ilaçlar tekrar doldurulur ve altta bulunan
sıfırlama tuşuna basılarak zaman ayarı yapılır.

Hapkap

Hapkap is a new pill reminder product design. Practical interface and aesthetical attributes make it comes forward
from other similar products. Product designed for up to 65 aged users. It can aware user in three times per day to
take pills. In each alarms, patient may consume approximetly five and six pills. These attributes make product mobile.
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Mamacım

Bebek beslenmesinde doğal gıdaların önemi kadar o gıdaların nasıl hazırlandığı çok önemlidir. Sağlıklı ve pratik
bebek maması hazırlama başlığıyla yapılan araştırmalar sonucunda sebze ve meyvelerin su buharında pişirilmesi
gerektiği cevapı oraya çıkmıştır. Su buharında pişirilen sebze ve meyveler bebeklerin sindirim sistemleri ve vücut
metabolizmaları için en uygun pişirme tekniği olduğu görülmüştür. Pişirilen sebzelerin bebeğin yiyebileceği kıvama
gelmesi ile birlikte bebek maması yapma konusunda birçok şartı yerine getirmiş oluyoruz. Bu hazırlama sürecinin
pratik bir hale getirilmeside önemli bir detaydır. Bu ürünün 3 işlevi vardır. Birincisi su buharında sebzeleri pişirmesi.
İkinci işlevi pişen sebzelerin bebeğin yiyebileceği kıvama getirilmesi için blender bölümünde kıvama getirilmesi.
Üçüncü işlevi ise hazırlanan gıdanın seyahat ve gezilerde cam kavanoz hanesi ile depolama olarak kullanılmasıdır.
Ürün formu itibari ile de bebek tabağı formları yuvarlak hatların kullanılmasına özen gösterilmiştir.

Mamacım

The importance of feeding natural foods until the baby is very important that how to prepare healthy foods and
practical preparation of baby food fruits and vegetables as a result of research conducted under the title should be
cooked in water vapor in the answer was there. Water vapor cooked fruits and vegetables for babies digestive system
and body metabolism were found to be the most appropriate cooking techniques. Vegetables cooked together with
the arrival of the baby can eat baby food consistency. We fulfill a lot about making the condition. This important detail
is to make the process of preparing a practical. The first of three has the function of this product is water vapor in
cook vegetables, cooked vegetables, the second function of the introduction of consistency in the blender to bring
consistency baby can eat. The third function of the travel and trips in glass jars of food in storage and the use of
digits. As the baby product form shown in plate forms, make sure to use round lines.
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Bir silindirin üstüne sabitlenmiş 20 adet halka ve her halkanın üstünde bulunan; alfabenin dizili olduğu bir halka
mevcuttur. Oyuncakta yer alan bir özellik olarak; harflerin, kelimelerin, cümlelerin iki şerit arasına geldiğinde sesli
telaffuzu çocukların öğrenimini hızlandıracaktır. Sadece harflerin veya kelime yapıları öğreniminin yanı sıra bunları
da içinde barındırıp cümle yapısı öğrenimini de geliştirmesi düşünülmüştür. Bu durum görme engelli öğrenimi için
Braille alfabesi kullanarak hem dokunarak hem de işitsel olarak harf ve kelime yapılarını öğretecektir. Ayrıca her
halka bir diğerinden bağımsız olarak hareket edip dönebilecektir. Harfler doğru olarak sıralandığında düzeneğin yan
tarafına sıkıştırılan şeker olduğu yerden çıkacak böylece kelimeleri ve cümleyi bilen çocuk ödüllendirilmiş olacaktır;
bu özelliğiyle oyuncak, çocukların okumayı öğrenmesi konusunda zevkli bir nitelik sunacaktır. Oyuncakta yer alan
ödüllendirme sistemi çocuğu öğrenme noktasında teşvik etmektedir. Kullanımı gayet basittir; skor ayarlaması sayesinde
çocuğun ödül alma süresi veliler tarafından belirlenebilmektedir. Oyuncak genel itibariyle, okula yeni başlayan ve okul
öncesi eğitim aşamasındaki çocukların kullanımına yöneliktir. Oyuncak ev harici alanlarda da kullanılabilecek şekilde
tasarlanmış olup şarjı olduğu takdirde mevcut kulaklığı ile dışarıda kimseye rahatsızlık vermeden çalışmayı mümkün
hale getirmektedir. Oyuncak şarj edilebilir özelliktedir ve doğrudan adaptörle kullanılabilme özelliğine de sahiptir. Asıl
hedef kitle çocuklar olup engelliler içinde uygulanabilir olduğu gösterilmiştir.

KRIPTEX

20 rings which are fixed on a cylinder and each cylinder has another cylinder which contain whole alphabet in the
sequence. A feature of product/toy; when those letters come between two lanes, they helps kid’s learning process
with out-loud pronunciation. Not just helping to teach letter or word forms; with that method, teaching how to
frame a sentence is aimed. Toy will help blind people by using Braille alphabet. And each cylinder can whirl around
seperately. Candy that is compressed the side of the mechanism will drop when kids get words correctly, and with
that they will think they are rewarded. That feature will cheer them. It is really simple mechanism, and easy to use.
With score set-up, parents could decide award time/score. Toy generally helps kids who just started or starting to
school or pre-school educations. Designed to be used outside of the home and with headsets could be use outside
without disturbing anyone. Toy is rechargeable and has option to use with adapter. The main target group is kids, but
product could be use for disabled people too.
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Active Plate

Buzdolabında saklanan yemekleri ısıtmak yaşlı insanlar için oldukça zor olabilir. Dolaptan ağır tencereyi çıkartmak,
istenilen kadarını ayrı bir tavaya koyup ısıtmak ki bu işlem en azından 10 dakika sürer. Buarada da ara sıra kontrol
edip karıştırmak gerekir dolayısıyla ayakta durmayı da gerektiren bir işlem. Isınan yemeği de ayrıca bir tabağa koyarak
yemeye hazır hale getirebilirsiniz. Çıkan bulaşıklar temizliği de düşünecek olursak işlemi daha da uzatır. Bu duruma
bir çözüm düşündüm ve en kolayının yemeği direkt olarak tencereden tabağa geçirerek yiyebilmek olduğuna karar
verdim. Yemek tabağınızda kendiliğinden ısınabilse bu problemler ortadan kalkar mantığıyla Active Plate’i tasarladım.

Active Plate

Heating up foods which are in fridge can be a hard job for old people. Taking out a heavy pot from fridge. Desired
amount of food goes to another skillet to heat up seperetly which requires standing up in front of it because you need
to check it sometimes. When food is ready you need to put it in a plate to eat. So if we count also clearing process
gets longer. I toughet for a solution and I decided that if we could put food directly to plate from fridge, a huge part
of tiring job would be eliminated so I designed active plate which is an electronic plate that can heat up foods without
any effort.
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Grand Like

Sosyal medya her geçen gün biraz daha önem kazanmaktadır. Bu sayede insanların aralarındaki ilişki daha da
güçlenmektedir. Grand Like, bu güçlenmeden yaşlı insanların gerekli payı alması icin tasarlanmıştır. Gerek karmaşık
çözümlemelerden gerekse yaşlı insanların işine yaramaması nedeniyle gunümüzde yaş ilerledikçe teknolojiden daha
az yararlanılmaktadir. Grand Like ise tüm bu karmaşıklığı geride bırakarak yaşlı ınsanlarının sosyal medya içerisinde
olmasını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Yaşlı insanların yakınları ve akrabalarının Facebook üzerinden resim yolladığı
Grand Like, yaşlı insanlar tarafından herhangi bir etkileşime gerek duymaz.

Grand Like

With the advance of social media everyday, its role on communications are more important than ever. Grand Like is
designed for elderly people to take part in it with no complicated interaction. Elderly people use technology less and
less everday bacuse of its complicated usage and the lack of need. Grand Like makes the whole process easy and
gives them a reason to use: it shows pictures that their relatives and friends send with annotations automatically
without hte need of any interaction.
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Cuttina

Tek kolu-eli olmayan engellilerin başkalarının yardımına muhtaç olmadan en temel ihtiyaçlarından birini; tırnak kesme
işlemini tek başlarına yapabilmelerini sağlar. Cutina; motorlu bir manikür setidir. Temel öğeleri 4 kesici bıçak ve
silindirik bir törpüden oluşur. Formu; güvenlik birinci planda olacak şekilde tasarlanmıştır. Kesici bıçaklar parmakla
teması engelleyecek şekilde yerleştirilmiştir. 4 küçük bıçak motor çalıştığında dairesel bir yön izleyerek küçük
darbelerle tırnağın fazlasını alır. Aynı istikamette çalışan törpü ise tırnağı düzeltir. Kesilen tırnaklar cutina’nın içinde
kalır. İşlem bittikten sonra aletin altında bulunan kapak açılarak tahliye edilir. Cutina; kullanıcısına pratik ve rahat bir
çözüm üretir.

Cuttina

This product allows single handed-armed disable people to carry out alone one of their basis needs; nail trimming
process without the help of others. Cutina is a motorized manicure set. Its basic elements are; a cylindrical rasp and
4 sharp blades. While designing process, the security taken into account as the most important thing. Blades are
placed not to get contact with finger. When the engine is on, 4 small blades start to trim the nail by small strokes in a
circular direction. Rasp runs in the same direction with baldes. After the process by opening the drain valve is located
at the bottom of the tool. Cutina is a practical and comfortable solution.
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Endüstriyel ürün tasarımcılarımızı,
sektör profesyonelleri ve
sanayicilerimizle tanıştıran

Buluşma Noktası!
www.tasarimﬁkri.com

Sürdürülebilir ihracat, küresel rekabet, katma değeri yüksek
tasarım ürünleri için öğrenciler, akademisyenler, sektör
profesyonelleri ve sanayiciler bu adreste buluşuyor.

İMMİB Endüstriyel Tasarım Dünyası’na
dair aradığınız her şey burada.
Yeni tasarımcılar
İnovatif tasarımlar
Tasarımcı arayan ﬁrmalar
Yarışmalar
İş-staj ilanları, interaktif paylaşımlar…

Bugün üye olun, tasarım dünyamızın en güncel
bilgilerine ulaşın, projeler hayata geçsin,
Türkiye kazansın.

