İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları 2013
Bünyesinde 26.000’i aşkın ihracatçı ﬁrmayı barındıran ve her yıl ülke ihracatının üçte birini gerçekleştiren İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı
Birlikleri (İMMİB) tasarımcı - sanayici ilişkilerini geliştirmeyi misyon edinmiş bir kuruluştur. Bu misyon çerçevesinde Türk tasarımına katkıda
bulunmak ve Türk tasarımcıları destelemek amacıyla birçok etkinlik ve çalışmanın yanı sıra, 2005 yılında ETMK Endüstriyel Tasarımcılar Meslek
Kuruluşu işbirliği ile İMMİB ENDÜSTRİYEL TASARIM YARIŞMALARI’nı düzenlemeye başlamıştır.
Dokuz yıllık geçmişi boyunca 3000’e yakın proje katılımının sağlandığı, toplamda 300’den fazla projenin ödüle layık görüldüğü İMMİB Endüstriyel
Tasarım Yarışmaları’ na, bu yıl toplam 296 proje başvurusu yapılmıştır.Yarışma “Engelliler, Yaşlılar ve Çocuklar için Tasarım” temasında Metalden
Mamul Ürünler, Plastikten Mamul Ürünler, Elektrikli Küçük Aletler ile Konsept 2013: İstanbul İçin Hediyelik Eşya Tasarımı olmak üzere toplam 4
kategoride düzenlenmiştir. Türkiye ve dünyada marka olmayı başarmış sektör kuruluşlarının üst düzey yöneticileri, sanayiciler, ETMK profesyonelleri
ve dünyaca ünlü tasarımcılardan oluşan seçici kurul üyeleri tarafından projeler dikkatle değerlendirilerek dereceye giren projeler belirlenmiştir.
Her yıl artan heyecan ve yeni umutlar ile devam eden yarışmamızın 2013 yılı kataloğunu sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyarız.
Ayrıntılı bilgi için www.tasarimﬁkri.com / www.tasarim.immib.org.tr’yi ziyaret edebilir, sorularınız için tasarim@immib.org.tr adresine e-mail
gönderebilirsiniz.

IMMIB Industrial Design Contests 2013
General Secretariat of Istanbul Mineral and Metals Exporters’ Association (IMMIB), which houses more than 26.000 export companies and
responsible for one third of the total annual exports of Turkey, has assumed improving relationships between designers and industrialists as its
mission. In the framework of this mission, IMMIB has launched the INDUSTRIAL DESIGN CONTESTS in collaboration with Industrial Designers
Society of Turkey (ETMK) in 2005, along with its many events and studies to contribute to Turkish design and to support Turkish designers.
During its history of nine years, the IMMIB INDUSTRIAL DESIGN CONTESTS has received almost 3000 projects and awarded more then 300 projects.
In 2013, there have been 296 submissions of projects to the contest in Metal Products, Plastic Products, Electrical Small Products Categories in the
theme of “Design for Disabled, Elderly People and Children” and Concept 2013: Gifts for İstanbul categories. Projects were carefully evaluated and
the top projects have been identiﬁed by the members of the jury, consisting of senior executives of sector institutions that have become famous
brands in Turkey and abroad, as well as industrialists, ETMK professionals and leading designers.
On this catalog, we are pleased to share the projects of the 2013 contest which has continued with more excitement and hopefulness every year.
For detailed information you can visit website: www.tasarimﬁkri.com / www.tasarim.immib.org.tr and for your questions you can mail to
tasarim@immib.org.tr
‹STANBUL MADEN ve METALLER ‹HRACATÇIB‹RL‹KLER‹ GENEL SEKRETERL‹⁄‹
THE GENERAL SECRETARIAT OF ISTANBUL MINERAL AND METALS EXPORTERS’ ASSOCIATION
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TASARIMDA SON DOKUZ YIL
Gelişen dünyanın ekonomik koşulları her geçen gün değişiyor. Dolayısıyla rekabet ortamında bir adım
öne çıkmak, bu değişimi ne kadar yakın takip ettiğimize bağlı. Biz, İhracatçı Birlikleri olarak değişimin
önemini çok iyi biliyor ve her geçen yıl kendimizi ve projelerimizi yeniliyoruz.
Bundan tam dokuz yıl önce Türkiye’de inovasyon kelimesi henüz telaffuz edilmezken bizler tasarım
yarışmaları düzenlemeye başladık. Bugün artık tasarım herkesin gündeminde. İhracatçılarımız
inovasyonun öneminin, tasarımın gerekliliğinin farkındalar. Yeni tasarımlar, yeni markalar Türkiye’den
tüm dünyaya yayılmaya başladı. Tasarım yarışmalarımız sonucunda pek çok tasarımcının ihracatçı
ﬁrmalarda istihdam ediliyor, yurtdışında burslu eğitime gönderdiğimiz tasarımcılar bugün dünya
markalarına tasarım yapıyorlar, üniversitelerde gerçekleştirdiğimiz çalıştaylar ile öğrencilerimize yeni
vizyonlar kazandırıyoruz. Geçmişte yarışmamızda dereceye giren tasarımların bugün uluslararası
arenada prestijli tasarım ödüllerine layık görülmesi bizleri gururlandırıyor.

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

Bu yıl ayrıca İstanbul Kalkınma Ajansı desteği ile İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB)
çatısı altında yer alan İstanbul Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), İstanbul
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) ve İstanbul Elektrik – Elektronik, Makine
ve Bilişim İhracatçıları Birliği (TET) ortaklığı ile “Hızlı Prototipleme Merkezi” kuruluyor. Bu merkez ile
ihracatçılar ve tasarımcılarımızın bir araya gelebilecekleri ve ortak projeler yürütebilecekleri bir platform
yaratmayı hedeﬂedik. Tam dokuz yıldır aralıksız sürdürdüğümüz yarışmada derece alan eserlerin
sanayicilerimizle buluştuğunu ve üretildiğini görmek, yaptığımız işin amacına ulaştığını gösteriyor ve
bizleri gururlandırıyor. Kurulacak bu prototip merkezi ile de bu işbirliğinin daha da pekişeceğini ümit
ediyoruz.
Bu yıl ki tasarım yarışmalarını daha önceki yarışmalarımızdan ayıran bir konsept kategorisi de vardı.
‘İstanbul için Hediyelik Eşya Tasarımı’ adlı bu özel kategori, sadece ürünlerin değil ülkelerin ve şehirlerin
de markalaştığı günümüzde İstanbul’un marka değerini tüm dünyaya gösterecek, birbirinden etkileyici
hediyelik eşya tasarımlarının ortaya çıkmasını sağladı.
Gelecek yıllarda da İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları sanayici ve tasarımcıları bir araya getirmeye
ve hayata değer katmaya devam edecek. Yarışmamıza ilgi gösteren tüm tasarımcılara emeklerinden
dolayı teşekkür ediyoruz.
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THE LAST NINE YEARS IN DESIGN
In an ever-changing world the economical conditions are going through a parallel transformation each
new day. Hence, in order to step forward in this competitive setting we are necessarily obliged to closely
follow this transformative age. We, the Exporters’ Associations, are quite familiar with the signiﬁcance of
change and we renovate both ourselves and our projects every coming year.
Exactly nine years before when innovation in its literal meaning did not even exist in Turkish culture
we were already engaged in organizing design contests. In present day, design has been a top priority
on everyone’s agenda. Our exporters are quite aware of the vitality of innovation and need for design.
New designs and novel brands are now spreading from Turkey to entire globe. Parallel to our contest
results, many award-winning designers are now employed in exporter companies. Designers having
received international scholarship with our assistance are now producing designs for global trademarks.
Our university workshops are providing new visions for Turkish students. It gives us great honor to
witness that designers who ranked the highest in our previous design contests are today awarded with
prestigious design awards in international arena.
A new action for this year is that with the support of Istanbul Development Agency, “Quick Prototyping
Center” is now to be set under the partnership of Istanbul Ferrous and Non-Ferrous Metals Exporters’
Association (IDDMIB), Istanbul Chemicals and Chemical Products Exporters’ Association (IKMIB) and
Istanbul Electrical – Electronics, Machinery and ITC Exporters’ Association (Turkish Electro Technology
- TET) which all are afﬁliated associations of Istanbul Minerals and Metals Exporters’ Associations
(IMMIB). With this Center we aim to create a platform in which exporters and designers can meet and
execute joint projects. It is such a privilege to see that award-winning works of the contests we have
been organizing for exactly nine years are now meeting with the industrialists who turn these works into
industrial products. We are proud to see that our efforts have been fruitful and hit the target. We sincerely
hope that this envisaged Prototype Center shall contribute further to this cooperation.
As a unique feature of this year’s contest, there was a concept category titled as ‘Souvenir Design for
Istanbul’. In this unique category the aim has been to display unprecedented souvenir designs that all
would share the brand value of Istanbul with the whole world in this age when not only the products but
also countries and cities are also branded.
In the upcoming years IMMIB Industrial Design Contests shall continue to unite industrialists and
designers and add further value to life. In the end, we would like to extend our gratitude to all designers
who put their efforts on our contest.
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Türkiye’nin yaratıcı gücünü özgün eserlere dönüştürüyoruz… Tam 9 yıldır…
“Tasarım hayatın ta kendisidir” diyoruz… Üstelik bunu tam 9 yıldır söylüyoruz… İMMİB Endüstriyel
Tasarım Yarışmaları, bu zaman boyunca tasarım dünyasının nabzını tutan, tasarımcılarımızın özgün
eserleri ile zenginleşen, tasarımcı ve sanayiciyi aynı platformda bir araya getiren çok önemli bir
organizasyon haline geldi.
Tasarımın Türkiye ekonomisi için önemini ortaya koymak ve tasarımcılarımızı desteklemek amacıyla
düzenlediğimiz Endüstriyel Tasarım Yarışmalarının bu yılki temasını, ‘Engelliler, Yaşlılar ve Çocuklar için
Tasarım’ olarak belirledik. Ayrıca özel bir konsept kategorisi de bulunuyor. ‘İstanbul için Hediyelik Eşya
Tasarımı’ adlı bu özel kategori, İstanbul’un benzersizliğini turistlere anlatacak hediyelik eşya ﬁkirlerini
bulmak için geliştirildi. Binlerce yıldır farklı kültürlere ev sahipliği yapan eşsiz İstanbul’un güzellikleri ve
sahip olduğu değerlerin tasarıma dönüşecek olmasından heyecan duyuyoruz.

Murat Akyüz
İstanbul Kimyevi Maddeler ve
Mamulleri İhracatçıları Birliği
Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman of the Board of
Istanbul Chemicals and Chemical
Products Exporter’s Association

2005 yılından bu yana düzenlediğimiz İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları ile tasarımın
hayatımızdaki yeri, farklılaşmaya olan katkısı ve gerek sanayimiz gerekse ülke ekonomimize getirdiği
kazanımları yaratıcı bir platformda ortaya koyabiliyoruz. Her yıl yarışmamıza başvuran yüzlerce özgün
eser, Türkiye’ye ve yetişmiş, kaliteli insan gücüne duyduğumuz güveni daha da artırıyor.
İMMİB olarak tasarıma verdiğimiz önemin bir diğer göstergesi ise İMMİB Erkan Avcı Endüstri Meslek
Lisesi’dir. Sektörümüzün ihtiyaçları doğrultusunda tasarım konusunda ara elemanların yetişmesine
katkıda bulunuyoruz.
ETMK (Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu) işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz İMMİB Endüstriyel
Tasarım Yarışmalarının bu yıl 9’uncu kez düzenledik. 2005 yılından bugüne kadar yarışmamıza 2 bin
500’den fazla proje başvurdu. Bu projelerden 250’ye yakını ödüllendirilirken, 13 tasarımcımız yurt dışı
eğitim bursuna sahip oldu. İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmalarının amacına ulaştığının en önemli
göstergelerinden biri ise şimdiye kadar 5 ürünün sanayicilerimiz tarafından hayata geçirilmesi oldu.
Dileğimiz bu sayının önümüzdeki yıllarda daha da artması ve tasarımın çok daha fazla kişiye yarışmamız
aracılığıyla ulaşması. Tüm çabamız ve gayretimiz de bu yönde…
Tasarımcılarımızı yurtdışı fuarlarda da konuk ediyoruz. Fuarlar sayesinde proje sahiplerimizin
eserlerinin sadece yerli değil yabancı üreticilerden de talep gördüğünü görüyoruz. Geçmişten bu yana
yarışmalarımızda dereceye giren tasarımcılarla yaptığımız anketler sonucunda birçoğunun yarışma
aracılığıyla tanıştıkları ﬁrmalara tasarımlar yaptıklarını öğrendik. Tüm bu gelişmeler, ardında yoğun
bir emek ve büyük bir ekip çalışması bulunan Endüstriyel Tasarım Yarışmalarını düzenlerken en büyük
motivasyon kaynağımız oluyor.
Workshop çalışmalarımız da tüm hızıyla devam etti. Engelliler, Yaşlılar ve Çocuklar İçin Tasarım
Temasına yönelik üç üniversitede düzenlediğimiz workshop’ları İngiltere’deki çok prestijli bir akademi
olan Royal College of Art Uzmanı Julia Cassim yönetti. Dünyada da örneğine az rastlanır bu çalışmalar
ile Türkiye’de de bir ilke imza attık. Workshop’lara toplam 120 profesyonel ve öğrenci tasarımcı ile
19 engelli vatandaşımız katıldı. Tasarımcılar, engelliler ile tanışıp, empati kurarak günlük yaşantıda
karşılaştıkları problemleri daha yakından görmeye çabaladılar. Engelli bir yaşamın zorluklarını
deneyimleyen tasarımcılarımız, aldıkları ilhamla yeni tasarımlar ortaya koydular.
İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları, yaratıcılığın ve özgün ﬁkirlerin buluştuğu, sanayicilerimizi
alışılmışın dışında üretim ﬁkirleri ile tanıştıran, hepsinden önemlisi bize tasarımın önemini bir kez daha
hatırlatan yanı ile bundan sonra da yoluna sağlam adımlarla devam edecek. Her yıl daha da güçlenerek,
sanayicilerimizi ve tasarımcılarımızı ortak bir platformda bir araya getirmeyi ve endüstriyel tasarıma
destek vermeyi sürdüreceğiz. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Türkiye’nin adının
uluslararası arenada, “Tasarım” ile özdeşleşen ülkeler arasında yer alması temennimizi yineliyorum.

4

We have been transforming creative power of Turkey into original works … Exactly for
9 years…
“Design is the very life itself” is our motto… Exactly for 9 years… IMMIB Industrial Design Contests
have become, for all this time, a remarkable organization keeping the pulse of design world, growing
with the original works of designers and uniting the designers with industrials on the very same platform.
This year’s theme of Industrial Design Contest that we hold to promote the signiﬁcance of design for
Turkish economy and support our designers has been selected as ‘Design for the Disabled, Elderly
and Kids’ which is accompanied with an exclusive concept category. ‘Souvenir Design for Istanbul’
is a unique category created to ﬁnd the best ideas for souvenirs to narrate the unprecedented beauty
of Istanbul to tourists. We are thrilled to witness the transformation of the assets and possessions of
Istanbul which has been the cradle of different civilizations for thousands of years.
With IMMIB Industrial Design Contests that have been on stage since 2005 we are now able to display
in a creative platform the vital position of design in our lives, the contribution of design to differentiation
and the positive results that design can create for our industry as well as national economy. Hundreds
of original works partaking in our contest boost our hopes for Turkey and well-educated and competent
Turkish citizens for the future of design.
Another sign of the importance we, as IMMIB, attach to design is IMMIB Erkan Avci Industrial Vocational
High School which aims to train, in line with the needs of our sector, qualiﬁed intermediate staff in the
ﬁeld of design.
This year we have hold the 9th of IMMIB Industrial Design Contest that we organize with the partnership
of ETMK (Industrial Designers Association). Since 2005 more than 2.500 projects have applied for our
contest. 250 projects have received awards while 13 Designers have been granted with international
scholarships in the ﬁeld of design. One of the most crucial indicators of the success of IMMIB Industrial
Design Contests is that till present day 5 products have been manipulated as real life goods by our
industrialists. It is our sincere hope that this ﬁgure shall rise in the next years and design shall extend to
greater numbers of people via our contest. That is the main reason underlying all our efforts…
We host our designers in international fairs which enable us to see that the works of our designers are
not only demanded in Turkey but by foreign manufacturers as well. The surveys we conducted with
awarded designers of our contests so far have let us ﬁnd out that most of them produce now produce
designs for these companies that they have already met in our contests. Such news motivates us greatly
in organizing Industrial Design Contests which call for intensive efforts and a huge team work.
Our workshop activities have also progressed at full speed. The workshops ‘Design for the Disabled,
Elderly and Kids’ we held in three different universities have been directed by Julia Cassim who is an
acknowledged Expert in a prestigious British Academy; Royal College of Art. We have blazed a trail in
Turkey by means of unique works in the world. The workshop has been attended by 120 professional and
student designers collectively and 19 disabled citizens. Designers have united with the disabled citizens,
emphasized together the importance of design and try to see more clearly the problems disabled people
they in daily life. Our designers who experienced the real life challenges of disabled life have put forth
new designs upon getting inspired by their unique experiences.
IMMIB Industrial Design Contests shall be in the future, as it is today, the platform where innovation
meets with original ideas, industrialists visualize untraditional manufacturing solutions and above all else
reminding us the signiﬁcance of design once again. By gaining further strength every coming year we
shall keep on uniting the industrialists with designers in a shared platform and render incessant support
to the development of industrial design. I would like to extend my gratitude to all who have contributed
to the organization and quote our sincere wish to place Turkey into a position next to “Design” in global
arena.
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Üstün Kalite Algısı Tasarımın Yarattığı Etki ile Başlıyor
Türkiye, bugün Avrupa’nın beyaz eşya ve TV üretim merkezi konumunda, kablo üretiminde ise dünyanın
sayılı üretim merkezi arasında yer alıyor. Tüm bu başarılarda Ar-Ge’ye, teknolojiye, inovasyona ve en
önemlisi de tasarıma yaptığımız yatırımın payı büyük. Asıl önemli olan ise bu başarıyı sürdürülebilir
kılmak ve dünyanın tasarımla adı anılan ülkelerinden biri olmayı başarmak.
Yalnızca Sektörümüze özgü bir tespit olmamakla birlikte teknolojiyi bünyesinde barındıran ürünlerin
tasarımı, tüketici zihninde fark yaratma ve üstün kalite algısını zihinlerde oluşturma da ayrı bir öneme
sahiptir. Zihinlerde oluşturulan bu algı ile satın alma süreci arasında yüksek bir korelasyonun bulunduğu
çoğu kez ifade edilir.

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

Ürünlerimizin farklı pazarlara erişimi ve yeni tüketici kitleleri ile buluşmasında tasarımın yarattığı bu
katkıyı göz ardı etmemeliyiz. Bunun için Ülkemiz de tasarımı ve tasarımcıları desteklememiz gerekiyor.
Bu hedefe istikrarlı bir şekilde yürümek için İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmalarını en büyük
ortaklarından biri olarak destekliyoruz.
2013 yılında, ‘Engelliler, Yaşlılar ve Çocuklar için Tasarım’ temasıyla hayata geçirdiğimiz yarışmada,
‘Elektrikli Küçük Aletler’ alt kategorisinde 33 profesyonel proje, 25 öğrenci projesi yarıştı. Her biri
gelecek için bizleri umutlandıran projeler arasından seçim yapmakta oldukça zorlandık ve toplam 7
projeyi ödüllendirdik. Bu yıl yarışma için belirlediğimiz ‘İstanbul için Hediyelik Eşya’ konsept kategorisi
de büyük ilgi gördü ve tasarımcılarımız çok güzel eserler ortaya koydu.
Ülkemizin teknolojideki gücünü ve gelecek hedeﬂerini temsil eden sektörümüz için tasarımcılara yeni
fırsatlar sunacak, onlara katkı sağlayacak her çalışmayı önemsiyoruz İMMİB Endüstriyel Tasarım
Yarışmaları da tasarımcıları destekleyen, onlara Sektörle buluşturan önemli bir yarışma. Yarışmada
ortaya çıkan eserlerin Sektör tarafından ürüne dönüştürülmesini en önemli amaçlarımız arasında.
Türkiye’den uluslar arası boyutta bilinirliği yüksek çok sayıda markanın ortaya çıkması, bu markaların
istikrarlı bir şekilde büyümesi ve toplam ihracatımıza katkı sağlaması bu faaliyetlerimizin asıl amacını
oluşturuyor.
Bu amaca katkı sağlama hedeﬁ ile yürütmekte olduğumuz bu etkinliğe emeğini geçen herkese
teşekkürlerimi sunuyorum.
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Perception of Sublime Quality Driven with the Effect of Design
Turkey is currently playing vital role as the Europe manufacturing center of white goods and TV while it
is also taking stage as one of the leading manufacturing centers of cable production. Behind all these
successes lies the great investment share we save for R&D activities, technology, innovation and most
important of all; design. What matters above all else at this point is ensuring the sustainability of this
success and achieving our aim to be one of the few countries in the world mentioned side by side with
design.
It is a common argument for the whole industries, not our Sector alone, that the design of technologyembracing products, creating awareness in customers and forming a perception of sublime quality
are equally substantial. It is widely stated that there exists a high correlation between creating such
perception in minds and process of purchasing.
It is our duty not to ever underestimate the contribution paid by design in carrying our products to
a variety of markets and meeting them with new customers. That is why in our Homeland we are to
render support to design and designers and towards the aim of taking conﬁdent steps we, as one of
the major partners, promote IMMIB (Istanbul Minerals and Metals Exporters’ Associations) Industrial
Design Contests.
In year 2013 contest we opened under the theme of ‘Design for the Disabled, Elderly and Kids’ 33
professional projects and 25 student projects have competed under ‘Electrical Small Tools’ subcategory.
We faced real challenge in making a selection amongst all these inspiring and promising works. We
awarded 7 projects in sum. This year’s concept ‘Istanbul Souvenirs’ has also grabbed much attention
and our designers put on the table magniﬁcent works.
We do care about any efforts that shall unravel novel opportunities and provide support for designers
who are involved in our sector that represents our national technological superiority and future targets.
IMMIB Industrial Design Contests is one of those effective contests supporting the designers and uniting
them with Sector. It is one of our vital objectives to transform emerging works in the contest into real
products manipulated by the Sector.
The key objective underlying our activities is to help the rise of Turkish brands as globally-acknowledged
trademarks, to enable consistent development of such trademarks and to maximize our total exportation
share.
I would like to extend my thanks to all who have involved in this activity that we organize to take further
steps towards our goals.
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İnovasyona Giden Yol Tasarım
Ülkemizde inovasyon ve tasarımın tohumlarını atmak amacıyla tam dokuz yıl önce başlattığımız
İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmalarının artık geniş kitleler tarafından benimsenen ve desteklenen
geleneksel bir yarışma olması, hedeﬁmize hızlı adımlarla yaklaştığımızın kanıtlarından biridir. Dokuz
yıl öncesinin öğrencileri bugünün profesyonelleri bizim yarışmalarımız ile kendilerini denemiş, ödüller
kazanmış, yurtdışında eğitime gönderilmiş, prestijli iş imkanları yakalamış ve bugün yarışmalarımıza
jüri üyeliği yapar hale gelmiştir.
Geçen yıllar boyunca yarışma formatı da değişmiş, siz değerli katılımcılarımızdan gelen geri dönüşler
dikkate alınarak yenilenmiştir. Bu yeniliklerden birisi de bu yıl eklediğimiz “İstanbul İçin Hediyelik Eşya”
kategorisidir. Eklediğimiz bu kategori sayesinde İstanbul’u markalaştıracak, benzersizliğini yansıtacak,
yenilikçi ve sektöre yön verecek tasarımlar ortaya çıkmıştır.

Coﬂkun K›rl›o€lu
‹stanbul Maden ve Metaller
‹hracatç› Birlikleri
Genel Sekreter V.
Deputy Secretary General
Istanbul Minerals and Metals
Exporters’ Association

Birlik olarak daima takip eden değil , takip edilen olmayı hedeﬂemekteyiz. Bu sebeple faaliyet
gösterdiğimiz ve düzenlediğimiz etkinlikler yelpazesi gün geçtikçe genişlemektedir. Tasarım eğitimini
daha temele inerek lise düzeyinden başlatmak amacıyla İstanbul Demir ve Demirdışı Metaller
İhracatçıları Birliği (İDDMİB), İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB)
ve İstanbul Elektrik – Elektronik, Makine ve Bilişim İhracatçıları Birliği (TET) ortaklığında yaptırılan
İMMİB Erkan Avcı Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi geçtiğimiz yıl eğitim-öğretime başlamıştır. Bu yıl ise
İstanbul Kalkınma Ajansı desteği ile okul içerisinde aynı Birlikler tarafından “Hızlı Prototipleme Merkezi”
kurulmaktadır. Bu merkez sayesinde hem ﬁrmalarımız, hem tasarımcılarımız projelerinin üç boyutlu
çıktılarını hızlı bir şekilde alabilecekler. Gerçekleştirdiğimiz tüm bu projeler ile nihai amacımız Türkiye’de
inovasyonu güçlendirerek ülkemizin gelişimine katkı sağlamak ve Türkiye’deki başarılı tasarımcılarla
üretici ﬁrmaları buluşturarak katma değerli ürünler ortaya çıkartılmasını desteklemektir.
Bu bağlamda organizasyonun gerçekleşmesinde bizi destekleyen T.C. Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye
İhracatçılar Meclisi ile ETMK’ya; etkinlik kapsamında görev alan tüm İMMİB çalışanlarına, seçici kurul
üyelerimize ve tüm yarışma katılımcılarımıza saygı ve teşekkürlerimi sunarım.
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Design: a path to ınnovation
THE GENERAL SECRETARIAT OF ISTANBUL MINERAL
AND METALS EXPORTERS’ ASSOCIATION

It is a signiﬁcant ﬁnding proving the fact that we are approaching conﬁdently and quickly towards
the preset goals we established exactly nine years earlier to lay the seeds of innovation and design in
Turkey under the umbrella of IMMIB Industrial Design Contests which are now embraced, endorsed and
traditionalized by wider masses. Designers who were students nine years before and professionals today
have assessed themselves in our contests, won awards, received international scholarships, earned
prestigious job opportunities and they are now jury members of our contests.
Throughout all these years contest format has also been transformed and renewed in line with your, our
esteemed participants’, feedbacks. One of these renewals is “Souvenirs for Istanbul” category that we
have added quite recently. Thanks to this category many designs that shall raise Istanbul as a brand,
reﬂect the city’s uniqueness and pioneer the innovation and design sector have emerged.
Our aim as an Association is to be the followed; one not the following one in all circumstances. That is
exactly the reason why, every new day, we widen our activities and events scale. With the partnership
of Istanbul Ferrous and Non-Ferrous Metals Exporters’ Association (IDDMIB), Istanbul Chemicals and
Chemical Products Exporters’ Association (IKMIB)and Istanbul Electrical-Electronics, Machinery and
ITC Exporters’ Association (TET) IMMIB Erkan Avci Technical and Industrial Vocational School which
was established to kick off design education as early as high school level opened its academic courses
last year. This year, with the backup of Istanbul Development Agency the same Associations are about
to set in the same school a “Quick Prototyping Center”. This Center shall make it possible for both
our companies and designers to obtain in the quickest way three-dimensional prints of projects. Our
ultimate aim with these projects is to empower innovation in Turkey, boost our national development,
meet brilliant designers in Turkey with manufacturer companies to ﬁnally enable the production of value
added works.
Within this context I would like to extend my sincere thanks to Republic of Turkey Ministry of Economy,
Turkish Exporters Assembly, ETMK (Industrial Designers’ Society of Turkey) that supported us in the
execution of this organization; all IMMIB personnel having contributed to the event, jury members and
all contest participants.
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Tasarım’da İşbirliğinin Gücü: İMMİB Tasarım Yarışmaları
ETMK olarak, 2005 yılından beri İMMİB Endüstriyel Tasarım yarışmasının ortağı olmaktan büyük
mutluluk duymaktayız.
İMMİB Endüstriyel Tasarım yarışması, tümleşik çalışma sistemi sayesinde, Türk Endüstriyel Tasarımında
görünenden kat kat büyük etkiler yaratmaktadır. Artık Türkiye’de eğitim alan, piyasada çalışan her
Endüstriyel Tasarımcı İMMİB yarışmasını dört gözle bekler, sonuçlarını değerlendirir, çalışmalarında ve
konuşmalarında referans alır olmuştur.
Büyüklerimiz Endüstriyel Tasarım ağacının tohumunu attılar. Bizler şu anda sulamasını ve bakımını
yapmaya çalışıyoruz. Endüstriyel Tasarım nazlıdır. Çok ilgi ve emek ister. Ancak fevkalade bereketlidir.
Bu bereketli ağacın meyvelerini görmeye başladık. Kuşkusuz ki çok daha fazlasını göreceğiz.

Ayberk Yağız
ETMK Başkanı
President of Industrial Designers
Society of Turkey
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Yıllardan beri Türk Tasarımına katkı yapan herkese ve her kuruma, Endüstriyel Tasarımcılar Meslek
Kuruluşu adına teşekkürü borç bilirim.

The Power of Collaboration in Design: İMMİB Design Competitions
As ETMK we are extremely proud to be the partner of IMMIB Industrial Design Competition since year
2005.
By virtue of its integrated action system, IMMIB Industrial Design Competition creates much further
greater effects in Turkish Industrial Design than the visible effects. Presently every single Industrial
Designer trained in Turkey and actively working in the sector is looking forward to participating IMMIB
contest, evaluating its outcomes, and referring to this competition in his/her works and speeches.
The pioneers have laid the earliest seeds of Industrial Design tree and we, the younger generation, is now
dealing with its watering and caring. Industrial Design is coy; it demands so much care and effort. But at
the same time it is fruitful. We have already seen the fruits of this fertile tree and it goes without saying
that we shall harvest even more fruits.
I owe my sincere thanks to every single person and organization and Industrial Designers Association
in particular that have been, for years, contributing in every way possible to the development of Turkish
Design.
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İMMİB
İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, bünyesinde topladığı altı birliğin çalışma konularına giren ürünlerde, ülkemizin
kalkınmasında öncelikli hedef olarak saptanan ihracatımızın artırılması çalışmalarında bulunmaktadır. İMMİB 26.000’i aşkın üye ﬁrmasıyla 2012
yılında Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 30’unu gerçekleştirmiştir. İMMİB Genel Sekreterliği, bünyesinde topladığı altı birliğin çalışma konularına
giren ürünlerde, ülkemizin kalkınmasında öncelikli hedef olarak saptanan ihracatımızın artırılması çalışmalarında bulunmaktadır.
İMMİB, aşağıda yer alan altı birlikten oluşmaktadır:
 éklYfZmdEY\]fé`jY[YlÛdYjÛ:ajdaèa
 éklYfZmd<]eajn]<]eaj\ÛëÛE]lYdd]jé`jY[YlÛdYjÛ:ajdaèa
 éklYfZmdCaeq]naEY\\]d]jn]EYemdd]jaé`jY[YlÛdYjÛ:ajdaèa
 éklYfZmd=d]cljac%=d]cljgfac$EYcaf]n]:adaîaeé`jY[YlÛdYjÛ:ajdaèa
 éklYfZmd<]è]jdaEY\]fn]E[]n`]jYlé`jY[YlÛdYjÛ:ajdaèa
 y]dacé`jY[YlÛdYjÛ:ajdaèa
Birliğin, işlev ve hedeﬂeri aşağıda yer almaktadır:
 é`jY[YlÛdYjÛl]ëcadYldYf\ÛjeYckmj]laqd]a`jY[YlÛYjllÛjeYcn]dc]qYjYjÛfY_]daëe]kafakYèdYeYc$
 :fq]kaf\]lghdY\ÛèÛa`jY[YlÛdYjÛfa`jY[Yl^YYdaq]ld]jafa\r]fd]e]c$e]kd]ca^YYdaq]ld]jafan]adaëcad]jafalYfrae]le]c$
 é`jY[YlÛf_]daëlajade]kaYeY[ÛfYqf]dacgdYjYca`jY[YlÛdYjÛfqmjlaan]qmjl\ÛëÛl]eYkdYjÛfÛ\r]fd]e]c$
 LYfÛlÛe^YYdaq]ld]jacYhkYeÛf\Yqmjlaan]qmjl\ÛëÛ^mYjdYjgj_Yfar]]le]c$gj_Yfar]]\adeaë^mYjdYjYcYlÛdÛeÛkYèdYeYc$
 HglYfkaq]ddc]d]j\]fdc]ear]9dÛe@]q]ld]ja3dc]ear\]fhglYfkaq]ddc]d]j]La[Yj]l@]q]ld]jagj_YfarYkqgfdYjÛ\r]fd]e]c$
 9fÛdYf^YYdaq]ld]jcYhkYeÛf\YqYqÛfdYj`YrÛjdYeYcn]ZmfdYjÛa`jY[YlÛdYjÛfZad_akaf]kmfeYc$
 K]eaf]jd]j$lghdYflÛdYj\r]fd]q]j]ca`jY[YlÛdYjÛZad_ad]f\aje]cn]_]daëe]d]j\]f`YZ]j\YjcÛdeYc$
 =èalae^YYdaq]ld]ja\r]fd]e]c&

İMMİB
General Secretariat of Istanbul Mineral and Metals Exporters’ Association, one of the establishments organised on the basis of materials subject to
export, considering the products of six Associations in its body, trying to increase exports as it is accepted priority goal for the development of our
country. IMMIB realized 30 percent of the total exports in Turkey in 2012, with more than 26,000 member companies. The General Secretariat of
IMMIB has been carrying out activities to increase exports, which has been determined as a prior goal in development of our country, for products
that are within the ﬁelds of activity of six unions gathered under its structure.
IMMIB consists of the following six unions:
 ,VWDQEXO0LQHUDO([SRUWHUV·$VVRFLDWLRQ
 ,VWDQEXO)HUURXVDQG1RQ)HUURXV0HWDOV([SRUWHUV·$VVRFLDWLRQ
 ,VWDQEXO&KHPLFDOVDQG&KHPLFDO3URGXFWV([SRUWHUV·$VVRFLDWLRQ
 ,VWDQEXO(OHFWULFDO(OHFWURQLFV0DFKLQHU\DQG,QIRUPDWLRQ7HFKQRORJ\([SRUWHUV·$VVRFLDWLRQ
 ,VWDQEXO3UHFLRXV0LQHUDOVDQG-HZHOOHU\([SRUWHUV·$VVRFLDWLRQ
 6WHHO([SRUWHUV·$VVRFLDWLRQ
Functions and objectives of the association are as follows:
 7RLQFUHDVHH[SRUWVDQGWRLPSURYHLWLQIDYRURIWKHFRXQWU\E\RUJDQL]LQJWKHH[SRUWHUV
 7RRUJDQL]HH[SRUWDFWLYLWLHVRIWKHH[SRUWHUVJDWKHUHGZLWKLQLWVVWUXFWXUHWRDUUDQJHWKHLUSURIHVVLRQDORSHUDWLRQVDQGUHODWLRQVKLSV
 7RRUJDQL]HGRPHVWLFDQGLQWHUQDWLRQDOFRQWDFWVRIWKHH[SRUWHUVWRLPSURYHH[SRUWV
 7RRUJDQL]HGRPHVWLFDQGLQWHUQDWLRQDOH[KLELWVDQGWRHQVXUHSDUWLFLSDWLRQLQDOUHDG\RUJDQL]HGH[KLELWVZLWKLQWKHVFRSHRIDGYHUWLVHPHQWDFWLYLWLHV
 7RRUJDQL]H3XUFKDVH&RPPLVVLRQVIURPSRWHQWLDOFRXQWULHVWRRXUFRXQWU\DQG7UDGH&RPPLVVLRQVIURPRXUFRXQWU\WRSRWHQWLDOFRXQWULHV
 7RSUHSDUHSXEOLFDWLRQVZLWKLQWKHVFRSHRIWKHVHDFWLYLWLHVDQGVXEPLWWKHPWRWKHH[SRUWHUVIRULQIRUPDWLRQ
 7RRUJDQL]HVHPLQDUVDQGPHHWLQJVWRNHHSWKHH[SRUWHUVLQIRUPHGDQGXSGDWHGDERXWSURJUHVVHV
 7RRUJDQL]HWUDLQLQJDFWLYLWLHV
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Metalden Mamul Ürünler Kategorisi Seçici Kurul Üyeleri
Members of the Selection Committee of Metal Products Category

Alper ÇALGÜNER
Öğretim Görevlisi
Lecturer
Gazi Üniversitesi
Gazi University
Ayça GÜVEN
İMMİB ETY 2012 Plastik Prof. Kat. Birincisi
İMMİB 2012 IDC Plastic Cat.Winner
Tasarımcı
Designer
MUCA Studio
Aynur AYHAN
İDDMİB Denetim Kurulu Üyesi
Member of the Board of İDDMİB
Ayhan Metal Pres Döküm San. ve Tic. AŞ.
Aysun ALTINDAĞ
Tasarımcı Designer
Omlet İstanbul

Cemil TAYMAN
İDDMİB Yönetim Kurulu Üyesi
Member of the Board of İDDMİB
Ceta Form El Aletleri San. ve Tic. A.Ş.
Fatih KARACA
Yönetim Kurulu Üyesi
Member of the Board
Karaca A.Ş.
İsmail ERDOĞAN
İDDMİB Yönetim Kurulu Üyesi
Member of the Board of İDDMİB
Hisar Çatal Bıçak Kaşık ve Paslanmaz
Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş.
Lütfü KÜÇÜK
Genel Müdür
General Manager
İnter Mutfak Eşyaları Tic AŞ

Ben DAVIES
Tasarımcı
Designer
Ben Davies Design

Murat ARIKUT
Öğretim Görevlisi
Lecturer
İzmir Ekonomi Üniversitesi
İzmir University of Economics

Berrak KARACA ŞALGAMCIOĞLU
Araştırma Görevlisi
Resarch Assistant
İstanbul Teknik Üniversitesi
İstanbul Technical University

Oğuz BAYRAKÇI
Endüstri Ürünleri Tasarımı Blm. Bşk
Head of Ind. Prod. Design Departmant
Mimar Sinan Üniversitesi
Mimar Sinan University

Osman TUTAL
Mimarlık Bölümü Öğretim Görevlisi
Architecture Dep. Lecturer
Anadolu Üniversitesi
Anadolu University
Sedat ÖZÇELİK
İDDMİB Yönetim Kurulu Üyesi
Member of the Board of İDDMİB
Erdoğanlar Alüm. San. Tic. A.Ş.
Selçuk HARPUT
Arge Müdürü
R&D Manager
Sarkuysan A.Ş.
Süha URAL
Arel Üniversitesi
Arel University
End. Ürün. Blm. Bşk.
Head of Ind. Design. Dep

Burak ÖNDER
Genel Müdür
General Manager
Lux Plastik
Bülben YAZICI
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Blm. Bşk
Head of Ind. Prod. Design Departmant
Dilek ÖZBEK
Satış Müdürü
Sales Manager
Üçsan Plastik
Francesc ARAGALL
Herkes İçin Tasarım Kuruluşu Başkanı
President of Design for All Foundation
Haşim ÇETİN
İKMİB Yönetim Kurulu Üyesi
Member of the Board of İKMİB
Çetin Plastik San. ve Tic. A.Ş.

İlhan ERHAN
Endüstri Ürünleri Tasarımı Blm. Bşk
Head of Ind. Prod. Design Departmant
Kadir Has Üniversitesi
Kadir Has University

Uğur ALTIN
Marka ve Patent Danışmanı
Trademark and Patent Consultant
Kılavuz Patent

Julia CASSIM
Araştırmacı
Senior Research Fellow
Royal College Of Art

Yavuz IRMAK
Yeditepe Üniversitesi
Yeditepe University
Sanat ve Tasarım Blm. Bşk. Yrd.
Deputy Head of Art and Design

Kunter ŞEKERCİOĞLU
Tasarımcı
Designer
Kilittaşı Design

Yıldırım KAYMAL
Kurumsal İletişim Danışmanı
Corporate Communications Consultant
Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Murat AKYÜZ
İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman of Istanbul Chemicals and
Chemical Products Exporters’ Association
Akyüz Plastik
Oğuzhan DURMUŞ
Müdür
Manager
Titiz Plastik

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

Ahmet Bülent ZORLU
Tasarımcı
Designer
Trio Tasarım

Elektrikli Küçük Aletler Kategorisi Seçici Kurul Üyeleri
Members of the Small Electrical Appliance Category Selection Committee

Atilla EREN
İstanbul Elektrik Elektronik Makine ve
Bilişim İhr. Birliği
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Vice Chairman of the Board of Istanbul
Electrical-Electronics, Machinery
and Inform. Tech. Exporters’ Association
DE-KA Elektroteknik San. ve Tic. A.Ş.
Ayberk YAĞIZ
ETMK Genel Başkanı
President of Industrial
Designers Society of Turkey
Ay Tasarım
Besim OKTAYER
Kurucu
Founder
ATİMAK Makine Sanayi ve Tic. A.Ş.

Hakan ÜNLÜ
Kurucu
Founder
Hakan Ünlü Mühendislik
Hakan Ünlü Engineering
Mehmet KAVAKLIOĞLU
İEMBİB Yön. Kur. Üye
Member of the Board
Pamukkale Kablo A.Ş.
Murat HONDU
Endüstriyel Tasarımcı
Industrial Designer
Vestel
Murat KOLBAŞI
Genel Müdür
General Manager
Arzum

Özgür ÖZ
Endüstriyel Tasarımcı
Industrial Designer
Arçelik
Sultan SEL
Endüstriyel Tasarımcı
Industrial Designer
Vestel
Tom VAVİK
Öğretim Görevlisi
Lecturer
Mimari ve Tasarım Okulu
Oslo School of Architecture and Design

Erdem AKAN
Maybe Design
Tasarımcı
Designer
Güvenç KILIÇ
Yönetici
Manager
Hiref Tasarım A.Ş.
Halil İbrahim ALTIN
Tasarımcı
Designer
Galeri Tasarım
Hande BAŞOĞLU
Yönetici
Manager
Yenibiyer Ajans

Hayrettin ARSLANOĞLU
Yönetici
Manager
MatrakTasarım ve Sanat Ürünleri

Nil DENİZ
Demirden Design - Ilio
Tasarımcı
Designer

Hazel MACMILLAN
Royal College of Art
Yaratıcı Tasarım Mühendisi
Innovation Design Engineering

Tahsin ÖZTİRYAKİ
İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman of Istanbul Ferrous and NonFerrous Metals Exporters’ Association
Öztiryakiler Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş.

Hülya ÇELİK PABUÇCUOĞLU
Sasanna Tasarım
Tasarımcı
Designer
Mehmet DOYRAN
Yönetici
Manager
HAKART Dekoratif Eşya ve Metal Sanayi A.Ş.
Muzaffer KOÇER
İMMİB ETY 2012 Plastik Prof. Kat. Birincisi
İMMİB IDC 2012 Plastic Cat. Winner
Tasarımcı
Designer Muca Studio

Özlem YALIM ÖZKARAOĞLU
Endüstri Ürünleri Tasarımcısı
Industrial Product Design
İKSV Tasarım Bienali Danışmanı ve
Danışma Kurulu Üyesi
Istanbul Design Biennial Advisor
Zeynep YILMAZ
Tasarımcı
Designer
Bilkent Kültür Girişimi

Konsept 2013: İstanbul için Hediyelik Eşya Kategorisi Seçici Kurul Üyeleri
Concept 2013: Gift for Istanbul Category Selection Committee

Ayşe Sibel SIRDAŞ
Yönetici
Manager
Asma Anadolu Kültür Sanatları
San. Tic. A.Ş.

Değerlendirme Süreci
Assessment Process

Seçici Kurul Çalışmaları 2013
4 Mayıs 2013 Cumartesi günü gerçekleştirilen İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları 2013 Seçici Kurul Toplantıları ilk olarak ortak kurul toplantısı ile
başladı ve her ürün kategorisi için ayrı salonlarda devam etti. Değerlendirmeler inovasyon, ihracat potansiyeli, estetik, işlevsellik, gerçekleştirilebilirlik,
güvenlik ve sürdürülebilirlik kriterleri kapsamında yapıldı. Toplantıda 55’i Metalden Mamul Ürünler, 90’ı Plastikten Mamul Ürünler, 58’i Elektrikli Küçük
Aletler ve 93’ü Konsept 2013: İstanbul için Hediyelik Eşya kategorilerinde olmak üzere toplam 296 proje değerlendirildi ve toplam 29 proje ödüle layık
bulundu.

Works of Selection Committee 2013
Held on Saturday, 4 May 2013, the 2013 Selection Committee Meetings of IMMIB Industrial Design Awards ﬁrst commenced with the joint committee
meeting and separate meetings were arranged for each of the product categories. Assessments were conducted under the criteria “innovation, export
potential, aesthetics, functionality, feasibility, safety and sustainability”. There were a total of 296 projects assessed in the meeting 55 Metal Products, 90
Plastic Products, 58 Electric Products and 93 Concept 2013: Gift for Istanbul for 2013 and a total of 29 projects were granted awards.

Profesyonel
Professional

Öğrenci
Student

Toplam
Total

Metalden Mamul Ürünler
Metal Products

36

19

55

Plastikten Mamul Ürünler
Plastics Products

45

45

90

Elektrikli Küçük Aletler
Electric-Electronic Small Products

33

25

58

Konsept 2013: İstanbul için Hediyelik Eşya
Concept 2013: Gift for Istanbul

61

32

93

Kategoriler / Categories

Genel Toplam
Total

296

Konsept 2013: İstanbul İçin Hediyelik Eşya
Concept 2013: Gift for Istanbul

Metalden Mamul Ürünler
Metal Products

%31

%19

Plastik Mamul Ürünler
Plastic Products

%30
Elektrikli Küçük Aletler
Electric - Electronic Small Products

%20
20

21

Metalden Mamul Ürünler Kategorisi / Profesyonel
Metal Products Category / Professional

Metalden Mamul Ürünler Kategorisi / Metal Products Category
24

1.
Çağlar Alkan
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Middle East Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design

Profesyonel - Birincilik Ödülü / Professional - First Prize

Odak Ocak Kıskacı
Yemek pişirme sırasında ocak ve ısı kaynağıyla çalışmak görme engelliler için oldukça sıkıntılıdır. Engelsiz insanlar da ocak
ve ısı kaynağından kaynaklanan mutfak kazaları yaşarlar. Bu kazalar çoğunlukla tencere, tava gibi pişirme ekipmanlarının
ısı kaynağı üzerinde ortalanamamasından ya da pişirme sırasında kaymasından kaynaklanmaktadır. ODAK, ateş ortalayıcı
tencere, tava gibi pişirme ekipmanlarının ısı kaynağı üzerinde ortalanmasını sağlar ve kıskaç görevi görerek sabitler. ODAK
kabartmalı altı noktadan tutularak ısı kaynağını çevreleyen ocak demirlerinin üzerine yerleştirilir. Tencere, tava gibi mutfak
ekipmanları ODAK’ın üzerine yerleştirilirken ağırlıklarıyla ODAK’ın kanatlarını yukarı kaldırırlar. Kanatlar yukarı kalktığında
ekipmanı kıskaca alır, ekipmanın sağa sola kaymasını önleyerek ateşin ortalanmasını ve güvenli yemek pişirmeyi sağlar.
Üç farklı boy ısı kaynağı büyüklüğüne göre üç boy tasarlanan Odak, tüm ocaklarda standart kullanılan birbirlerine dik
uzanan ocak demirleri üzerine yerleştirilir.

Odak: Stove Top Grapple
Using the stove and the stove top is difﬁcult for visually-impaired people. Additionally, most of people have being injured
in the kitchen accidents that caused by the stove and stove top. Mostly, these accidents are caused by placing the cooking
equipment as imbalanced and slipping them from the stove top during the cooking. ODAK, stove top stabilizer, grasps
the cooking equipment and holds it in the center on the stove top and provides balance during the cooking process as a
grapple. Odak is located on the stove top easily by holding from the relief dots placed on it. Nails of the ODAK, grasp the
cooking equipment with the help of the gravity and prevents slipping. Odak is designed in three sizes according to three
standart size of stove top and ﬁts on almost all stoves. Odak is composed of a main body and four nails attached on it.
The main body and nails are made of steel by cast molding. Galvanization is applied on both parts. The stoppers on the
nails provide a restricted rotation for the nails on the main body. A single standard size of nail is used for the all three
different sizes of main the body.
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2.
Burçin Şuşut
Yeditepe Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Yeditepe University
Faculty of Fine Art
Department of Industrial Design
Yüksek Lisans
Bauhaus Dessau Kentsel Tasarım
Master’s Degree
Bauhaus Dessau Urban Design

Berk Kotel
Yeditepe Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Yeditepe University
Faculty of Fine Art
Department of Industrial Design
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Profesyonel - ‹kincilik Ödülü / Professional - Second Prize

Zip-On
Zip-On, parkinson hastaları, yaşlılar, çocuklar ve görme engellilerin fermuar kullanımını kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.
Genişletilmiş ağız yapısı ve kolay kavranabilen tutacağı ile herkesin kullanımına yöneliktir.

Zip-On
Zip-On aims to simplify zipping jackets on by patients who suffer from parkinson disease, elderly, children and
visually handicapped people. Enlarged zip slider and easy to hold puller enables everyone to use it easily.

Metalden Mamul Ürünler Kategorisi / Metal Products Category
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3.

Profesyonel - Üçüncülük Ödülü / Professional - Third Prize

+eksi
Şenol Dogan
Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Marmara University
Faculty of Fine Art
Department of Industrial Design

artıeksi sayesinde kıyafet değiştirmek çok kolay ve zahmetsiz. Yüksek çekim kuvvetine sahip metal mıknatıslar yuvalarına
zahmetsizce oturarak sıkı bir tutuş sağlar ve siz bir kuvvet uygulamadığınız sürece yerinden ayrılmaz. Tasarım istenilen
renkte ve çeşitlilikte üretilebileceği için kişi kendi artıeksi modasını da yaratabilir. Mevcut gömleğinizin düğmelerini
sökerek yerine artıeksi düğmelerini rahatlıkla takabilirsiniz. Mevcut düğmeyi söktükten sonra artıeksi’nin alt parçasında
bulunan çengeli kumaşa geçirerek bükmeniz yeterli. Üst parçayı ise normal gömlek deliğine yerleştirirseniz düğmeniz
kullanıma hazır hale gelir. Alt parça bir sefer takıldıktan sonra üst parça, rahat takılıp çıkarılabildiği için, istenilen renk
ve ebatta seçilebilir. artıeksi tasarımında “-” düğmeyi sabitledikten sonra “+” düğmeyi istediğiniz şekil, renk ve dokuda
seçip kendi stilinizi zahmetsizce oluşturabilir ve hiçbir zorluk yaşamadan kıyafetlerinizi giyebilirsiniz. artıeksi’yi sadece
gömleklerde kullanmak zorunda da değilsiniz. Düğme yuvası bulunan her kıyafetinizde rahatlıkla ve kolayca kullanabilir,
hayatınızı kolaylaştırmanın yanında tarzınızı da yansıtabilirsiniz.

+eksi
Thanks to artieksi, it is very easy and effortless to change clothes. Metal magnets with high gravitational force hold tight,
effortlessly sitting in slots and it cannot get loose so long as you cannot apply force. You can create your own style
because design can be produced in any desired colour or variety. You can remove the existent button from your shirt and
then you can easily put in arieksi button instead of the old one. After removing the existent button, it is enough to push
hook, which you can ﬁnd under the bottom part of the artieksi, through cloth and then to twist it. You can put upper part
in the normal shirt’s hole and now it is ready to use. Once you put the button part in, then the upper part can be selected
in any desired colour and size because you can easily put in and remove it.
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Şevket Öztaş
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Mimarlık Fakültesi
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Profesyonel - Mansiyon Ödülü / Professional - Mention Prize

Vivant
Vivant tekerlekli sandalye kullanıcılarına yönelik tasarlanmış, elektrikle çalışan bir modüldür. Oldukça pratik bir şekilde
kendi tekerlekli sandalyenize monte edebilirsiniz. Elektrikli bataryaları sayesinde siz yorulmadan gitmek istediğiniz yere
ulaşmanızı sağlar. Yenilikçi özelliği sayesinde karşınıza çıkacak sürprizlere karşı her zaman hazırlıklı olmanızı sağlar.
Yolunuza çıkan merdivenler artık sorun olmaktan çıkmıştır. Sisteme entegre palet sistemi sayesinde benzersiz bir şekilde
herhangi birisinin yardımı olmadan merdiven moduna geçebilir, herhangi bir efor sarfetmek zorunda kalmadan bu engeli
güvenli bir şekilde aşabilirsiniz. Vivant ergonomik tasarımı sayesinde manuel kullanımınıza da engel teşkil etmemektedir.
Bataryaları sayesinde normal kullanımınızı desteklerken, yenilikçi yapısıyla merdiven sorununuza oldukça pratik bir şekilde
çözüm getirir. Kontrol ünitesini koltuğunuzun kolçağını sabitleyip joystick gibi kullanabilirsiniz. Sisteme ilave navigasyon
ve bilgi ekranı sayesinde kalan batarya seviyenizi takip edebilirsiniz. Tekerlekli sandalyenizin göbeğine bir kereliğine monte
edeceğiniz aparat sayesinde oldukça rahat takıp çıkarabilirsiniz. Duvara monte şarj ünitesi ile oldukça rahat bir şekilde
yeniden şarj edebilirsiniz.

Vivant
Vivant is a powered module that is designed for wheelchair users. You can install it to your own wheelchair for a very
practical way. With the help of the electric batteries you can go wherever you want. Thanks to its innovative features
you will be always prepared for the surprised that you meet. Stairs are no longer problem for you. With integrated pallet
system, you can switch into stair mode without help of someone. You can safely overcome this stair obstacle. Vivant
let you use your wheelchair in also manuel way thanks to its ergonomic design. With the help of the battery system it
support your normal usage and also it is a very practical solution for your stair problem. You can ﬁx your control unit to
your armlet like a joystick. You have the navigation and also display unit to control your battery level. Once you mount
the apparatus into your wheelchair, you can easily attach-detach it. You can recharge it with the wall mounted charge unit.
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20122078

20122078
Katılımcılar, fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını istememiştir.
The participants did not prefer,
their photography and personel
info, to take part in the catalogue.

HANG-IT

Fulya Certel

Hang-It’in amacı poşet, çanta vb. yükleri taşırken ağırlığı tüm vücuda dağıtmak ve ayrıca bu tür ürünlerin taşınması
sırasında oluşan kavrama, parmak vb. uzuvları zedeleme problemlerinin önüne geçmektir. Hang-It şerit metrelere
benzer bir sistemle çalışmaktadır. İçerisinde yukarı ve aşağı yönlere hareket eden iki adet makara sistemi
bulunmaktadır. Bu makaralar iki yanda bulunan “release / lock” butonları ile kullanıcının ihtiyaç duyduğu boyutlarda
ayarlanabilir. Büyük butonlar sayesinde elle olduğu kadar dirsek vb. uzuvlar ile de sistemi çalıştırmak mümkündür.
Butonlara tekrar basıldığında plastik şeritler makaraya geri sarılır. Alüminyum gövde ve parçalar ağırlık taşıyacak bir
ürün olduğu için plastikten bir ürüne göre daha dayanıklıdır. Hang-It’in üst parçası silikondur, bu sayede kullanıcının
vücuduna dayanan kısımlarda zedelenme yaşanması önlenir. Hang-It’in alt kısmındaki kıskaçlı bölüm ise poşet vb.
yüklerin asılmasını sağlayan yuvadır. Bu yuvanın kıskacı da yandaki butona herhangi bir uzuv ile baskı uygulanarak
açılabilmektedir. Butonların üstündeki çıkıntılar yönleri belirtmeye yaramaktadır. Hang-It; yapısıyla normal bireylere
ergonomik çözümler sunduğu kadar; engelli bireyler için de taşıma sorunlarını azaltmayı amaçlayan bir üründür.

HANG-IT

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

Design’s main aim is splitting the mass of grocery bags, plastic bags etc. to whole body’s muscle and preventing
handling, gripping problems; as well as ﬁnger etc. injuries. Hang-It works like tape measures’ systems. Inside the
main body; there is two reels for arranging the height of the cables. These reels are bound to “release / lock” buttons
at the sides of the body for adjusting cables fort he user’s needs. Big buttons are useful for pushing with elbow
etc. Limbs as well as ﬁngers. Re-touching the buttons helps to gather the cables inside of the body again. Die-cast
molded alumininum body is more durable for carrying weight than the plastic counterparts. Upper part of the Hang-It
is silicone based for pereventing the injuries at the parts of body that connects to product. Clamp part at the down
side is for hanging grocery bags etc. to product easily. This clamp can be opened with the pressure to buton at he
side with any limb. Bulges on the buttons designed to show the every kind of user for which button is for up or down
reel. Hang-It presents new ergonomic solutions for the ordinary user; and also helps to disabled users for carrying
activities.

Hüseyin Uzut
Kocaeli Üniversitesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
İç Mimarlık Bölümü
Kocaeli University
Department of Architecture and
Design Department of Interior Architecture
Yüksek Lisans
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
İç Mimarlık Bölümü
Master’s Degree
Mimar Sinan University of
Fine Arts Department of Interior Architecture
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İlknur Şengören

BARDAH-î
İçindeki sıvı seviyesini, görme engellilerin anlayabilmesi için tasarlanmış bardak ve sürahi.

BARDAH-î
Kübra Akyüz

Blind people could not understad how much water in the glass so this product was designed to help their life.

Kocaeli Üniversitesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
İç Mimarlık Bölümü
Kocaeli University
Faculty of Architecture and Design
Department of Interior Architecture

20122213
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını istememiştir.
The participant did not prefer,
her photography and personel
info, to take part in the catalogue.

35

Metalden Mamul Ürünler Kategorisi / Metal Products Category

Profesyonel / Professional

Emre Özsöz
Kadir Has Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Kadir Has University
Faculty of Fine Art
Department of Industrial Design

handy
Birçok kişi bir kaza sonucu elini yitirebiliyor veya doğuştan eli olmadan doğabiliyor. Bu yüzden tek eli veya iki eli de
olmayan kişiler hayatlarını kullanımı zor protez el kullanarak geçiriyorlar. Bu protezler kullanım sırasında esneklik
ve serbestlik sağlamamakla beraber önemli eylemlerde de sıkıntı yaratmaktadır. Bu yüzden tasarlamış olduğum bu
protez seti sayesinde kişi önemli olan eylemleri tek başına hiçbir yardım almadan tutma, taşıma, yeme-içme, pişirme
ve açma gibi eylemleri gerçekleştirebileceklerdir. Paslanmaz çelik ile üretildiği için sağlam ve uzun ömürlü bir settir.
Protez başlıkları sol veya sağ eli olmayan kişiler içinde kullanım sağlamaktadır. Başlıklarda bulunan küresel mafsal
sayesinde istenildiği gibi kişiselleştirilebilmektedir. Çok fonksiyonlu başlık ise kişini taşıma, tutma, açma ve pişirme
gibi eylemleri için kullanılmaktadır. Bu başlığın orta kısmı büyüyüp küçülebilen bir sisteme sahiptir ve bunu başlıkta
bulunan ayar tekerliği sayesinde ayarlayabilmekteyiz ve bu sayede çoğu büyüklükteki ürün ile adapte edebilmekteyiz.

handy
With this prosthesis set I designed, the disabled person shall be able to perform vital actions without assistance
like holding, carrying, eating-drinking, cooking and opening. This is a durable and long lasting product thanks to its
stainless steel body. Prosthesis heads also provide ease of use for one-handed people. By means of spheral joint
located in the heads the set can be customized as one likes it to be. Multi-functional head can be used for carrying,
holding, opening and cooking performances. Body part of this head has a system that can be enlarged or contracted
and we can customize this feature by gauge circle in the head which also makes it possible to adapt to a variety of
products in different sizes.
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Yakmazdanlık
Bu tasarım geleneksel çaydanlığın güvenli hale getirilmesi için düşünülmüştür. Günümüzde kullanılan çaydanlıklar
devrildiği zaman içindeki sıcak suyun tamamını dışarı bırakıp insan vücudunda yanıklara ve hatta ölümlere sebep olabiliyor.
Yakmazdanlık ise devrildiğinde içindeki sıcak suyu dışarı bırakmayıp bu tip ciddi kazaları önlemektedir. Kullanılmadığında
su boşaltma yolu kapalıdır. Kulplar elle kavrandığında su boşaltma yolu tasarlanan mekanizma sayesinde açılır. Kulplar
bırakıldığında tekrar su boşaltma yolları kapanır.

Yakmazdanlık
This design has been created for the aim of making traditional teapot safer. Even when it is toppled non-burning does not
release the hot water it contains thus it prevents major accidents. When not in use, water discharge channel is blocked.
Once the handles are gripped water discharge channel is let free with the mechanism and once the handles are let free
water discharge channel is blocked again.
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20132037
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel
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Vunax
Metal A ve B parçalarının oluşturduğu konstrüksiyon üzerine yapılandırılmış olan Vunax, 0-5 yaş aralığındaki
çocukların uyuma veya dinlenme ihtiyacını karşılayan bir bebek karyolasıdır. Vunax, bebeklerin büyüdükten sonra
kullanılmayan karyolalarına yönelik bir çözüm üretmek üzere doğmuştur. Bu; anne ve babanın Vunax’ı satın alırken,
ürünün çocuklarının büyüdükten sonra hangi ihtiyacına cevap vermek istediklerine karar vermeleri sonucunda ihtiyacı
karşılayan renkteki Vunax’ı seçmesiyle sağlanacaktır. Ürün konsepti A ve B parçalarından oluşan metal konstrüksiyon
sayesinde çeşitlenmektedir. Karyolanın içinde yer alan ve ürüne farklı kullanım opsiyonları kazandıran baza, iki adet
metalden ve kauçuk malzemeden üretilerek güvenlik kilidi ile taşıma aparatı görevi üstlenmektedir. Bebek büyüdükten
sonar anne ve baba, bazayı yerinden çıkarıp fonksiyonelliğe hizmet eden ürünü demonte ederek yeni ürün olarak başka
bir Vunax’ı kullanabilir. Vunax’ın, yeşil, mavi ve pembe renk opsiyonları vardır. Vunax’ı oluşturan A ve B parçalarının
farklı monte ediliş biçimlerinden farklı ürünler tasarlanmıştır. Bu doğrultuda A ve B parçalarının “V” şeklinde monte
edilmesi ile 90 cm’lik oyuncak depolama ünitesi, “U” şeklinde monte edilmesi ile 50 cm’lik ve “N” şeklinde monte
edilmesi ile 50 cm’lik çocuklara yönelik çizim masası, “A” şeklinde monte edilmesi ile 90 cm’lik kullanım tercihine
gore masa veya sandalye,”X” şeklinde monte edilmesi ile ise bebek karyolasi olarak kullanilmaktadir. Ürün ismi olarak
düşünülen Vunax, tüm bu opsiyonların yan yana gelmesi ile ortaya çıkmıştır.

Vunax
Vunax, built over the construction formed with Metal A and B pieces, is a baby cot designed to meet sleeping or
comforting needs of 0-5 age group. Vunax was created to provide a solution for the baby cots that became useless
once the babies grew up. Product concept is elaborated with the metal construction formed with A and B pieces.
Bed base that is placed within the cot and enriching the product with a variety of uses is produced with two metals
and rubber material and with its safety lock it also bears a carrying apparatus. Once the baby grows, older parents
can dismount the base, mount the functional product and start to use another Vunax as the new structure. Different
mounting styles of Vunax components A and B enabled the designation of new products. “V” shape mounting of
A and B components enables the formation of a 90 cm toy storage, “U” shape mounting of A and B components
enables the formation of a 50 cm storage and “N” shape mounting of A and B components enables the formation
50 cm drawing desk for children, “A” shape mounting of A and B components enables the formation 90 cm table
or desk depending on your choice, ”X” shape mounting of A and B components enables the formation of baby cot.
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Deskol
Parkinson hastaları kontrolsüz titremeler yaşamaktadır. Bu titremelerden dolayı yemek yeme, kitap okuma gibi
faaliyetleri yapmakta zorluk çekerler. Deskol bu faaliyetleri gerçekleştirirken kolaylık sağlayan bir tasarımdır. Deskol,
360 derece dönebilen dairesel formdaki bir dirsek üzerine yerleştirilmiş teleskopik amortisör sistemidir. El bilekleri
amortisörün tepesindeki bileklik içerisine bağlanır. Sistem, elin titremesini belli bir oranda azaltırken kol hareketlerini
engellemez. Titreme amortisörde emildiği için masaya aktarılmaz. Kullanıcı bu şekilde ellerini kullanmasını gerektiren
faaliyetleri daha konforlu bir şekilde yerine getirebilir.

Deskol
Parkinson’s disease patients experiencing uncontrolled tremors. This is due to the tremors, they have difﬁculty
doing activities such as reading a book and eating. Deskol is a design which helps to do these activities. Deskol
has 360-degree rotating circular form bracket system and a telescopic shock absorbers mounted on. Wrist strap is
connected to the top of the shock absorber for the wrists. The system does not prevent hand gestures while reducing
shaking. Vibration to the table is also absorbed by shock absorbers. Operation that requires the user to use his hands
in this way are more comfortably.
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Emine Özyoldaş
Kocaeli Üniversitesi
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Kocaeli University
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e-Walker
Yürüme güçlüğü çekenlerin, iç mekandaki hareket konforunu artırmak için tasarlanmış bir üründür. e-Walker’ın
özelliği; gövdesinde kullanılan karbon ﬁber kompozit malzeme sayesinde son derece haﬁf ve mukavemeti güçlü bir
yapıya sahip olmasıdır. El tutma yerlerindeki fren sistemi, kullanıcının durduğu anlardaki kontrolünü ve güvenliğini
sağlar. Kişi yorulduğunda fren butonuna iki kez basarak e-Walker’ın tekerlerini kilitler ve yürüme aracının önünde
bulunan aparat kullanıcının rahatça oturabileceği bir platforma dönüşür. e-Walker, günlük hareketleri kolaylaştıran,
rutin hareketlerin daha kolay yapılmasını sağlayan bir yardımcıdır. e-Walker Tasarımdaki en önemli noktalardan biri de
ergonomi ve erişilebilirliktir. Malzeme seçimi ve tasarımı ile ürünün daha az yer kaplaması ve taşıma anında rahatsızlık
vermemesi sağlanmaktadır. Katlanabilir yapısı ve haﬁﬂiği sayesinde kolay taşınabilirdir.

e-Walker
e-Walker is a product that designed to improve the comfort of motion in the interior. The most important property
of e-walker is, carbon ﬁber composite material that user in the body due to a strong structure that is extremely
lightweigh and strength. The brake system that exists on the hand holding part ensures the safety able the control of
user. When the user clicks the button twice because of being tired, the apparatus in front of the wehicle transforms
a platform which the user can sit comfortably. e-Walker is an asistant and facilitating that provides making daily
routine movements easier. One of the important points in of the e-Walker design is ergonomics and accessibility. The
purpose of the design and material selection of e-Walker if provided selection, keeping less place and easy transport.
The e-Walker can be transported easy foldable and light weight structure.
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ÇANTA BARBEKÜ
Çalışma sistemi: Yan ve üst kapakları kapatılıp ayakları da toplandığında 45x35x10 cm ebatlarında saplı çanta şeklini
almaktadır. Üst ızgarası dönme ve yükselme özelliğine sahiptir. Aynı zamanda mekanik kül boşaltma sistemi ve
mekanik fan (Üﬂeme sistemi) eklenmiştir.

BAG BARBEK
How it works: When its side and top caps are closed and the bottom parts are folded it is transformed into a
45x35x10 cm sized hand bag. Top grill can be heightened and rotating. It also has mechanical ash discharging
system and mechanical fan (blowing system).
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stepwise
Stepwise, yürüteç, baston, koltuk değneği ve bunun gibi yardımcı aparat kullanan yaşlı ve rehabilitasyon sürecindeki
kişilerin yürüyüşlerini oturarak devam edebilmelerini sağlamaktadır. Bu durumdaki kişilerin yürüteç kullanımları
esnasında yorulmaları sonucu oturarak dinlenmeleri gerekmektedir. Kişi gövdedeki seleye oturarak veya ayakta
adım atarak ilerleyebilir. Açık ve kapalı mekanlarda bacak kırıklarında ve ileri seviye yürüme zorluğu çeken kişilerin
kısa süreli nakilleri bir başkası vasıtasıyla yapılabilir. Kullanım dışında tek hamlede katlanarak depolanacağı yere
götürülebilmektedir.

stepwise
Stepwise is assisting elderly and handicapped people at their indoor and outdoor movement with its ergonomically
sitting position. On the countrary of using cruths and other walking assist devices, Stepwise lets patients movement
both sitting and leaning walking also. Stepwise is user- friendly on the storing with one step folding feature. By this
feature Stepwise is optimal solution for civil service centers, hospitals and medical centers.
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EASY POUR
Easy pour görme engelli insanların sıvıyı bardağa boşaltmakta yaşadıkları zorluklar düşünülerek tasarlanmıştır.
Görme engelli insanların bugün bardağa boşalttıkları sıvının miktarını anlamada kullandıkları yöntem hijyenik olmayan
ve tehlikeli bir yöntemdir. Çünkü görme engelli insanlar bardağa boşalttıkları sıvının miktarını işaret parmağını
bardağın kenarına koyarak, sıvının eline değmesi ile anlamaktadır. Termosun altında yer alan hazne tam bir su bardağı
hacmindedir. Kullanıcı düğmeye bastığı zaman sıvının dışarı akmasını sağlayan deliklerin konumu sayesinde, tam bir
su bardağı hacminde sıvı boşalır ve sıvı akışı tamamlanır. Düğmeye basılması ile hareket eden termos içerisindeki “C
parça” üst haznedeki sıvının temasını kesip, alt haznedeki sıvının boşalmasını sağlar. Düğmenin tekrar eski konuma
getirilmesi ile eski konumuna gelen “C parça” ile sıvının dışarı akma yüzeyi kapanır ve bir su bardağı hacmindeki alt
hazneye tekrar sıvı akışı sağlanır. Toplam altı su bardağı hacmine sahip termos, paslanmaz çelikten üretilmektedir. Alt
haznesi çıkabilen termos, bulaşık makinasında yıkanabilir ve temizliği kolaydır.

EASY POUR
Easy pour is designed for visually impaired people with the empathy of their difﬁculty to pour liquid into a glass.
The method visually impaired people using today to understand the amount of the ﬂuid evacuated to the glass is
unhygenic and dangerous. Because visually impaired people understand the amount of the ﬂuid evacuated to the
glass by the ﬂuid touching the edge of their index ﬁnger. This method can cause the burning of the ﬁnger particularly
with hot beverages such as tea. Designed to solve this problem, easy pour consists of two parts. The container at
the bottom of the thermos has the volume of a full glass of water. When the user presses the button, through the
positions of the holes allowing the liquid to drain out, a full glass of water volume liquid discharges and liquid ﬂow
is completed. “C track” moving in the thermos by pressing the button cuts the contact of the liquid of the upper
reservoir and allows the liquid to drain at the bottom of the tank. By switching the button to its original position, the
“C track” comes to its original position and liquid ﬂow off surface is closed and a full glass of water volume liquid
is forced to ﬂow again to the lower housing. With a volume of six glasses, the thermos is manufactured in stainless
steel. Lower hausing which can be taken off is dishwasher safe and easy to clean.
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Protez Kollu Kullanıcılar için Evrensel Anahtar ve Kilit Tasarımı
Projede belirli kullanıcı gruplarının anahtar deliği gibi bir boşluğa anahtar takmasının zorluğu göz önünde
bulundurularak, farklı bir kullanım senaryosu tasarlanmıştır. Bu kullanım şeklinde anahtar sabit kapının kolu ise
hareketelidir. Küresel anahtar, ucundaki mıknatıs yardımı ile iç bükey yarım küre kilit boşluğuna oturur, erkek mıknatıs
parça kilit üzerindeki boşluğa yapışır. Kilit üzerindeki kol iç içe geçmiş kilit dillerini döndürür. Kol, aşağıya ve yukarıya
döndürülerek kapı kilitlenir ve açılır. Kol üzerinde protez elin kaynaması için oluşturulmuş çıkıntılar hem aşağı itme
hem de yukarı kaldırma hareketleri sırasında elin kaymasını engellemektedir. Evrensel ürünün çıkış noktası protez kol
kullanan kullanıcı grubu olmakla beraber, el göz koordinasyonu zayıﬂamış pek çok farklı kullanıcı grubu ve normal
kullanıcılar da ürünü kullanabilir.

Universal Key and Lock Design for Prosthesis Armed Users
Revising the fact that it is very hard for a group of users whose eye to hand coordination is handicapped or weakened
to lock and unlock a conventional door, a different user scenario is designed. In this scenario, key does not rotate but
the handle does. The spherical key with a magnet at the center bottom integrates the hemispehere locking part of the
system. The handle rotates to lock and unlock the door. The handle is designed with the aim that the mechanical arm
should not slip while pushing the handle. Eventhough the starting point for the universal design is the user group
with the mechanical arm, many different user groups with weak hand and eye coordination and the normal users
might use the product.
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ONE HAND STEWPOT
Mutfakta en sık kullandığımız gereçlerden biri olan tencere için iki elimizin de olması gerekmektedir. Peki bizim
iki elimiz birden yoksa? Bu soruna çözüm bulmak amaçlı ortaya çıkmış bir ﬁkirdir; One hand stewpot. Konsept,
bir elimizle taşıma ve yönlendirmeyi yaparken, kolumuzdan sıcak tencereye değmeden güç alabilmemize yardımcı
bir kulp ﬁkrine sahiptir. Tencere içerisindekini boşaltma esnasında da kolun kullanımı sağlamak amaçlı bu kulp tek
eksende hareket edebilmektedir.

ONE HAND STEWPOT
One of the most frequently used kitchen tool stewpot needs be used with two hands. What if we dont have one of
them? One hand stewpots idea has emerged for to ﬁnd out a solution of this problem. Concept has the handle idea
of carrying or rotating of the stewpot with using the hand as well as to be able to carring the stwepot with wrist not
touching to hot pot part. It is also able to handle single-axis motion during the drain of the pot.
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HELPER
Mutfakta yemek yapmaya yarayan kesme, süzme, rendeleme gibi yoğun kullandığımız aletleri bir arada ve pratik
kullanış ile sunan tasarım önerisi. Tasarım ile özelikle yaşlı insanlara yardımcı olması açsından bütün tasarım tek bir
formda bütünleştirildi.

HELPER
Cutting stone for the kitchen making dinner, ﬁltration, heavy use, such as wiping with your use of tools, offering a
combination of design and practical help to elderly people, especially. In terms of absorbance with önerisi. Tasarım
all integrated into a single form design.
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duschamp
Sosyal alanlarda yaşlı ve sakatlar içinde en az ortalama bir insan için düşünülen konfor ve ergonomi hesaba katılmıştır.
Temel ihtiyaçlarını eskisine nazaran çok daha rahat karşılayabilmektdirler. Yine de olması gereken seviyede değildir.
Temel ihtiyaçlardan biri olan tuvalet ihtiyacı özellikle sosyal alanlarda kurumsal iş yerlerinde ve kimi konutlarda engelli
tuvaleti şeklinde çözümlerle karşılanmaktadır. Acaba tek çözümleme türü bu mudur? Engelli tuvaletleri oturarak
ihtiyacın karşılanmasına göre tasarlanmıştır. Ama bazı durumlar vardır ki kişilerin oturma sorunları olabilir. İnsanlar
gün içinde defalarca tuvalet ihtiyaçlarını karşılar ancak her seferinde oturmak zorunda olmayabilir, kimi zaman eğer
oturmak da zorluk çekiyorsa engelli tuvaleti de onun için daha da zorlayıcı olabilir. Protez kullanan, baçağında alçı olan
ya da eklem ağrıları çeken bir kişi tabii ki erkek ise ihtiyaçlarını olabildiğince ayakta karşılamayı tercih edecektir. Ama
bu kişiyi sadece tek alternatiﬂe yani sadece oturmak zorunda bırakmaya gerek yok. Klozeti kullanmak istemeyenler
içinde bu ek bir seçenek olacaktır. Pisuvar gibi bir ihtiyaç bir şekilde oluştu ise bunu kullanan kişilere özellikle yaşlı ve
ayakta durmakta zorlanan kişileri de eklemek birçok açıdan daha uygun olacaktır.

duschamp
Places that we live are standart for standart human being. Slightly in some cases it can change. These days designers
started to think about disabled and old people. While designing living spaces thinking about old, disabled people
and kids is more often then before. And designers start to care about these people like they do to normal people
about ergonomy. They can achive their basic needs much easily. Bu still not enough. One of the basic needs which
is bathroom, is covered by disabled wc. Is it the only way? This solution is only in case of sitting. But sometimes
sitting can be a problem. People go to wc many times during the day, but they don’ t have to sit everytime. If person
has a problem while sitting, it can be another problem. Prosthesis, plaster or joint pains can be problem. If this is a
man he can have less pain if he does it standing. It can be an alternative for the ones who doesn’t want to use closet.
If urinal was invented, it must be suitable for old and disabled people. Adding disabled closet won’t be enough in
malls, oﬁces and otels. This product should be added to disabled wc.
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Rolling
Rolling, yaşlı insanlar başta olmak üzere, tüm yaş gruplarından insanların alışverişte ya da herhangi bir yük taşımak
gerektiğinde kullanması için tasarlanmış taşınabilir tekerleklerdir. Çantada taşınabilecek kadar küçük olan Rolling,
taşınmak istenen yüklere takılarak sırt ağrısı yaşamadan, az enerji ile kolayca taşınmalarını sağlar. Her yıl tek
kullanımlık karton ambalajlar sebebi ile hektarlarca ormanımızı kaybetmekteyiz. Rolling aynı zamanda çevreci bir
ürün olarak, boş kutu ve ambalajları birer tekerlekli çantaya dönüşütürerek tekrar kullanmamızı sağlar.

Rolling
Rolling is a pair of modular wheels designed to help carry grossaries or heavy objects with ease. The wheels can be
adjusted to ﬁt any size of object, allowing them to be pulled without hurting the back or spending too much energy.
Rolling is a light and compact design that can be carried in a bag. It is also an environmentally friendly product that
turns any box into a wheeled container. This way we can reuse the cardboard packaging that our products come in
with, instead of throwing them away.
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elliiki
1 yaş ve altı çocukların uykuları arasında uyanmaları ve yeniden uykuya dalmalarını sağlayacak harici etki, anne
karnında bulunduğu döneme ait sarsıntıların simülasyon türevleridir. Gelenekselleşmiş konvansiyonel bebek beşikleri,
sözü edilen simülasyona örnek gösterilebilir. “52”, geleneksel beşiğin salınımını ikinci bir birey yerine bir otomasyona
dönüştürür. Bu salınımı gerçekleştirirken elektrik, manyetik bir enerji kaynağına ihtiyaç duyulmaz. Bunun yerine kinetik
enerji kaynağı olarak ritmik salınımıyla müzisyenlere destek olan “Mekanik metronomu” oluşturan basit sarkacın,
ölçeği büyütülmüş bir versiyonu kullanılmıştır. “52”, ortalama 1 yıllık çocuk beşiği kullanımının ardından, ıskartaya
çıkarılmaz. Bu işlevinin ardından, “52”, yine aynı salınımı kullanan bir sallanan koltuğa dönüşür, ürün sürdürülmüş
olur. “52”de salınım, mekanik metronomda olduğu üzere, kurma kolu yardımıyla enerji depolar. Depolanan enerji, 3’er
dakikalık salınımlara dönüşür. Hareketsiz beşik, ilk dış etkenle birlikte -bebeğin uyanıp kıpırdaması, ebeveynin beşiği
sallaması vb.- harekete geçer ve 3 dakikalık bir salınım yapar. Kurma dişlisi kaç tur çevrilmiş ise, o sayıda 3 dakikalık
salınım enerjisi depolanır. Böylece ebeveynin, uykularının bölünmesinin önüne geçilmiş olur. Sarkaçta kullanılacak
ağırlık 8 kg olarak, dönüş açısı ise 100 derece olarak belirlenmiştir. Sarkacı barındıran kasa, 6 mm alüminyum sacdan
üretilmiş, yatağı çevreleyen ayırıcı eleman, gergin tül kumaş olarak belirlenmiştir. Beşik, sallanan koltuğa dönüşürken
tül eleman yataktan ayrılır ve yatak katlanarak oturma elemanına dönüşür. Beşik ve sallanan koltuğun salınımında
yaşanabilecek devrilme riski bir uzun kenarında bulunan zemine yüzey olarak basan bir ayak sayesinde sıfıra iner.

elliiki
The aim of this design is to transform the traditional cradle oscillation into an automatic system, which does not
need an electrical or magnetic energy resource. For this purpose, a larger version of a mechanical metronome which
contributes musicians with its rytmic oscillation, is used as kinetic energy resource.
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easy up
Yaşlı insanların ya da bel, sırt veya diz problemi bulunan tüm bireylerin oturdukları yerden kolayca kalkmalarını
sağlayan bir destek sistemdir. Haﬁf ve sağlam olan metal konstrüksiyon üzerine yerleştirilmiş silikon kısımdan oluşan
Easy-up sofa, koltuk, sandalye, bank, tekerlekli sandalye gibi bir çok yerde kullanılabilmektedir ve istenilen yere
taşınır. Değiştirilebilen üst kısım iç mekan ya da dış mekanda rahatlıkla kullanılmasını sağlar.

easy up
Easy-up is a support system designed to help seniors, people with disabilities and people with back and knee
problems, easily stand up from a seated position. Easy-up has a metal construction built inside a silicon skin. It can
be carried easily and used on many surfaces such as chairs, sofas, wheelchairs and benches. The interchangeable
skin allows for inside or outside use.
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STICKY
Günümüzde birçok görme engelli kullanıcı evde yalnız yaşamaktadır. Onların günlük hayatlarını kolaylaştıracak, onları
evdeki her türlü eşya hakkında bilgilendirecek ürünlere ihtiyaç vardır. Sticky, metal ve plastik karışımı her türlü dış
etkiye dayanabilen, su bazlı yapışkanlı, üzerinde çeşitli eşyaların graﬁkleri ve hem türkçe hem de braille alfabesiyle de
bu ürünlerin isimleri basılı olan etiketlerdir. Her renkte olup ayrıca ölçüleri 40x100 mm’dir.

STICKY
Today, many visually impaired users live at home alone. To make easier their daily lives and inform them about the
products, there is a need in the house. Sticky is consist of metal and plastic and acrylic adhesive, that can withstand
any external impact and it has both Turkish and Braille, Its dimensions are 40x100 mm.
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C-Vit
Portakal suyu içmenin özellikle gelişme çağındaki çocuklar için faydası tartışılmazdır. Onlara bu alışkanlığı küçük
yaşta edinmelerini sağlamanın önemi büyüktür. İsmini C vitamininden alan C-Vit çocuklar için tasarlanmış bir portakal
sıkacağı olsa da aslında tam olarak çocukların kullanımı için değildir. Belli yaşın altındaki çocukların portakal sıkma
işlemini kendilerinin yapması pek mümkün değildir. Fakat portakal sıkma işlemini ebeveyn yapıyor da olsa, mutfakta
bu tür bir ürünün olması çocuğun ilgisini o yöne çekecektir. Ürünün kabuk tasarımı yapılırken çocuğun ilgisini çekecek
bir form düşünülerek bir karakter yaratılmıştır. Çift kollu olması sıkmada kolaylık sağlamaktadır. Dış kabuğu plastik iç
mekanizması paslanmaz çeliktir. Alttaki plastik yüzey temizlik için çıkarılabilmektedir.

C-Vit
C-Vit orange press inspired from vitamin C is basically designed for kids but in reality it is not very convenient for
children to use independently. Children under certain age cannot simply press orange without any assistance. But
even if the parent performs orange press, the child shall eventually be attracted once s/he sees this product in the
kitchen. In the draft form of this product a character that would attract kids’ attention has been created. Doublearmed form provides ease in pressing. Its outer part is plastic and inner mechanism is made of stainless steel. Plastic
surface on the bottom can be removed for cleaning.
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AQUA
Otel ve hastaneler için duş ünitesi tasarımı hareket kabiliyeti ve eklem kontrolü kısıtlı bireyler ile yetişkin ve çocuklar
için yıkanma, duş gibi ihtiyaçlarını gidermede kolaylık sağlaması için tasarlanmıştır. Böylece bireylerin yardıma ihtiyaç
duymadan gereksinimlerini karşılaması düşünülmüştür. Hareketli yay şeklinde duş bataryası ile suyu yönlendirerek ve
ayarlayarak, masaj yapması düşünülmüştür. Su sıcaklık göstergesi ile bireyin su sıcaklığını çift batarya ile ayarlayarak
istediği su sıcaklığına ulaşması amaçlanmıştır. Sıcak su kullanımında buhar etkisi dikkate alınarak, havalandırma
yetersizliği durumunu engellemek için vantilatör / havalandırma sistemi düşünülmüştür. Çift gözlü, 360 derece
hareketli şampuan haznesi ile tek elle kullanım kolaylığı sunmaktadır. Özellikleri: -Alüminyum -Metal paslanmaz gövde
-Plastik şampuan hazne ve aksesuar bölmesi -Sıcaklık ve kontrol paneli - Termometre -Yükseklik ayarlı yay biçiminde,
çok noktalı su çıkış bataryası -Havalandırma sistemi -İki noktadan ayarlanabilir tepe duş bataryası. Malzeme ve
üretim yöntemleri: Alüminyum gövde ve bataryalar ve bağlantı noktaları plastik enjeksiyon / aksesuar ve hazne plastik
havalandırma ekipmanı ve koruyucusu yalıtımlı iç bölme ve alüminyum batarya taşıyıcısı alüminyum kulp suya ve
sıcaklığa dayanıklı gösterge ekranı.

AQUA
Shower unit design for hotels and hospitals movement feature and joint control is designed for handicapped
individuals, adults and children to have shower for them easily. CIn this way individuals may be able to maintain their
needs without help. By directing and arranging the water with the help of a moving arc shaped shower faucet, it is
thought out to make massages. With the water heat indicator, the individual may arrange the heat to the desirable
degree. In using hot water considering the steam to prevent the air lack, an air conditioning system is thought out.
With double cubby hole, 360 centigrade degrees moving shampoo reservoir, it makes it easy to use it with only one
hand. Proporties: - Aluminium- Metal rustless body - Plastic shampoo reservoir and accessory section - Heat and
control panel - Thermometer - High arrangeble arc shaped, multi cubby hole water faucet - Air conditioning system
- Head shower faucet arrangeble from two points. Materials: Aluminum body and faucet and connection points
plastic injection / Accessory and reservoir plastic air conditioning equipment and protector Isolated inner section and
aluminium faucet carier. Aluminium holder Water and heat resistant indicator screen.
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LOOP
Loop, alışverişlerde elimizde biriken poşetlerin kolayca, elimizi acıtmadan taşınmasını sağlar. Bunu yaparken daha
çok sayıda poşet taşıma imkanı da oluşturur. Açılıp kapanan kancasından poşetler kolayca geçirilir ve yaylı kanca
kendiliğinden kapanarak kilit görevi görür. Böylece örneğin altı poşeti taşıyorken altısı da aynı anda yere konulup
tekrar kaldırılabilir. Loop’un ergonomik yapısı sayesinde elinize uygulanan basınç geniş bir yüzeyde eşit olarak
dağıtılır. Parmaklarda oluşacak ağrıların önüne geçilmiş olunur ve kan dolaşımı zorlanmaz. Loop sadece poşet
taşırken değil, Aynı zamanda askı, sepet, kova gibi çoklu ve ağır taşımalarda da yardımcı görevi üstlenecektir. Loop’a
entegre olan ve rahatça takılıp çıkarılabilen omuz askısı sayesinde ﬁziksel engeli olan insanlar için de alternatif bir
aşıma yöntemi oluşturur. Tek kolu olmayan veya elinde problem yasayan insanlar omuz askısı aparatıyla Loop’u
kullanabilir. Ayarlı kayışı ile kişiye özel kullanım konforu sağlar. Dayanıklı ve haﬁf metal yapısı sayesinde uzun ömürlü
güvenli bir kullanım sağlar.

LOOP
Loop makes easier to carry the accumulated shopping bags on our hands without any pain. Loop also creates the
opportunity to move more and more bags at the same time.The bags can be easily hooked by opening and closing
hook and spring-loaded self-closing lock acts as a hook and a self-closing hook acts as a locker. Thus, for example
six bags can be placed and removed again at the same time as movng the location. Cause of Loop’s ergonomic
design, hand pressure can be distrubited to a large surface. The pain of ﬁngers is prvented and blood circulation is
enforced. Loop is not only carrying bags, it also can be used as a hanger, basket, buckets. With the easily removable
shoulder strap, Loop is and alternative method for disable people, as well. The poeple, who has only one or one hand
disable people may use the Loop with the shoulder strap. Adjustable strap gives a personalized user comfort. With
durable and lightweight metal construction, Loop ensures long-lasting and safe use.
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Metalden Mamul Ürünler Kategorisi / Metal Products Category

Profesyonel / Professional

Down
Farklı bir yemek pişirme deneyimi sunan “Down” görme engellilerin rahat ve güvenli bir şekilde yemek yapabilmeleri
için tasarlanmıştı. Teleskopik pişirme yüzeyleri sayesinde pişirme kabını gövdesine alır, bu sayede pişirme kabı
sabitlenmiş olur ve devrilme vb. gibi tehlikeli durumlar yaratmaz. Ayrıca ısıyı içeride hapsettiği için enerji kaybını
önleyerek yemeklerin daha hızlı ve tasarruﬂu bir şekilde hazırlanmasını sağlar. Ürüne entegre sesli zaman ölçer
sayesinde sürekli sesli uyarıda bulunur ve sürenin sona ermesiyle pişirme işleminin sonlanmasını sağlar. Bu da
kullanıcının yemek pişirme eylemi esnasında farklı işlerle rahatça meşgul olmasına olanak tanır.

Down
Down is a different cooker for blind people which either can use safety and easily or give a chance for living different
cooking experiment. It enclose the pans help of collapsible cooker surface and the pan can’t move.
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1.
Berkan Unutulmaz
Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
Marmara University
Faculty of Fine Art
Department of Industrial Design

Ö€renci - Birincilik Ödülü / Student - First Prize

Look
Look, ocak kullanımında yaşanan temel problemleri çözmeyi hedeﬂer. Özellikle yaşlı insanların yaşadığı, ilk tutuşma
sırasında yanıp yanmadığını anlamak, pişirme sırasında ateş miktarını ayarlamak, olası sönme durumunu fark
edebilme, ocağı açık unutma, yemeğin yanması gibi tehlike ve kullanım zorluklarını minimuma indirmek, Look’un
çözmeyi hedeﬂediği başlıca sorunlardır. Look’un bünyesinde bulunan 25 derecelik açılı krom yüzeyler ateşin
görüntüsünü kullanıcıya yansıtarak ocak hizasına eğilmeden görebilmesini sağlar. Bir diğer sorun ve çözüm önerisi
de kullanıcının ocakla ilişkisini sağlayan kontrol paneli. Look’un arayüzü, 4 kontrol düğmesini 2 sağda 2 solda
olmak üzere birbirinden ayırır. Düğmeler kendi içinde de ön ve arka olarak konumlanmıştır. Böylece kullanıcı birkaç
kullanımdan sonra piktogramları okumadan da düğmelerin yerlerine rahatlıkla adapte olabilir ve ayırt edebilir.

Look
Look aims to solve main problems encountered in the use of ovens. Essentially, old persons cannot understand
whether the oven catches ﬁre after the ﬁrst ignition, adjust the desired intensity of ﬁre during the cooking and notice
the possible ﬂameout and they therefore forget the oven on and burn the food on the oven; Look, thus, aims to solve
all of such main problems by minimizing all dangerous and use-related difﬁculties. Look’s chromatic surfaces at an
angle of 25 degrees reﬂect the appearance of ﬁre to the user so that the user can see the oven without having to
bend down towards the oven level. And another problem and the solution suggestion for it is the control panel that
enables the user to have contact with the oven. Look’s interface separates 4 control buttons; 2 buttons on the left
and 2 buttons on the right. Buttons are positioned in the front and rear sections. Thus, the user can get used to and
distinguish the position of buttons without reading pictograms after several uses.

Metalden Mamul Ürünler Kategorisi / Metal Products Category

2.
Ayşegül Çetinkaya
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Mimarl›k Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
Mimar Sinan University of Fine Arts
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design

Ö€renci - ‹kincilik Ödülü / Student - Second Prize

Bestdressed
İyi giyinmek engelli, engelsiz, yetişkin veya çocuk herkesin en doğal hakkıdır. Maalesef bu haktan görme engelli veya
renk körlüğü bulunan insanlar yeterince yararlanamamaktadır. Giyinirken mutlaka birine danışmak zorunda kalırlar.
Kendi başlarına renk ayrımı yapamazlar. Bu durum ister istemez başkalarına yük olma hissi yaratıp rahatsızlık verir.
BestDressed askı, görme engelli, renk körlüğü olan kişilerin tek başlarına o gün hangi renkleri giyeceklerini seçmelerine
olanak verir. Böylece kimseye yük olmadan uyumlu giyinip iyi bir görüntüye ulaşabilirler. Askının ortasında bulunan
yuvarlak alanda altı nokta alfabesi ile renkler kodlanmıştır. Hangi renk giysi asıldıysa, yuvarlak alan çevrilerek o renge
getirilir. Her çevirmede “Tık” sesi çıkar böylece görme engelli kişi renk değiştirdiğini anlar. Gören bir kişinin giysi
asarken zorluk yaşamaması için kutucuklar renklendirilmiştir. Ürün metal bir mamuldür. Ortada bulunan yuvarlak
parça, daha rahat dönmesi için plastikten tasarlanmıştır.

Bestdressed
Dressing well is the most natural right for the disabled and not-disabled people, children or adults. However it is a pity
that visually impaired or color-blind citizens cannot make enough use of this right. They are not able to differentiate
color on their own. Unavoidably this inability makes one feel like a burden on others’ shoulders. Best-Dressed hanger
enables the disabled and color-blind people to make their own choice on what to wear thus without burdening anyone
they can wear matched clothes and look well. In the circular space centered in hanger, colors have been coded with
six-point alphabet. Whatever color is hung, circular area is rotated towards that direction and color. With a “click”
sound after each rotation, visually impaired user notices the change in color. In order for a not visually-impaired
person to experience hardship while hanging clothes, the boxes have been colored.
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3.

Ö€renci - Üçüncülük Ödülü / Student - Third Prize

Başak Elbüken

Tick

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Mimarl›k Fakültesi
İç Mimarlık Bölümü

Tick; mıknatıslı sistemi sayesinde bir deliği bir askıya geçirme hareketinden kullanıcıyı kurtarırken, alt damlalık
kısmı sayesinde kullanıcıya yemek pişirme esnasında da kullanım olanağı sağlıyor. Eli titreyen bir yaşlı veya kol
hareketlerini çok rahat yönetemeyen bir engelli için olduğu kadar mutfakta hızlı olması gereken tüm genel kullanıcılar
için düşünülmüş bir tasarım Tick. Tek bir hamlede yerinden alınıp, sadece üst levhaya yaklaştırıldığında mıknatıslı
sistem sayesinde kendiliğinden sabitlenen bir ürün.

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

Tick
Tick, with its magnetic system, saves the user from the difﬁculty of placing a hole in a hanger and thanks to its lower
dropper section, it provides ease of cook while using. Tick is a design for any dithering hand elderly, or any disabled
person who is bad at controlling his/her arm movements, as well as all general users expected to act fast in kitchen.
With only one single action it can be dislocated, and then upper part is approached and magnetic system enables
self-ﬁxation.

Metalden Mamul Ürünler Kategorisi / Metal Products Category

M.
Sinan Özkara
Okan Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Okan Üniversitesi
Faculty of Fine Arts
Department of Industiral Design

Ö€renci - Mansiyon Ödülü / Student - Mention Prize

HORN
Yaşlılar için metal ürün tasarımı. Otobüste tutunacak yer kalmadığı zamanlarda kullanıcının kendi tutunma alanını
yaratması için baston tasarımı. Eklem ağrıları çeken ve yürümekte zorlanan yaşlılar. Günümüz otobüslerinde çok
kalabalık hakim olduğu için yaşlılar otobüslerde tutunma alanına ulaşmakta zorluk çekmektedirler. Otobüste dikine
demirlerin azlığı sebebi ile arada kalan yaşlıların tepedeki demirin bazı toplu taşıma araçlarında yüksek olması sebebi
ile demire uzanamama nedeni ile eklem ağrıları çekmektedirler. Ayrıca hijyen olarak da toplu taşıma tutunma demirleri
temiz denemez, bu nedenle insanın toplu taşıma aracındaki tutunma alanı ile olan iletişiminin kesilmesi sağlanmıştır.
Ana malzemesi alüminyumdur. Yardımcı parçalar ise malzemeleri ise mikro ﬁber kumaş ve plexi glass plastiktendir.
Üretim metodu ise kalıpla alüminyum işlemedir.

HORN
A metal product designed for elderly. A walking stick designed to enable the user to create own holding bars when
there are no bars to hold on buses. Old persons who have arthralgias with some difﬁculty in walking. Today buses
are extremely crowded so old persons have a hard time to reach holding bars on buses. Old persons have arthralgias
because vertical holding bars on buses are very few and they cannot reach high holding bars at some public
transportation vehicles. In addition, holding bars of public transportation vehicles are not hygienic and clean, so
people avoid touching holding bars at public transportation vehicles. Its main material is aluminium. Auxiliary parts
are made of micro-ﬁbre fabric and plexy-glass plastics. The manufacturing method is aluminium processing where
patterns are used.
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20122215
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını istememiştir.
The participant did not prefer,
his photography and personel
info, to take part in the catalogue.

supporter
20122215
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını istememiştir.
The participant did not prefer,
his photography and personel
info, to take part in the catalogue.

Ürün engelli ve yaşlı insanlara, kırık, çıkık, eklem ve bağ problemleri gibi ortopedi sorunları yaşayan insanların
kullanımına yönelik tasarlanmıştır. Medikal bir ürün olarak kol değneği olmasının yanı sıra kontrollü yürümede
yardımcı olan baston olarak da kullanılabilir. Kayar yüzeyi sayesinde kullanımıyla ilgili yeteneğini kullanıcıya bırakır.
Kısalıp uzayan ve kayan yüzeye bağlı olan parçada dirseğin doğru açıda dayanması için kullanılan metal malzemenin
üzerine plastik kullanılarak esneklik kazandırılmış ve ürün ergonomisine katkıda bulunulmuştur. İstenildiği zaman
kişisel kullanımda işe yarayan ürünün amacı; ürüne fazladan işlevsellik kazandırmaktan çok engelli insanların
engellerini ortadan kaldırabilmelerine yardımcı olmaktır. Boy ayarlamasının da yapılabildiği üründe kasayı oluşturan
metal malzeme ve sağ kısmında bulunan plastik malzeme kullanılmıştır.

supporter
This is a product designed for the elderly and disabled, people suffering from orthopedic problems such as
dislocation, fracture, joint and bond disorders. In addition to being a baton as a medical product it can also be utilized
as walking-assistance stick. In the component that can be shortened or extended, the surface of metal material
enabling the correct angle of joint is covered with plastic thus it is ﬂexible and ergonomic.
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Sonay Eruz
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Mimarl›k Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
Mimar Sinan University of Fine Arts
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design
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Spin & Clean
Ürün küvete girme ve banyo yapma, temizlenme kolaylığı sağlayan küvet yan duvarına monte edilen bir oturma
birimidir. Daha çok belden aşağısını kullanamayan ya da sıkıntı çeken, engelli olan kişiler ya da bacağını küvete
atmakta ve küvete girmekte zorluk çeken yaşlılar düşünülerek tasarlanmıştır. Kullanıcıya dönük durumdayken üzerine
oturulur ve kişi tutma yerlerinden tutarak kendini çevirir ve bacaklarını küvetin içine alır. Bu pozisyondayken kolayca
banyo yapılır, çünkü dönme ekseni ürünün merkezinde olmadığı için kullanıcı kullanım sırasında döndüğünde
küvetin iç kısmına geçmiş olur. Bu şekilde oturarak banyosunu yapar ve aynı şekilde dönerek dış tarafa çıkar. Oturma
yüzeyindeki delik sayesinde kalan fazla su küvetin içine tahliye edilir. Yükseklik ayarlanır ve yere sağlam basar.
Diğer taraftaki kuyruk parça küvetin iç yüzeyine baskı yapar ve ürünü stabil hale getirir. Ürünün ayarlanabilir olması
sayesinde her çeşit küvete monte edilir. Yüzeylere temas eden yerlerde kauçuk, lastik gibi malzemeler kullanılarak
tampon sağlanır ve kayma, oynama engellenir. Aynı plastik yüzeyler kullanıcıyla ilişkili olan yerlerde de kullanılır ve
metalden kişiyi izole eder. Oturma yüzeyi 35x35 cm olan ürün dönebilen ve küvete monte edilen bir çeşit tabure.
Dönme sistemi rulman ya da kızaklı olabilir. Ürünün geneli boru karakterli ve bükülerek şekil verilir ve birleştirilir.
Üretim malzemesi olarak krom kaplı paslanmaz çelik ya da alüminyum kullanılabilir. İnsan ile temas eden yüzeylerde
kullanıcı ergonomisi düşünülerek sıcak malzeme, plastik, kauçuk, lastik kullanılmıştır.

Spin & Clean
Entering to a bathtub and take a bath can be a big problem for old or disabled people. It mounts on the wall of the tub. User
of the product just sits, turns and take his or her legs in the tub. Because of the pivot is not center of the product when it
turns, it’s on the bathtub level so man can have bath with this position while sitting. When it’s over, remaining water on the
top of the sitting surface can be pour to tub by the hole on it. Height can be adjustable so can ﬁt every kind of bathtubs.
Back of it the tail pushes to iner surface of the tub so it can be stable. The points that touches to surfaces covered with
plastic, rubber like a bumper, no chance to slip or move. Same materials used on parts that user can be related. Isolation
cold metal from human. It’s like a stool with 35x35 cm sitting surface, rotateable and ﬁts on tubs. Rotateing can be provide
with bearings or slideing system. Mostly material is aluminium of stainless steel pipe and the rest of it plastic and rubber.
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Nihan Başaran
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Mimarl›k Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
Mimar Sinan University of Fine Arts
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design

versa
Çocuklarımızı büyütürken gelişimleriyle paralel olarak pek çok ürünü satın almak durumunda kalırız. Bu ürünler her
ne kadar katlanıp bir yere kaldırılabilirse de eşya kalabalığına ve bütçenin zarar görmesine sebep olur. Bu sebepten
benzer fonksiyonları olan ürünleri bir arada planlamak alan ve bütçe ekonomisi sağlar. Versa bu amaçla geliştirilmiş bir
üründür. Belli ölçülerde konumlandırarak hem bebek yürüteci hem de mama sandalyesi olarak kullanılabilir. Ürünün
kullanım aşamaları; 1)Kapalı vaziyetteki versa masa bileşeninden tutulup kaldırılır. Bu esnada iskelet açılır ve yürüteç
yüksekliğine ulaştığında kitlenir. Bu konumda bebeğiniz ürünü yürüteç olarak kullanır. 2)Ürünün sırt kısmındaki parça
aşağı indirilerek oturak oluşturulur. Böylece siz koltukta oturuken de bebeğinizi besleyebilirsiniz. 3)Aynı şekilde sırt
kısmını aşağı indirdikten sonra yine masa bileşeninden tutup yükseltmeye başladığınızda mama sandalyesi için
gerekli yüksekliğe ulaştığında sistem kitlenir. Bu konumda yerden yüksekliği yaklaşık 105 cm’dir. Üretim prosesi
Ürünün bebeğin oturması için planlanmış iç parça elyaf destekli tekstil ürünüdür. Masa bileşeni plastik enjeksiyon ile
üretilebilecek yekpare bir parçadır. Sırt kısmında saklanıp oturak haline getirilen parça plastik enjeksiyon olup vida ile
tutturulmuştur. İskelet parçaları ise metal ekstrüzyon ile üretilmiştir.

versa
While raising our children we are forced to buy many products in line with their development. These products, though
they can be folded and removed, may cause excessiveness of goods and a budget deﬁcit. If we plan in one basket
the products with similar functions we can save money and space. Versa has been designed to answer this need.
By positioning in different sizes it can be used as both a baby-walker and feeding-chair. Interior component for the
baby to sit is ﬁber-rich, textile product. Table component is a uniform piece that can be manufactured with plastic
injection. The back part is plastic injection and secured with a screw. Body components of the product have been
produced via metal extrusion.
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Burak Doğan
Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
Marmara University
Faculty of Fine Art
Department of Industrial Design
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Ö€renci / Student

CLIC-K
Engelli kullanıcılar için tasarlanan ürün; kolu olmayan kullanıcıların kapıları ayak ile açabilmesi düşünülerek
tasarlanmıştır. Engelli kullanıcı esas alınarak tasarlanan ürün; bütün kullanıcı proﬁllerinin hayatını kolaylaştırabilecek
niteliktedir. Özellikle tuvalet gibi umumi alanlarda kapının ayak ile açılması hijyen açısından çok önemlidir. Kapı açma
aparatı olarak adlandırabileceğimiz ürün dünya standartları göz önünde bulundurularak oluşturulmuştur. Dolayısıyla
her kapıya uyum sağlayabilir niteliktedir. Çalışma esası ise var olan kapı kulbunun açma kısmı değiştirilerek ürüne
göre özelleştirdiğimiz kulp takılmaktadır. Bu kulbun özelliği ise çelik tel yardımı ile ayak ile açımı sağlayan parça ile
el ile açma kulbunu birleştirmesidir ayak aparatı isteğe bağlı olarak vida ile ya da kapıda herhangi bir delme işlemi
gerçekleşmeden her iki taraftan işkence yöntemi ile sıkıştırılarak sabitlenebilmektedir.

CLIC-K
This product was created for disabled people and people with no arms to open doors the easiest way. It is men for
all kind of user proﬁles, to make life easier. Especially in public places like toilets it is important and more hygienic
to open the doors with our feet. The product is made with the world standarts, due to that reason it can be used for
all kind of doors. The merits of work, have changed that portion of the product by customized open door handle pull
installed. Steel wire with the ability to handle with the help of the foot with parts manual on providing pull it combines
my pain. Optional apparatus wıth foot screw drilling operation or any door with torture arose compressed ﬁxation
on both sides.
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Gürcan Koray Ergüder
Okan Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Okan University
Faculty of Fine Art
Department of Industrial Design

Power Arm
18-60 yaş arası tek kolu olmayan yada tek kolunu kullanamayan kişileri airsoft ve paintball sporuna dahil ederek onları
halka kazandırmak amaçlı ve kendilerini bazı konularda taktik ve bedeni becerilerini ön plana çıkartarak engelli kişilerin
kendini ruhsal açıdan yeterli hissetmelerini sağlamak.

Power Arm
Who are between 18-60 ages and who don’t have an arm to make involve them with airsoft and paintball sport. It
helps people to socialize them, also emphasizing their tactical and physical skills helps to feel their psychological
satisfactory.
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Süheyl Önal
İstanbul Teknik Üniversitesi
Mimarlik Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
İstanbul Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design
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2Knife
Bir çoğumuz yemek yerken bıçağı kavanoza, kaseye ya da tabağa dayarız, ama her ne koşulda olursa olsun, bıçağın
yapısından ötürü bu yüzeylere tutunamaz ve bıçak sofraya düşer. Bu hem bıçağı kirletir hem de sofrayı kirletir. Özellikle
çocukların tatlı şeyleri yerken kullandığı yağ bıçakları en büyük problemlerden biridir. Tasarımsal olarak yüzeyin
farklılaşmasıyla tabak, kavanoz ya da kase gibi yüzeylere kolayca tutunulması sağlanmıştır. Çatalı göz önüne aldığımız
zaman temizlik olarak büyük bir problemi yoktur. Yüzeysel genişliği hala eskisi gibi sürme eylemini gerçekleştirmek
için yeterlidir.

2Knife
Most of us lean the knife onto a jar, cup or plate while eating on the kitchen table but in all cases , due to the
structure of knife, it cannot hold on to these surfaces and falls down thus both the knife and table get dirty. Butter
knives in particular that children use while eating sweet stuff is one of the greatest challenges. The different surface
of the design enables easy attachment to jar, cup or plate surfaces. As for the fork it poses not so big challenges for
cleaning. Its vast surface is sufﬁcient enough to put the food on the surface comfortably.
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Burak Aykan
Kocaeli Üniversitesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
İç Mimarlık Bölümü
Kocaeli University
Faculty of Architecture and Design
Department of Interior Architecture

Easy Way
Tekerlekli sandalye kullanan bireylerin yüksek yerleri geçmeleri için tasarlanmıştır. Kaldırıma çarpan alt aparat üsttekini
ittirerek sandalyenin kalkmasını ve ilerlemesini sağlıyor. Alt aparatı sıkıştırmak için arka tekerden haﬁf bir güç alınıyor.

Easy Way
It is designed to enable people using wheeled chair to pass through high ﬁelds. Bottom apparatus hitting the pavement
pushes the top part thus the chair rises and moves forward. In order to ﬁxate the bottom apparatus moderate power
is received from back wheel.
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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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take leave
Bu projenin amacı; engellilerin ve diğer bireylerin, restoran, otel ve konut gibi alanlarda, günlük depolama olarak
kullanabilecekleri, yardımcı bir hizmet servis elemanıdır. Kitap, dergi ve bardak gibi nesneler için uygundur. Strüktür
metal gövdeye sahip olup; olası bir kaza veya çarpma esnasında zarar vermemesi açısından, depolama yüzeylerinin
yan kenarları kauçuk kaplamadır. Ürün kendi içerisinde montaj gerektirmez ve kullanıma hazırdır. Ancak sabitlenmesi
konusunda, yani mekanizmanın ayakta durabilmesi için yardımcı elemanlara ihtiyaç vardır.

take leave
The purpose of this project is an assistant service component that the disabled people and not-disabled can make
use of as daily storages in restaurant, hotels or houses. Applicable for books, magazines and glasses. It has structure
metal body; in order to make it safe against a potential hit or accident side surfaces of storages are rubber covered.
The product is self-mounting and ready-to-use. But in order to ﬁx the product, to enable the mechanism stand
upright, supporting elements are required.
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Bibo
Bibo; evde, restoranda veya herhangi bir yerde bebeğinize ve çocuğunuza bir şeyler içirebilme amacıyla tasarlanmış
bir üründür. Bildiğimiz biberonlardan farkı, standart ölçülere sahip özel bir sıvı haznesi yerine her yerde bulunabilen
sıvı ambalajları, şişeleri kullanabilmesidir. Pet şişeler, su şişeleri, meyve suyu şişeleri gibi sıvı depolama ambalajları
ile rahatlıkla kullanılabilen bibo ile bebeğinizi istediğiniz her yerde besleyebilirsiniz. Bibo doğa dostu, doğaya saygılı
bir üründür. Birkaç kere kullanıp attığımız sıvı ambalajların Bibo sayesinde kullanım sayısı artar ve daha az ambalaj
atığı oluşur. Bibo, bebek ve çocuklarıyla seyahat eden annelerin hayatını da kolaylaştıran bir üründür. Anneler her
yerde bulabilecekleri sıvı ürünleri yanlarında taşımak zorunda kalmazlar. Bu ürün bize; bebeklerimize su, süt, meyve
suyu vs. içirmek için ayrı ayrı biberonlar kullanmak yerine bu ürünlerin kendi ambalajlarını kullanarak hem hayatımızı
kolaylaştırma hem ambalajların kullanım sayılarını artırarak atıklarımızı azaltma hem de gereksiz masraﬂardan
kurtulma fırsatını sunuyor.

Bibo
Bibo is a product speciﬁcally designed to enable you to let your baby or child drink something at home, in a restaurant
or some other place. What differentiates this product from traditional baby feeders is that it is capable of using liquid
packages and bottles available anywhere instead of a liquid reservoir that has standard measures. With Bibo which
can easily be used with plastic bottles, water bottles, juice bottles and similar liquid storages you are now able to feed
your baby anywhere you like. Bibo is a nature-friendly and respectful product. Disposable plastic bottles that we use
only a few times can now be used much longer thanks to Bibo thus fewer package wastes emerge. Bibo is also a lifesaver for mothers traveling with their babies or kids. It saves the mothers from carrying all the time the liquid bottles
which can be easily found anywhere. This product saves us from the trouble of carrying different baby feeders for
water, milk, juice etc. Instead, the original packages of these liquids are used so that not only life becomes easier for
mothers but also nature is preserved better by lessening the amounts of packaging wastes and expenses.
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Hedroll
Plastik gövde üretildikten sonra her bi yüzeye ince mıknatıslar yapıştırılır. Böylece 12 yüzlü bu ürün üzerine çeşitli
temaların, şekillerin ve çizimlerin olduğu metal beşgen yüzeylerin mıknatıs sayesinde yapıştırılmasına olanak verir.
Her resmin üstünde görme engelliler için Braille alfabesiyle kabartma yapılmış görsel ismi bulunmaktadır.Oyun
kutusunda bir adet Hedroll ve mıknatıslı yüzeylere yapışacak metal parçalar bulunmaktadır. Bu parçaların ön yüzünde
farklı temalardan görseller bulunmaktadır. (Örneğin; hayvanlardan 6 adet, eşyalardan 6 adet, vs.) Ayrıca kutuda farklı
renklerden oluşan keçeli kalemler ve ön tarafı keçeli kalemlerin tekrar tekrar kullanılmasına olanak veren düz beyaz
yüzeylerden oluşan metal parçalar vardır. Bu parçalar oyunculara her seferinde daha esnek kurallar sağlar.Hedroll çok
farklı, yaratıcı oyunların oluşturulmasına izin verse de ön görülmüş birkaç oyun örneği vardır:1. İlk örnek mantık ve
ilişkilendirme yeteneklerini geliştirme ve bu yetenekleri grup aktivitesinde kullanarak diğer oyuncularla iletişime geçme
üzerinedir. Kapalı Kartların tahmin edildiği bir hafıza oyunudur.2. İkinci örnek hafıza oyunudur. Hedrollun üzerinde
rastgele konan resimler bir sonraki oyuncuya paslanır. Bu oyuncu Hedroll?un üzerindeki kartlardan birini alır ve topu
ilk oyuncuya yuvarlar. İlk oyuncu üzerinden hangi kartın alındığını bulmaya çalışır. Oyun bu şekilde devam eder.3. Başka
bir örnek ise üzerinde çizim yapılan parçalar kullanılarak oynanır. Oyunculardan biri boş yüzeyli parçaya kalemle çizim
yapar ve Hedrollu başka bir oyuncuya yuvarlar. Eğer bu oyuncu üzerindeki çizimi tahmin edebilirse Hedrollun üzerinde
yeni bir parçaya yeni bir şey çizerek Hedrollu diğer bir oyuncuya yuvarlar ve oyun bu şekilde devam eder.

Hedroll
Upon manufacturing the plastic body, thin magnets are stuck on each surface. In that way it becomes possible to
stick metal pentagon surfaces which illustrate several themes, shapes, and images on this 12-sided product. On each
image there is a visual title engraved with Braille alphabet for the visually-impaired users. Inside toy box, there is
one Hedroll and metal pieces to be stuck onto magnetic surfaces. On the front face of these pieces, there are visuals
with different themes such as 6 different animals, or 6 different goods. In this box there are also magic markers with
a variety of colors and metal pieces composed of white surfaces to enable re-using of magic markers. These pieces
provide further ﬂexible rules to the player each time. Though Hedroll enables to use very unusual and creative games,
there are two basic games that have been envisaged: 1. The ﬁrst sample game is related to developing logical and
connecting skills and by utilizing such skills in a group activity, to establish communication with other players. It is a
memory game in which Closed Cards are predicted. Second example is basically a memory game. Randomly placed
pictures on Hedroll are passed to the next player. This player takes one of the cards on Hedroll and passes the toy to
the ﬁrst player who tries to guess which card has been taken. The game proceeds in this manner. 3. Another game is
played by using pieces on which drawings are made. One player makes pen drawings on an empty piece and passes
Hedroll to a player. If this player guesses the drawing correctly s/he draws something new on Hedroll and passes
Hedroll to a different player. The game proceeds in this manner.

Birinci Tur Elemeyi Geçen Projeler
Qualiﬁed Projects in the First Round
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Labirent

20122031
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını istememiştir.
The participant did not prefer,
his photography and personel
info, to take part in the catalogue.

84

Labirent, tasarım maçları doğrultusunda, oyuncu bu oyunu oynarken kendine göre yöntemler geliştirebilir. Örnek
olarak; diğer elini kılavuz olarak kullanabilir, yolun sonundan başlangıcına doğru labirenti çözebilir veya deneme
yanılma yolu ile oyun içinde daha önce izlediği rotaları hafızasında tutarak alternatif kısa yolar bulmaya çalışabilir
ve bu da yukarıda bahsedilen yetileri kazandırmaya yardımcı olacaktır. Labirent’i tasarlarken görme engeli olmayan
çocukların oyuncakları ile kurdukları duygusal bağları da göz önünde bulundurarak ürüne bazı detaylar ekledik. Bunlar;
* Ambalajın üzerindeki kabartmalar, Hepimiz çocukken hatta hala bir ürün satın alırken ambalajın çekiciliğine kapılır
ve bazen de atmaya kıyamayacak kadar sever, duygusal bağlar kurarız. Biz de ürünün ambalajına uygulanabilecek
görselleri kabartmalı olarak basarak görme engelli çocukların bu duyguyu hissetmesine yardımcı olmaya çalıştık. *
Ürünle beraber gelen çıkartmalar, bir an çocukluğumuza dönüp birçok eşyamıza yapıştırdığımız çıkartmaları hatırladık
aslında bu çıkartmalarla eşyalarımızı daha çok kişiselleştirdiğimizi, özümsediğimizi ve bunun da bir bakıma kendimizi
ifade etmenin bir yolu olduğuna inandığımız ve görme engelli çocuklara da bu imkanı elimizden geldiğince vermeyi
amaçladığımız için ürün paketinin içine Braille harf ve rakamları basılı olan 3 set çıkartma ekledik. Böylelikle bu
çıkartmaları Labirent’in herhangi bir yerine yapıştırarak bir nebze oyuncaklarını kişiselleştirebilirler.

Labirent
The purpose of this labyrinth design is to provide an alternative to the limited and dull toys currently presented
to 7-10 age group visually-impaired children; *Developing children’s memory, * Orientation sense, * Solution
production and analytic thinking skills, * Gaining the ability to form three dimensional mental maps. In line with the
design objectives of this labyrinth the player can develop personal methods while playing this game. For example
s/he can use the other hand as a guide, can solve the labyrinth from the start till the end or by trial-test method the
child can memorize the routes taken earlier in the game and try to ﬁnd alternative ways which shall assist in gaining
aforementioned skills.

20122118
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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YARI SAHA
20122118
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını istememiştir.
The participant did not prefer,
her photography and personel
info, to take part in the catalogue.

Özellikle görme engelliler için yemek hazırlama ve pişirme sırasında alan belirlemek meydana gelebilecek kazaları
engeller ve görme engellilerin kendi kendilerine yemek pişirmelerini kolaylaştırır. YARI SAHA kesme bloğu ve pişirme
asistanı olarak tezgah üzerinde malzemeleri doğrarken, malzemeleri tencereye aktarırken ve pişirme süresince
gerekli alanları tanımlar. Kabartmalı ana gövdesi tezgah üzerinde görme engellilere kesme alanı tanımlarken aktarılma
sırasında bariyer görevi görür. Tencere üzerine kolayca yerleştirilen YARI SAHA döndürülebilen orta gövdesi
sayesinde malzemelerin etrafa saçılmadan tencereye kolayca aktarılmasını sağlar. Orta gövde sürülerek ana gövdeden
ayrılır. Tencere üzerinde sabit kalan diktörtgen ana gövde pişirme süresince tanımlı bir alan belirleme görevine devam
eder. YARI SAHA kesme bloğu dört ana parçadan oluşur. YARI SAHA’nın tabanı ve tutacağı, ısıya dayanıklı olması
için, silikon plastikten enjeksiyon kalıplama yöntemi ile üretilir. Ana ve orta gövdeleri ise polipropilenden enjeksiyon
kalıplama yöntemi ile üretilir. Bulaşık makinesinde yıkanabilir ve hijyeniktir. Silikon plastik ve polipropilen parçalar ısıl
işlem ile birbirlerine yapıştırılır. Ayrıca paslanmaz çelik iki pim orta gövdenin ana gövde üzerinde sürülmesini sağlar.

YARI SAHA
Especially for the visually-impaired people, to determine a speciﬁc area is so important during preparing and cooking,
it prevents possible accidents and makes easier to cook on their own. YARI SAHA, as a cutting block and cooking
assistant, determines the area on the worktop while cutting the ingredients, pouring the ingredients into the pot, and
staying on the pot during cooking. Its embossed main body deﬁnes the cutting area for the visually-impaired people;
it is used as a barrier while transforming the ingredients from the worktop to pot. After placing on the cooking pot,
by rotating the middle part of the YARI SAHA, it helps to pour the ingredients easily into the pot, without spreading
around. Once ﬁxed on the pot, the main body stays there during the cooking process and it continues to deﬁne the
area of the hot pot. YARI SAHA cutting block has four main parts. YARI SAHA?s base and handle are injection molded
plastic silicon in order to be heat resisting. The main body and the movable body are polypropylenes which are
manufactured using injection molding. It can be washed in the washing machine and it is hygienic. The polypropylene
parts and silicone plastics are joined using thermal processing. In addition, the two stainless steel pins on the
movable body slip in the spline on the main body.
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Kids Runner
Emekleme dönemi, çocukların gelişiminde önemli bir dönemdir. Her çocuk yerde oyun oynamaktan keyif alır.
Yürüme engelli çocuklarda ise bu dönem ya sıkıntılı geçmekte ya da hiç yaşanmamaktadır. “Kids Runner”, bu süreçte
çocuklara ve ailelere yardımcı olur. “Kids Runner” “Desing for all” kapsamında yürüme engelli ve engelsiz çocuklar
için tasarlanmıştır. Yüzükoyun pozisyonda üst vücut gelişimini teşvik eder ve eğlenceli vakit geçirilmesini sağlar. Aynı
zamanda farklı fonksiyonlara da sahiptir; oturma pozisyonunda çekilebilir ve interaktif bir eğlence ortamı oluşturur.
Açık ve kapalı alanlarda kullanılabilir, formu sayesinde kolaylıkla sarılıp taşınabilir. Kauçuk üst yüzeye uzanabilen
çocuklar kendi kollarının ve ürün tekerlekleri yardımı ile emekleme sürecini gerçekleştirebilir. Alt yüzey ise birbirinden
ayrı parçalardan oluşur ve üst yüzeye sabitlenir. Böylece ürünün katlanma süreci sağlanmış olur. Ayrıca alt yüzey
ve tekerleklerin set plastik malzemeden (Polipropilen) oluşması sürtünme etkilerinde karşı ürünü dayanıklı kılar.
Malzeme olarak kauçuk ve polipropilen öngörülmüştür. Üretim teknikleri, plastik kalıplama ve yapıştırma teknikleridir.

Kids Runner

Ahmet Kapıcıoğlu
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
İç Mimarlık Bölümü
Mimar Sinan University of Fine Arts
Faculty of Architecture
Department of Interior Architecture
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Crawling is an important era for childrens growing process. Every child loves to play on the ﬂoor. In case of movemet
disabled children, crawling era is challenging or never exists. “Kids Runner” helps children in the process of this era.
“Kids Runner” is a product for movement disabled and also other children in terms of “design for all” sadffeffef. It
helps the body growth with horizontal position and provides a funny process. Product also has different functions
like pulling in case of sitting situation and provides an interactive and social way of fun. It can be used indoors or
outdoors and can be easily carried by its folding form. Kids may lay on the upper layer made out of rubber, and then
crawl with the help of their arms and the wheels of the product. Bottom layer has seperated pieces that ﬁxed to the
upper layer. By this way, users can fold the product easily. Because of the bottom layer an the wheels are made out of
hard plastic (Polypropylene), product is durable in terms of friction. Rubber and polypropylene are predicted for
product materials. Production techniques are plastic molding and joining techniques.

Erhan Ulusoy
İstanbul Teknik Üniversitesi
Makina Fakültesi
Makina Mühendisliği Bölümü
İstanbul Technical University
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MANYETİK KULP

Oğuzhan Abdik
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Bölümü
Mimar Sinan University of Fine Arts
Faculty of Architecture
Department of Architecture

Manyetik kulp çocuğun evdeki güvenliğini artırmak için tasarlanmıştır. Manyetik kulbun başlıca kullanım alanları
şunlardır; “Çocukların yaralanmasına yol açabilecek kesici ve delici aletlerin bulunduğu çekmeceler - Çocukların
zehirlenmesi veya hasta olmalarına yol açabilecek temizlik malzemelerinin ve böcek ilaçlarının saklandığı dolaplar Çocuklar için tehlikeli olabilecek alet edevat çekmece ve dolapları - Çocukların sağlıklarını bozabilecek ve zehirlenmesine
yol açacak ilaçların bulunduğu ecza dolapları veya çekmeceler - Çocukların kurcalamaması gereken değerli eşya,
para, mücevher ve önemli belgelerin saklandığı çekmeceler. Manyetik kulbun mekanizmasının çalışması, Kulp takılı
değilken, içerideki yay dili yukarı iter, dil yukarıdaki yuvasına girerek çekmece kilitlenir. Çekmece kulpsuz ve kilitli hale
gelir, çekmeceye erişim engellenir. Çekmece açılmak istendiğinde, kulp aşağı kaydırılarak yuvasına yerleştirilir. Bu
kaydırma sırasında kulptaki mıknatıs, dili mayetik etkileşimle aşağı çeker. Böylece kilit açılır ve çekmece kullanıma
hazır hale gelir. Tekrar kilitlenmek istendiğinde, çekmecenin kapalı halinde kulbun yukarı kaydırılarak çıkartılması
yeterlidir. Manyetik kulbun üretiminde, plastik enjeksiyon metodu kullanılması ve malzeme olarak ABS plastik ve
neodyum mıknatıs tercih edilmesi önerilmiştir.

MANYETİK KULP
Magnetic handle allows you to lock and unlock your drawers or cupboards using a magnetic handle. By choosing to
use plastic as the material of the handle, practicality is aimed main areas of usage for the product are: Drawers or
cupboards containing sharp and dangerous objects such as knives and tools, misuse of which may result in injury
of children drawers or cupboards containing cleaning products which are poisonous drawers or cupboards where
medicine and drugs which may are kept. Drawers where precious goods, money, jewellery and important documents
are kept How magnetic handle works; The products consists of three parts: a two-section lock and a magnetic handle.
The lock is attached the inside of the drawer or cupboard’s front panel using screws In order to open the drawer,
handle is dragged down on the face of the drawer placed to its slot. When dragging the handle down magnet located
in the handle pulls down the bolt via magnetic interaction. Thereby, lock is opened and drawer becomes ready for
use. In order to lock it again, just dragging the handle up and taking it out is enough. When the handle is not in use,
spring in the drawer pushes the bolt up and when the bolt is located in its seat above drawer is locked. So, drawer
becomes handleless and access to the drawer is disabled. It is recommended that ABS plastics, neodymium magnets
as material, plastic enjection as production method are used in production.
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DENGE
Oyuncak çocukluğumuzun önemli bir parçasıdır. İlk eğitim oyuncaklarla başlar. Denge sert plastik ve mıknatıstan
oluşan eğitici bir oyuncaktır. Mıknatıs ve plastiğin kombinasyonu ile ilgi çekerek günümüzde piyasaya tek düze
ürünler sunan oyuncak sektörüne canlılık getirmeyi amaçlamaktadır. Denge 3-6 yaş çocuklar için tasarlanmış bir
denge oyuncağıdır. Ağaç ﬁgüründen soyutlanarak oluşturulmuş bir tür hacıyatmaz olan bu oyuncakta amaç, dengeyi
bozmadan çeşitli boylardaki dalları ve meyveleri mıknatıslar aracılığıyla ana gövdeye monte etmektir. Eğer denge
bozulursa oyun biter ve yeniden başlar. Ana gövde aslında bir hacıyatmazdır. Aynı zamanda küçük parçalar için de bir
depolama alanıdır. Hem tek başına hem de birden fazla kişiyle oynanabilir. Denge duyusunu, el-göz koordinasyonunu,
problem çözme yeteneğini, yaratıcılığı geliştirir; küçük kas gelişimine yardımcı olur.

DENGE
Denge is a kind of construction toy. It is for between the ages 3 and 6 children. It helps creativity, eye-hand
coordination, balance sense and ﬁne motor development. It can be played by more than one children. It looks like
a tree. It has different sizes rods and spheres. The rods have four magnets. The spheres have one. The main body
is a tumbler. Also, it is a storage for small parts. The aim is not falling the tumbler. Chlidren should add parts on
the tumbler but if they disrupt the balance, they lose. Denge is based on balance sense and eye-hand coordination
development. With this toy children can communicate with another children because this toy can be played by more
than one children. They learn to compete. Moreover, it looks like a tree. Children can make their tree by using spheres
and rods. This improves their creativity.
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KESS
“KESS” bilindik kesme altlıklarına alternatif kullanım olanakları sağlamak için tasarlanmıştır. Dar tezgahlarda, tencere
üstüne yerleşrilip kullanılması ile hem mekandan hem de zamandan tasarruf sağlar. İki ayrı gövdeyi birbirine bağlayan
yaylı mekanizması sayesinde kesilen parçacıkları tencere içerisine tek hareketle yerleştirmiş oluyoruz. Böylelikle
ortaya çıkabilecek kirlilik önlenmiş, tezgah ve kullanım alanı temiz kalmış oluyor. Isıya dayanıklı malzemesi sayesinde
sıcak pişirme ekipmanları üzerinde rahatlıkla kullanılabilmektedir. 90° katlanabilmesi sayesinde bulaşık makinesinde
ve depolama birimlerinde saklama açısından kolaylık sağlar. Kullanım ihtiyacına yönelik 25 cm ve 35 cm çaplarında
iki farklı boyutu bulunmaktadır. Herkes tarafından kullanılabileceği gibi, özellikle yaşlılar ve bedensel engelliler için tek
elle ve güç gerektirmeden rahatça kullanılabilir.

KESS
“KESS” has been designed as an alternative to traditional cutting plates. It saves both time and space since it can
be used on top of pots in narrow counters. Thanks to the springy mechanism connecting two separate parts we can
place cut pieces inside the pot with one single action. In that way the potential dirt can be prevented, counter and
usage area remain clean. Thanks to its heat-resistant material it can easily be used on top of hot cooking equipments.
It is convenient for general users, as well as for the elderly and physically disabled people as it can be used with one
hand without any assistance.
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Easy Pod
Yaşlıların vede Engelli vatandaşların günlük kullanımda sıklıkla kullandıkları elektrik prizlerinde yaşanan erişim
sorununu çözmek amacıyla tasarlanan Easy Pod, günlük kullanımda kullanıcısına sunduğu erişim açıları ve ergonomisi
ile çok farklı ve rahat bir deneyim sunmayı amaçlamaktadır, ürün üzerinde 45 derece açı ile yerleştirilmiş priz soketleri
bulunmaktadır, normal kullanım alışkanlıkları baz alındığında bu açılar kullanıcıya ayakta ya da oturma pozisyonunda
olsun Elektrik ﬁşinin 90 derecelik dik kullanım imkanı sunan geleneksel priz çoğaltıcılarına göre üstün bir ergonomi
sunmayı hedeﬂer, ayrıca ürünün uzatma kablosu sayesinde ihtiyaç dahilinde 2.5 metreye varan uzaklıklarda kullanılıp
içerisindeki makara sistemiyle de kablo dolaşması ve de kargaşasınında önüne geçebilmeyi hedeﬂemektedir.

Easy Pod
Easy Pod was designed to ﬁx eldery and disabled people’s outlet issues. With its angle and ergonomy Easy Pod will
provide a different and comfortable experience. There are two sockets which are placed with 45 degree angle. Based
on normal conditions, beneﬁciaries can use it in standing or sitting positions. Unlike conventional outlets, it aims
to provide higher ergonomy. Besides, with the extension cord it could be used from 2.5 meters away. With the reel
system, it blocks cables from getting tangled.
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20132180
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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Balerin
Balerin emzik sıradan bir kurum memeden farklı olarak ateş ölçer ve damlalık fonksiyonları ile bebeğiniz için bir sağlık
kitidir. Bebekler hastalandıklarını söyleyemezler ve hasta olduklarında ilaç içmekten hoşlanmazlar. Balerin emzik
üzerinde bulunan ateş ölçer bebek hasta olmaya başladığında anne - babaları hızlı bir şekilde uyarır ve erkenden
doktora gitmelerini sağlar. Damlalık kısmı ise ilaç içmekten hoşlanmayan bebeklerin sevdikleri emme hareketinden
yararalanarak farketmeden ilaçları almaları sağlanır.

Balerin
Balerin is a paciﬁer that works for the health of the baby. It has a built-in thermometer that shows the tempreture of
the baby so parents can know early on if their baby has fever. Balerin also has a medicine dropper function, so the
baby can suck on the medicine he or she needs through the paciﬁer without any discomfort.
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20132214
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını istememiştir.
The participant did not prefer,
her photography and personel
info, to take part in the catalogue.

OWL
Çocukların yaşıtlarıyla eğlenceli bir şekilde yemek yeme ve oyun oynama ihtiyaçlarına yönelik, kolay depolanabilir,
haﬁf, dekoratif oturma birimi tasarlamak.

OWL
Children to play with their peers and to the needs of eating in a fun way, easy to store, lightweight design decorative
seating unit.
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Safe Tape
Çocukların en hareketli oldukları emekleme dönemi ve sonrasında yürümeyi yeni öğrendikleri dönemde ev içinde koşup
oynarken düşmeleri sonucu bazı yaralanmalar meydana gelmektedir. Bir kısmı da çok ciddi olan bu yaralanmalardan
korunmak için aileler evde bulunan masa, sandalye vb. eşyaların sivri köşelerini kaplama ihtiyacı duyarlar. Fakat
piyasada bu amaçla üretilmiş ürünler ihtiyaçları tam anlamıyla karşılamamaktadır. Safe Tape’i piyasadaki diğer
ürünlerden ayıran en önemli özelliği farklı kullanım şekillerine izin vermesi ve farklı boyutlardaki masa sandalye gibi
ürünlere uygulanabilir olmasıdır. Kullanılan esnek silikon malzeme sayesinde esnetilerek farklı alanlarda kullanıma
izin verir. Formu itibariyle ise sadece köşe ya da sadece kenar korumasından yalnız birini değil her ikisini de karşılar.
Dolayısıyla sandalye, masa, dolap gibi tehlike yaratma ihtimali yüksek alanların hemen hepsi tek bir ürün ile koruma
altına alınabilir. Farklı renk alternatiﬂeri ile de kişiselleştirme sağlanmaktadır.

Safe Tape
Lots of injuries occur in domestic environments where small children hit various furniture. Safe Tape is a simple
soft tape that van be used to childproof such furniture, whether it’s an edge or a leg. You can tear up as long as you
want to use.
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20132286
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını istememiştir.
The participant did not prefer,
his photography and personel
info, to take part in the catalogue.

PINHOLE
“PINHOLE” ipliği, iğne deliğinden geçmesini sağlayan bir üründür. 0.5 - 2.8 ölçütleri arasında, farklı deliklere
sahip iğneler bulundurmaktadır. İpliğin çapı ve iğne deliklerinin bu denli küçük olması; özellikle kavrama güçlüğü,
görme zorluğu veya görme engelli olan kişilerin iğne kullanmalrını engellemektedir. PINHOLE, engelli kullanıcıların
dışrıdan yardım almdan basit dikim işlerini (Onarım, düğme dikme vb.) yapabilmeleri için iğneyi kullanılabilir hale
getirmektedir. İpliği iğne deliğinden geçirmesiyle kazandırdığı zaman amatör veya profesyonel olarak dikiş ile uğraşan
genel kullanıcılar için de önem arz etmektedir. Engelli kullanıclıların yetileri göz önüne alınarak tüm hareketler
programlanmaya çalışılmıştır. İğneyi 3,2 santim genişliğindeki konik kısma bırakılır ve esnek tekstil malzemeden
üretilmiş yüzeylerden tutularak iğnenin yuvasına yerleşmesi sağlanır. Konik kısmın altında bulunan düşük etki alanına
sahip mıknatıs iğneyi sabitler ve arka kısmındaki yasslık sayesinde iğne deliğinin içinden geçecek olan kancayı dik
olarak keser. İpliğin iğne deliğinden geçtiği zamana kadar iğne bu alandan muhafaza edilerek olası kazaların önüne
geçilmesi hedeﬂenmiştir. Kavrama güçlüğü çeken kullanıcılar için ince ve haﬁf olarak tasarlanıp, ağırlığa etki edecek
atıl alanlardan kaçınılmıştır. Görme zorluğu çeken kullanıcılar için işlev alanları renk kodlarıyla belirtilmiştir.

PINHOLE
“Pinhole” is a product for thread a needle easly which has holes between 0.5 to 2.8 cm. Using needle is hard to
visually impaired and people who have holding difﬁculties because of the small radious of needleholes and ﬁbres.
Pinhole can provide disabled people do their simple needlework without help. It save time with thread a needle
easly that is important for amatour and proffessional user also. All the movements programmed taking into ability
of disabled users. The needle that put into 3.2 cm conical part and settle for keeping the needle slot to provide with
the help of ﬂexible ﬁber material. The magnet that placed under the conical part, hold the needle suitable to avoid
accident during end of the process. It designed as thin and light for the people who have holding difﬁculties and
functional areas have colour codes for having visually difﬁculties users.
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TEZGAH
Meyve ve sebze soyup doğrarken yapılan temel davranış, bir elde sebzeyi, diğer elde ise bıçağı sıkıca tutarak birbiri
etrafında hareket ettirmektir. Asıl yorucu olan kısım ise bu cisimleri tutmak için harcadığımız güçtür, özellikle
yaşlandıkça artan el romatizması sorunu yaşayan bayanlar için. Tezgah, bu sorunu öngörülebilir bir biçimde azaltmak
için, mutfak tezgahı üzerine koyulan kesme tahtasının ucunu tezgah altına kadar sarkıtır. İlk aşama olan soyma
kısmında ise beyaz kabu kabı üzerine takılan soyacak kesme tahtasının arkasından destek alır ve böylece kullanıcı
sadece sebzeyi ileri geri sürterek soymuş olur. Bu sırada kapta biriken kabuklar da iş bittikten sonra el bulaştırılmadan
çöpe atılır. Bir nevi tutunma sağlayan bu form, kullanıcının göbeğiyle kesme tahtasını ittirmesini ve sebzeyi daha kolay
sabitlemesini sağlar. Aynı zamanda dış duvarlarının da yüksek oluşu, sebzenin hareketini sınırlandırır.

TEZGAH
The basics of peeling and chopping a food is, holding tightly food in one hand and the knife in other hand and turning
around it. The real exhausting part is the power we use to hold these in our hands, especially for old ladies who has
hand rheumatics on their hands. Tezgah leans under the countertop to reduce that problem. First phase, peeling, is
done by putting the peeler onto white peel cup and rubbing forward and backwards.
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Ö€renci - Birincilik Ödülü / Student - First Prize

SeaDRON
Bebeklerin sağlığının önemi üzerine yapılmış araştırmalar çerçevesinde; hem bebeğin sağlığını koruyacak hem rafta
sergilenme görevi yapacak hem de bebeğin oyuncağı olabilecek bir ürün çıkmıştır. Ebeveyn tarafından küçük bir
kazancığa dezenfekte suyu konur. Bebek oyuncakla oynarken emziği de dolaylı olarak çalkalayarak temizlemiş olur.

SeaDRON
Researches made on the importance of the health of babies have led to a product which will protect the health of the
baby and serve as an item to be shown on shelves and be a toy for babies. The parent puts disinfection water into a
small boiler. While babies play with the toy, they also wash paciﬁers by indirectly shaking them.
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Drop
Mandal kullanımı, küçük kas ve eklemleri zorlayan parmakla sıkıştırma hareketi gerektirir. Ellerinde problem olan ya
da kullanmakta zorluk çeken kişiler için bu hareketler çok daha zordur. Buna çözüm sunabilmek için “Drop” sıkıştırma
hareketi gerektirmeyecek şekilde tasarlanmıştır. Kullanıcının üstten bastırarak mandalı oturtması öngörülmüştür, bu
sebeple üst yüzeye doğru genişler ve yüzeyinde kaymaması için tırtıklar barındırır, alt kısmı da hem giriş hem de çıkış
için açılıdır. Mandalı çıkarma aşamasında kullanıcıya iki alternatif sunulur; ilki kullanıcının mandalı gövdeden (Geniş
kısmın altından) kavrayarak geniş kısımdan yararlanıp yukarı çekmesi, ikincisi ortada mevcut olan boşluğa parmağını
sokarak yukarı çekmesidir. Her iki hareket de mandalın formuyla desteklendiği için kullanıcının kas ve eklemlerini
zorlamaz.

Drop
Peg usage requires squeezing movement which forces minor muscles and joints. It is a very difﬁcult activity for
people who have problems or difﬁculties while using their hands. In order to offer a solution, “Drop” has designed
in a way that it will not require squeezing movement while using. User will place the peg by pushing from above, so
it widens towards top and has seration on the top surface in order not to slip and bottom part is angeled both for
attachment and detachment. For detaching the peg, there exist two alternatives for users; one is grabbing the peg
from the body (under the wide part) beneﬁting the wide part and pulling it out, the other one is inserting the ﬁnger
in the hole and pulling it out. In both movements user is beneﬁting from the form of the peg, so it does not forces
the muscles and joints.
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Babypack
Baby-pack gezmeyi seven ebeveynler ve bebekli turistler için tasarlanmıştır. Temel olarak üç parçadan oluşur. Sırt
çantası eşyaları koymak için 3 bölüm, bir su matarası ve açılabılır bir teker mekanizması barındırır. Bebek ön tarafta
özel askısında gezdirilir. Düz yollarda çanta çıkarılır tek hareketle ayakları serbest bırakılıp bebek arabası şeklini
alır. Askı arabaya monte edilir. Üçüncü temel parça olan güneşlik ihtiyaç durumunda kullanılabilir. Baby-pack araç
koltuklari için de uygundur. Emniyet kemeriyle kolayca sabitlenip güvenli hale getirilebilir. Baby-pack’in kolay açılır,
kapanır yapısı onu şehir içi için de kullanışlı kılar. Toplu taşıma araçlarını sık kullanan bir ebeveyn dilediğinde sırt
çantası formuyla rahatça seyehat ederken, yorulduğunda saniyeler içinde çantasını bebek arabasına dönüştürerek
yoluna devam eder.

Babypack
Baby-pack designed fortourists with baby and parents who love traveling. It has three basic parts. they are a back
pack with a portable wheel system, a baby cover and a sun visor. You can carry your baby on your chest and use your
backpack for your equipments when you are walking. And aslo you can transform your backpack to a stroller with
only one step. Baby-pack also can be addapted to car seats easily wit seat-belt. Its easy to shift its shape so you can
use it in cities for using busses or trains.

Semih Yılmaz
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Mimarl›k Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
Mimar Sinan University of Fine Arts
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Hidden Bubble
Çocuklara süt içmeyi sevdirecek, değişken süprizli süt bardağı.

Hidden Bubble
Endear children to drink milk, glass of milk with variable surprises.

Birinci Tur Elemeyi Geçen Projeler
Qualiﬁed Projects in the First Round
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20131958
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını istememiştir.
The participant did not prefer,
her photography and personel
info, to take part in the catalogue.

mom çocuk oturma birimi
Ürünün konsept aşamasında, çocukla ilişkisi en güçlü element olan “anne” üstünde durulmuştur. Anneyi hatırlatan
kavramlar, mom’un formunu belirlemiştir. En önemlisi, çocukların hızlı gelişim süreci düşünülerek, ürünün her yaşta
kullanılması sağlanmıştır. Bu amaçla düşünülen iç içe geçme mantığı, ürünlerin istiﬂenmesini de sağlamaktadır.
mom’un ortasındaki delik, çocukların merak duygusunu geliştirmesinin yanında rahatça tutup taşımak için
düşünülmüştür. Ürünün formunda en sade, yumuşak, ana form olan daire kullanılmıştır. Renk olarak da yine,
çocukların ilgisini çekecek, güçlü, canlı renkler kullanılmıştır. “mom” ismi ürünün yan görünüşteki kesitinin ‘m’,
üstten görünüşünün de ‘o’ harﬁni andırmasından yola çıkılarak oluşturulmuştur.

mom çocuk oturma birimi
The form of MOM is determined by the themes which reminds us mother which has a strong connection with child.
The most important part of this product is being adjustable according to children’s height. Because children are
grownig fast, their needs are changing fast, but MOM can keep up with them. The detail of adjustability also heps
nesting. The hole in the mile of MOM refers to curiosity of children, and helps children to carry it easily. Form is circle
which is basic and soft. The colors are vivid to attract children.The name of the product MOM is created by using
combination of M which is similar to cross section of the product and O which is similar to top view of the product.
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Bibron Biberon Seti
BİBRON BİBERON SETİ Bibron biberon takımı; geri bildirimci biberon! Bibron Biberon Seti bebeğin tüm yemek
ihtiyaçlarını tek bir sette birleştiren bir üründür. Setin içinde yemek biberonu, mama biberonu ve mama kabına özel
ayrılmış bir yer bulunmaktadır. Bibron biberon seti, anne ve babalara bebeğini beslerken kullanım kolaylığı sağlarken,
bebek içinde doğru sıcaklıkta mama ve su verilmesini amaçlamıştır. Biberonun üzerinde yer alan kısım termokromik
malzemedir. Sıcaklığa göre renk değiştiren bu malzeme mama sıcakken kırmızıya dönmekte ve kullanıcıya geri
bildirim vermektedir. Kullanıcı biberonu su altına soğuturken biberon üzerindeki renk kırmızıdan normal gövde rengine
döner böylelikle kullanıcı, biberonun içindeki sıvının sıcaklığı hakkında bilgi sahibi olur. Ürünün standı biberonların
kaybolmaması ve kullanım bittikten sonra yerine koyulması için referans verir. Biberonların kapak kısımları mama
koyamak için kepçe olarak kullanılır, böylelikle kapakların kaybolmaması için bir sebep verilmiştir.

Bibron Biberon Seti
BIBRON baby bottle: a bottle giving feedbacks! BIBRON baby bottle set brings together all the nursing needs of your
baby in a single product. The set contains separate bottles for food or supplements, as well as measuring cups.
BIBRON baby bottle set lets parents nurse their beloved ones easily by making sure you have prepared your babies
delicious meals at the right serving temperature. The surface of the baby bottle is from a thermochromic material,
which gives feedbacks to the user based on the temperature of the bottle content. The bottle turns into red if it’s
too hot, and as it cools down the bottle fades into its own color, so the user will be informed about the degree of
the content in the bottle. Dock for the bottles does not only look stylish, but also prevents your bottles from getting
lost and refers to that you put them onto the dock after every usage. Lid of the bottles can also be used as a
measuring cup, which forces the user not to lose the lids by giving them another main purpose.
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20132012
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını istememiştir.
The participant did not prefer,
his photography and personel
info, to take part in the catalogue.

asis
Su matarası ile hap kutusunu birleştirerek, ﬁziksel yetileri eksik bireyleri de formundaki detaylarla kapsayarak ASİS
herkes için tasarım kavramı altında cevap bulmuştur. Üst kapağındaki özel formu ile ﬁziksel engelli insanlara kolaylık
sağlar, bas - çevir özelliği pratiklik yaratır. Plastik malzemeden yapılmış ergonomik kol ürün kullanımını kolaylaştırır.
Alt kapak, gün içerisinde herkesin ihtiyacı olabilecek hapların konabildiği sabah - öğle - akşam ayrımı ile pratiklik
sağlayan gözlerden oluşur. Fiziksel fonksiyonları yeterli olmayan bireyler için çene ile açılabilecek ve parmak ihtiyacı
duymadan çevrilebilecek kapağı; ergonomik yapısıyla kolaylık sağlamaktadır.

asis
Water bottle has been combined with pill box. It provides simplicity with details of form for either disable people
therefore ASIS found under the consept of design for all. Provides convenience to people with physical disabilities
with a special form of the upper lid, push-to-dial feature creates practicality. Can twist to lid with jaw apart from to use
ﬁngers thus lid makes it easy to open with ergonomic design Ergonomic handle made of plastic material facilitates
the use of the product. Bottom cover provides practicality with morning-afternoon-evening options for putting pills
which is exists from parts.
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20132041
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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MAMMA
Bebeğin zeka gelişimi, ﬁziksel sağlığı, beslenmesi gibi birçok konuda ailelerin işlerini kolaylaştıracak yenilikler
ebeveynlerin ilgisini çekmektedir. Mamma ürünü bebeklerin beslenmesindeki bir takım engelleri kaldırmayı
amaçlamıştır. Mamma, bebeğinizle büyüyen ve annelere yemek yedirirken pratik yardım sağlayan besleme kabı
taşıyıcısıdır. Sadece evde değil aynı zamanda bebek ile seyahat ederkende çok kullanışlı bir üründür. Ürünün
asıl amacı çocukların rahatça ve kolayca yemek yemelerini sağlamaktır. Bu ürünle bebeğinize sağlıklı bir yemek
sunabilirsiniz. Ürünün bir diğer amacı annelere zaman tasarrufu sağlamasıdır. Kullanılan materyaller çevreye duyarlı
ve düşük maliyetlidir bu yüzden minimum harcamayla bu ürüne ulaşılabilir. İçerdiği saklama kapları ısıya dayanıklıdır
ve kolayca temizlenebilir. Ayrıca ısıyı bünyesinde tutarak, yemeğin ısısını korumasını sağlar bu da ebeveynler için
büyük bir avantaj sağlar. Üst üste taktığımızda buzdolabında minumum alan kaplar ve böylece yer tasarrufu sağlar.
Ürün malzemesinden dolayı kolayca taşınabilir. İçinden çıkan kaşık sayesinde nerede olursa olsun anneler bebeklerine
kolayca yemek yedirebilirler.

MAMMA
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. Mamma project is also intended to remove a
set of obstacles seen in the nutrition of babies. Mamma is a baby food container that grows up with your baby and
helps mom be practical when it comes to feeding. It is used not only in the house but also it is very efﬁcient when
traveling with an infant. The main purpose of the product is to provide nourishment for children comfortably and
easily. This product can offer your baby a healthy meal. Another object of the product is that it saves time for mothers.
The materials used are environmentally friendly and cost-effective product that can be reached so that a minimum
of expense. It contains heat-resistant and easy to clean storage containers. Also within the holding temperature,
provides protection from the heat of the dish. This is a great advantage for parents. So that when we put a row
occupies minimum space-saving in refrigerator. Product material for easy portability. With spoon, no matter where
the mothers of babies can eat food easily.
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FLEUR
Çocukların kendi zevklerine göre tasarım çantalarını yapmayı sağlayan “Fleur” ortada bir iskelet ve bir çok renk
alternatiﬁ sunan kaplardan oluşmaktadır. Çocukların kendi çantalarını kendi zevklerine göre bir çantada toplamaları
tasarımdaki amaçtır. Farklı renk alternatiﬂeri çantada uygulandığında aslında bir çanta değil birçok çanta elde edilmiş
oluyor. Renkli kaplar çocukların renkli dünyasından ilham alınarak şekillenmiştir. Çocuklar seçimleri konusunda
tamamen özgürdür. Çocuklar, ortadaki iskelet elinde olduğu sürece sınırsız çanta alternatiﬁni renkli kaplarıyla
sağlayabilir. Kullanım amacı olarak, istedikleri oyuncaklarını, yemeklerini ayrı ayrı kaplarda diledikleri yere yanlarında
taşımalarını sağlamaktadır. Ev, restoran, otel gibi mekanların yanı sıra okulda çantalarını beslenme çantası konseptine
çevirebilirler. Renk alternatiﬂeri sayesinde tuttukları takımın renklerinden çanta oluşturabilecekleri gibi renkli
dünyalarını her gün farklı bir kapla çantalarına yansıtabilirler.

FLEUR
Fleur, which provides to design their own bags according to their likes includes a framework in the middle and
containers providing lots of color alternatives. The aim is that, chilren can determine their bags with respect to their
pleasures. When we apply different color assortments on a bag, we obtain not only one but also lots of bags. The
forming of colorful containers was inspired by children’s world. Children are completely free about their choices.
They can provide unlimited bag altenatives with their colorful containers as long as they have a framework.
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TURN
Yaşlılarda çeşitli nedenlere bağlı olarak gelişen bacak ve ayak ağrıları yaşın ilerlemesiyle artan sorunlardan biridir.
Mutfakta yemek yapmak (Özellikle çorba, kızartma yapımı ve ayıklama işlemleri) tezgah ve ocak başında uzun
bir zaman dilimi geçirmeyi zaruri kılmaktadır. Ürün ocak ve tezgah başındaki kullanıcıya destek vermek amacıyla
tasarlanmıştır. Yemek yapma eylemi böylece daha az yorucu bir hal almış özellikle yaşlı insanların mutfakta daha etkin
olabilmesini hedeﬂemiştir. Mutfakta karşılaşılan bir diğer sorunsa; yüksekte bulunan raﬂara ulaşabilme konusunda
zorluk yaşanmasıdır. Bu durum her yaştan insan için büyük bir sorun. Özellikle yaşlı insanların kireci azalan kemik
yapılarında osteoporoz (Kemik erimesi rahatsızlığı) gözükebiliyor. Vücut ağırlığını taşıyan bacak kemiklerinde bir
miktar eğilme riski bulunuyor. Buna benzer değişiklik ve eğrilmeler belkemiğinde de olabiliyor. Böylelikle yaşlıların
boylarında bir miktar kısalma gözlemlenmektedir. Ürün katlanarak yüksek noktalara ulaşmada küçük bir merdiven
görevi görmektedir. Ayrıca bu sayede daha az yer kaplaması sağlanmıştır. Destek olma ve merdivene dönüşme
işlevleriyle yaşlı kimselerin yanında her yaş aralığındaki kullanıcı proﬁline de hitap etmektedir. Paslanmaz çelikten
yapılması düşünülen mekanizma ürünü sağlam kılmaktadır. Mekanizma haricindeki yapı sıcaklığa maruz kaldığında
şeklini koruyabilen, sert bir plastik türü olan polipropilen malzemeyle oluşturulacaktır. Kalıp oluşturularak plastik
enjeksiyon yöntemi ile imal edilecektir. Farklı renk seçenekleriyle zevke ve mekana göre seçim şansı sağlar.

TURN
Leg pain and foot pain due to advancing age are two of the most common health problems among elderly people. Cooking
in the kitchen (especially making soup, fried dishes and cleaning work) requires individuals to stand in front of oven and
counter for extended periods of time. The product is designed to provide support for the user while standing in front of
oven and kitchen counters. The aim is to create a less tiring cooking experience and especially to help elderly people
become more productive in the kitchen. Another problem people have in the kitchen is the difﬁculty in reaching to higher
shelves of the cupboards. This is a tricky situation for everyone from various ages. Especially elderly people might have
osteoporosis due to reduced bone mineral density. Legs which carry the whole body weight at all times bend by time due
to this condition. Same deformations can be seen in the spine as well. Therefore, some degree of height loss is observed
among elderly. The product serves as a small ladder when folded which then can be used to reach to higher locations.
This also makes it more compact and saves space. With its support functionality while standing and with its capability
to turn into a ladder, the product is meant for a wide range of users from various ages along with elderly people. The
mechanism which is intended to be made from stainless steel makes the product very safe and durable. The structure
except of mechanism can saving the form when the highest temperature. It is kind of plastic that polypropylene material.
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Tombalak
Görme engelli çocukların gelişim çağlarında özel ihtiyaçlarına göre tasarlanmış oyuncakları olmadığından, gelişimleri
diğer çocuklara göre daha yavaş olmaktadır. El koordinasyonu, hafıza, hayatları boyunca ihtiyaç duyacakları dokunma
duyularını geliştirmekte yararlı olacak bu oyun seti iki oyun içerir. Bir adet çanta (Tüm parçaları bir arada tutar), bir
adet 9x6 ve 6 adet 3x3 tabla ve 54 küpten oluşan set, 6 kişiye kadar beraber oyun oynama imkanı sağlar. Yer kalabalığı
yapmamak için 6 tabla, büyük tablanın içine yerleştirilebilmektedir. Her biri farklı dokuya sahip 54 farklı küpün
üstündeki girintiler, tablaların üzerindeki çıkıntıların eşidir. Ve her dokudan yalnızca bir tane vardır. Birlikte oynanan
oyunda, her oyuncu 3x3lük tablalardan birini seçer. Bir oyuncu çantanın içinden küpleri sırayla çeker, dokunarak
üstündeki dokunun şeklini öğrenir ve yüksek sesle diğer oyunculara söyler. Bu sırada diğer oyuncular tablalarında
bu dokuya sahip olup olmadıklarını kontrol ederler. Sahip olan oyuncu küpü alır, kendi tablasına yerleştirir, eğer doku
kimsede yoksa büyük tabladaki yerine yerleştirir. Tablasını ilk dolduran oyuncu kazanır. Bireysel oynanan oyunsa
bir nevi yapbozdur. Oyuna başlamadan önce tüm küpler çantaya konur ve oynamak için üstünde tüm dokuların
bulunduğu büyük tabla seçilir. Çantanın içinden sırayla seçilen küpler dokularına kontrol edilerek tabladaki dokularla
eşleştirilir. Oyunun amacı tablayı tamamlamaktır.

Tombalak
Because disabled people don’t have enough toys which are designed for their special needs, they can’t develop their
abilities such as hand coordination, memory, and touching sense which they will need during all their lifes. This game
set gives chance to play two different game together or alone. This set includes one bag to put all the parts in it, 1 big
plate 9x6, 6 small plates 3x3 to be able to play 6 players together and 54 different cubes. Each cubes has different
patterns, and all the plates have the matches of these patterns. The rules of the ﬁrst game are: - Everybody chooses
one small plate - One player chooses all the cubes by turns, when he grabs one of them, he touches the pattern of
the cube, and say loudly to the other players - Other players controls the pattern if they have it on their own plate. - If
nobody has this pattern, they put it on the big plate (because this plate has all the pattern) - First player who can ﬁll
the plate wins. Second game is like puzzle. The rules are: - Player put all the cubes into the bag and chooses them in
turns. - When he chooses one cube, he should touch the pattern and try to ﬁnd its match on the plate by touching.
- When he ﬁnds the match, he puts the cubes there and keep on playing. - When all the cubes are placed, the game
is ﬁnished.
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Sebil-Sürahi
Sebil sürahi, sıradan sürahilerin kullanımı sırasında karşılaşılan iki temel sorunu ortadan kaldırmak üzere
tasarlanmıştır. İlk sorun, dolu bir sürahiyi bardağa su doldurmak için kaldırmanın güç gerektirmesidir. Sürahinin
özellikle yemek masasının uzak bir köşesinde bulunması halinde, bu durum daha da zorlaşır. İkinci sorunsa, klasik
yaklaşımda, masadaki herkesin sürahiye elle temas etmesidir. Sofrada balık, tavuk, vb. yağlı yemekler varsa bu daha
büyük bir problem olmaktadır. Sebil sürahi bu iki sorunu ortadan kaldırır: Suyu doldurmak için yapmanız gereken tek
şey, su haznesinin altındaki mandalı bardağınızla itmektir. Bu tasarımla hem sürahiyi taşımayız hem de el temasını
önlemiş oluruz. Ayrıca, sebil sürahinin su haznesi istendiğinde alt kısmından ayrılır ve tencereye su doldurmak, çiçek
sulamak, vb. işler için kullanılabilir. Yerine tekrar yerleştirildiğinde su akışı sağlanır ve sebil sürahi sofrada kullanıma
hazır hale gelir.

Sebil-Sürahi
The Tabletop Water Dispenser was designed to eliminate two basic problems experienced in the use of ordinary water
jugs. These problems relate to difﬁculty of lifting a water jug, especially when it is placed at the far corner of your table
and anyone’s inevitable hand contact with the jug especially when your meal consists of greasy food such as ﬁsh,
chicken and the like. When you use the Tabletop Water Dispenser you only need to push forward the release button
located below the water tank to ﬁll your glass with water. You avoid carrying the jug and hand contact thanks to this
design. Also, the tank of the Water Dispenser can be removed to be used for other purposes and water ﬂow resumes
when it is placed back on the lower part of the design.
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ABC Lunch Box
Ebeveynler çocuklarının yanlarında olmadıkları süre boyunca iyi şekilde bakılmaları, beslenmelerini isterler. Bu
yüzden evde hazırlanan gıdalar çocuklar için genelde en iyisidir. Beslenme alışkanlıklarının düzenli olmasına yardımcı
olacak olan beslenme seti de bu amaçla hazırlanmıştır. Çocukların çoğu bu alışkanlığını severek yerine getirmeleri ve
bu durumdan nasıl yarar sağlanılabileceği düşünülmüştür. Bunun için tasarlanan beslenme seti için 5 yaş ve üzeri
çocukların kullanımına yönelik bir harf ve kelime oyunu tasarlanmıştır. Beslenme setinde bulunan harﬂer ile yüzeyde
çeşitli kelimeler oluşturup çocukların okuma ve yazma becerilerinin de gelişmesi amaçlanmıştır. Ebeveynlerin de
beslenme çantasını hazırladıktan sonra üzerine bir şeyler yazabiliyor olması, çocuklar ile aralarında farklı bir iletişim
oluşmasını sağlar.

ABC Lunch Box
The aim of lunch boxes is to be sure about children eating healthy food when they are not with their parents. And with
this project this eating habit can be more educational and fun. Writing and reading skill will be improved and between
parents and children there will become a different way of communication.
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rub it
Rub it ürünü el eklemlerinde ve kaslarında problem yaşayan insanlar için yer temizliğine yardımcı bir üründür.
Temizlik yapmak için bir şeyleri tutup kavramak yeterince zor iken bir de bunları sağa sola çevirme gibi işlemler çok
ağrı vericidir. Bu tarz rahatsızlıkları olan insanlar için bir şeyleri tutup kavrama oldukça zordur. Hele ki yere yapışmış
zor çıkan lekeler için kuvvet uygulamak ise tam bir problem halini alabilir. Rub it kazıma işlemini eğilmeye veya
parmaklarını kullanmasına gerek bırakmadan hallediyor. Ürün temel olarak, kol ve ayak gibi büyük kasları kullanmayı
hedef almıştır. Ürünün yönlendirilmesi kolu saran helix biçimi sayesinde kol ve avuç ayasıyla yapılmaktadır. Lekelerin
daha rahatça kazınabilmesi için ön kısmında 3 farklı eğime sahip spatulası vardır. Spatula ürünün arkasında uzantıya
yani pedala basıldığında 1 tam tur döner. Eğer zor bir leke ise pedalımızı yukarı iterek lekeye su püskürtüp kazıma
işlemini dahada kolaylaştırabiliriz. Yer silme işleminde ilerledikçe kazınan kirler arkasındaki silindir tarafından bir
haznede toplanır.

rub it
Rub it is a product to assist people with muscle and joint disabilities in cleaning ﬂoors. While it is difﬁcult for people
with muscle and joint disabilities to grasp objects manipulating these objects cause imense pain. It is a real problem
for these people to produce the force necessary to clean sticky stains. Rub it solves this problem by eliminating the
need to bend down or the to grasp to produce force. The product focuses on using large muscle groups such as leg
and arm muscles. The product is manipulated by the arm and palm due its helical formation which wraps the arm.
To easier scrub the stains it has three arms with different slopes on the end. When the arm hits the pedal behind it,
it turns one loop. If the stain is especially difﬁcult to remove, you can pull a trigger to squirt water. The dirt that is
removed from the stain is collected in a cylinder chamber.
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Attach
Attach, görme engellilerin günlük hayatta karşılaştığı zorluklardan biri olan “bardağa sıcak su doldurma” eylemini
kolaylaştırmak için tasarlanmış bir ürün önerisidir. Görme engelliler, çay, kahve, gibi sıcak olan içecekleri bardağa
doldururken göremedikleri için oldukça zorlanmaktadırlar. Günlük hayatta tek başlarına yapılabilecekleri bu basit
eylem onlar için zor bir iştir. Bardağı sıvı ile doldururken, bardağın dolup dolmadığını bilmek ve sıvı seviyesini anlamak
için parmaklarını bardağın içine sokup sıcak sıvı ellerine değdiğinde dolduğunu anlıyorlar. Bu hijyenik olmayan ve
kişinin eli yandığı için istenmeyen bir durumdur. Attach, bu eylemi bardağa takılan bir aparat ile çözmektedir. Suyun
kaldırma kuvveti ilkesinden yararlanılan bu sistemde, su bardağa doldukça yükselen kısım yükselerek kişinin eline
değiyor böylece kişi elini içeceğine sokmadan bardağın dolduğunu anlıyor. Yükselen parça üzerine yazılmış Braille
alfabesi (körler alfabesi) ile “dolu” uyarısı ile de bardağın dolduğu anlaşılabilir. Bardağı doldurduktan sonra ürünle
beraber tasarlanmış kabına yerleştirerek muhafaza edilebilir. Ayrıca kabı sayesinde dışarı çıkarken yanımıza alabilir,
kafe, restoran gibi mekanlarda kolaylıkla kullanılabilir.

Attach
Attach, is a suggestion for sight-disabled people in order to make easier the activity of pouring hot water to the glass.
Sight Disabled people have difﬁculties during pouring hot tea or coffee to glasses because they could not realise the
level of the liquid in glasses. They generally submerge one of their ﬁnger to understand the level of hot liquid in the
glass in their daily rutine. As everybody knows this is both unhygienic and painful application so there need to be a
solution for this problem. Attach can solve the problem explained above by attaching an apparatus to a glass. The
buoyancy of water is used in this system. When the sight disabled person pours water to the glass, the apparatus
moves and thouches the hand which is on the glass. So that the sight disabled person can understand the liguid level
in the glass. At the same time the word of FULL is written on the appartus with Braille alphabet so they can realise
the situation of the glass by two different ways. After completing the process, the apparatus can be moved from the
glass and kept in its own original box. Additionaly the sight-disabled people can carry these apparatuses by using
their boxes to everywhere easily obtained.
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HydroSet
HydroSet çok fonksiyonlu beslenme, dinlenme ve sağlık ürünüdür. Kişinin günlük su ihtiyacı olan 2,5 lt su hacmi
göz önüne alınarak 10 kişilk bir ailenin veya açıkalan gezi takımının bir günlük su ihtiyacı düşülerek tasarlanmıştır.
Ürününün tekerlekli bidonlardan farkı ve getirdiği yenilik ise kamp ve piknik alanlarında su pompalı bir sehpa olarak
kullanılabilmesidir. Bilindiği üzere tüm canlılar bir yerden başka bir yere göç ederken duraklama yerleri her zaman
su kaynaklarının etrafı olur. Açık havada vakit geçirmeyi seven tüm dünya halkının, ürün garantisine (Servisine)
destek verecek market zincirlerin de beğenisine sunulabilir. İşlevsellik kaygısı estetik çizgilerini etki altında bırakmıştır.
Plastik enjeksiyon kalıp gibi düşük maliyetli yatırımlarla üretime geçilebilir. İnsan sağlığına ve doğaya zarar
vermeyecek geri dönüşüme uygun standart plastik türlerinden üretilir. Çoklu işlevsellik kaygısı yerine işlevsel fakat
felseﬁk açıdan su üzerine kafa yorulmuş su canlılarının bile senede bir gün aynı okyanus veya deniz kenarlarında
buluştuğu gözlemlenmiştir. Neden doğal yaşam ortamı su olan canlılar bile neden göç yollarında aynı su kenarlarında
mola vermektedir? Bu sorunun cevabı güneş ışınlarının ve Ay’ın bu ışınları yansıttığı buluşma alanındaki enlem ve
boylamlara olan yansıma açısı ve bunun neticesinde o bölgeye verdiği renk tonu olarak tahmin edilmektedir. Yanı
sıra dünyanın her yerinde insanların buluşma yerlerleri olarak öncelikle kafe, musluk kenarları, ve sıvı servisi yapan
restoranlar olduğu kuşku götürmez bir gerçektir. Tüm canlıların buluşma yerleri ve buluşmanın buluşulan ortamda
yarattığı kutlama ruhuna uygun olarak belirli bir sabitin etrafında toplanma iç güdüsüne uygun davranarak su pompalı
bir tekerlekli depo görevini öncelik edinmemiş açık alan mobilyasıdır.

HydroSet
HydroSet is a multi functional dietary, rest and health product. Based on daily 2.5 liters of water per person it has
been designed to meet a 10 person family or travel group’s daily water need The difference and innovation of the
product from wheeled drums is that it can also be utilized as water pump table in picnic ﬁelds.
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basto
BASTON AYAĞI Ürün yaşlıların daha özgür hareket edebilmesi için tasarlanmıştır. baston kullanıcıların mevcut
problemleri göz önünde bulundurulmuştur. Yaşlılıkla birlikte ortaya çıkan ﬁziksel problem, insanların eskisi gibi esnek
ve çevik hareket edebilmesi önlemektedir. Tek ayaklı baston kullanan bir yaşlı birey, yürüyüş esnasında başka bir
eylem yapmak istediği zaman, örneğin ellerini kullanacağı herhangi bir eylem, denge problemleri yaşayabilir, bu denge
problemleri bastonu düşürmesine sebep olabilir, Düşen bastonu yerden almak, eskisi kadar esnek ve çevik olmayan
bir yaşlı için yeterince kolay olmayacaktır. Bu sorundan yola çıkarılarak tasarlanmıştır. Mevcut tek ayaklı bastonlar için
plastik bir aparattır. Aparat bastonun ucuna takılır. Bastonun tutma sapının ağırlık merkezini dengeleyecek bir biçimde
yönlendirilmiştir. Düşen bastonu yerden kaldırmak için pedala ayak ile kuvvet uygulanır, uygulama esnasında bastonun
tutma sapı yere bakacak şekle getirilir ve pedala bu konumda kuvvet uygulanır. Bu sayede tutma sapı ile kullanıcı
arasında ani bir çarpışma önlenmiş olur. Bunun dışında oturur ve ayakta bekler pozisyonda iken, ayak ile pedalın üzerine
basılarak baston ayakta sabitlenebilir. Ve kullanıcı iki elini de özgürce kullanabilir. Bu sayede kısa süreli eylemleri daha
rahat gerçekleştirebilir. Bunun yanında yer ile yaşlının teması azaltılmış olur bu şekilde hijyen problemleri de önlenmiş
olur. Ayrıca ayak ile uygulama yapılan yüzeyin üzerinde ayak kaymasını önleme amacıyla çıkıntılar yaratılmıştır.

basto
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The product has been designed to facilate elder peoples walking problems. The obstacles that walking stick users go
through with diffuculties have been taken into consideration. The physical problem that appears with getting older dont
let people to move as felexible and agile as used to be. For instance an elder person who use a one-leg walking stick
may have balance limitations when he wants make another movement e.g an action with using hands and that can
cause him to drop the walking stick. To take up a walking stick lying on the ﬂoor wont be that easy . Based upon this
obstacle this was designed. This is plastic kit for present one-leg walking sticks. Kit is attached to the top of walking
stick. It ıs designed as a balanced center gravity. To take up a dropped walking stick, one apply force with foot to pedal
Except this, while sitting or standing walking stick can be made stable as pressing on pedal with foot so the user can
use both hands. Therefore he apply the short time action easily. This can prevent the hygne problems as well , since the
contact with the ﬂoor and the person would minimize. In addition to prevent sliping, little bulges are added.
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Püf
Püf mini buharlı ütü; ütü kullanmakta zorlanan yaşlı veya engelli bireyler için düşünülmüş fakat herkesin kullanabileceği,
avuç içine sığacak boyutlarda tasarlanmış mini bir ütüdür. Ürün öncelikle bileğinde ya da parmaklarında eklem ağrısı
çeken veya güç kaybı yaşayan yaşlı bireyler ve parmaklarını belli oranda kullanamayan engelli bireyler için düşünülmüştür.
Kullanıcı avuç içi kadar küçük olan yuvarlak ütüyü kulpundan tutarak veya elini tutma kulpunun altından geçirip avuç
içine yerleştirerek ütüyü kolayca hareket ettirilebilir. Kulp kısmının iç kısmında alt tabanda ve üstünde sünger kauçuk
malzeme bulunur. Bu sünger malzeme kulp içine geçirilen elin güç harcamadan ütüyü kavrayarak tutmasını ve hareket
ettirebilmesini sağlar. Ana gövdesi yuvarlak, taban kısmı kare olan ütünün tabanındaki dört sivri kenarı sayesinde ütü,
giysinin üzerinde kolay hareket etmektedir. Sıcaklık ayarı olmayan ütü sabit 180 derece sıcaklıkta anında çalışabilir ve
her kumaşta kullanılabilir. Ürün yaşlı ve engelli bireylerin kullanımının dışında tatilde veya iş seyahatlerinde de kolayca
kullanılabilir.

Püf
Master’s Degree
Marmara University
Department of Industrial Design

Püf mini steam iron is designed in a size to ﬁt into the palm. It is intended for the elderly or people with disabilities,
but it can be also used by ordinary users. The product is primarily intended for people who might have shaking hands
or pain due to arthritis, power loss in their hands or different levels of disability in their hands. As small as your palm
and with a rounded bottom the iron can be moved easily by holding the handle with your hand or by placing your
hand under the handle. At the base, onthe inner part of the handle and on the bottom rubber is used. This material
enables to grasp the handle fully and allows to move it easily. The main body of the iron has rounded edges and on
the base portion of the iron it is square shaped with four edgdes, so garments can be easily ironed. The iron has no
temperature settings and it works on constant temperature of 180 degrees celsius. Except for the use of the elderly
and people with disabilities, the product can be also used for holiday or business trips.
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Diffridge
Bu soğutucu tasarlanırken, ﬁziksel engelli bireylerin kendi içlerinde engel türlerine göre bazı gruplara ayrıldığı
bilinmekle birlikte, hareket etmekte en çok zorluk yaşayan grup olan tekerlekli sandalyeliler baz alınmıştır. Böylelikle
onların rahat kullanabileceği ürünü diğer engelli grupları ve sağlıklı bireylerde rahatlıkla kullanabilecektir. Engelli
türlerinden özellikle tekerlekli sandalyeli, yürüteçli ve koltuk değneklilerin karşılaştıkları en büyük sorunlardan;
soğutucuya yanaşamama problemini ortadan kaldırma amacıyla, soğutucu en rahat kullanımın sağlandığı ergonomik
kriterlere uygun ölçülerde duvara monte edilmektedir. Karşılaşılan diğer bir problem olan, mevcut soğutucu kapılarının
açılıp - kapanırken taradığı alanın genişliği sebebiyle, bireylerin önünden çekilmelerini gerektirmesidir. Bu üründe kapı
yukarı doğru açılarak hareket etme güçlüğüne çözüm getirilmektedir.

Diffridge
Though it is known that physically disabled people are divided into different categories within themselves, this
particular cooler has been designed speciﬁcally for wheeled-chair users who face the greatest challenge in physical
movement. Thus this product which is comfortable to use for this group shall also be of use for other disabled as well
as not-disabled groups. One of the greatest problems wheeled chair, walker and crutch dependent users is that they
cannot reach closely enough to the cooler. In order to overcome this difﬁculty my cooler is structured ergonomically
and can be mounted on the wall. Another problem is that current cooler doors, due to the vast space they occupy
while opening/closing, force users to move behind. In this product door is opened upward direction hence the
problem of mobility is solved.

Birinci Tur Elemeyi Geçen Projeler
Qualiﬁed Projects in the First Round
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20122060
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını istememiştir.
The participant did not prefer,
his photography and personel
info, to take part in the catalogue.

CLICK

20122060
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını istememiştir.
The participant did not prefer,
his photography and personel
info, to take part in the catalogue.

Ürünün tasarlanma amacı görme engellilerin zaman planlamalarını yapabilmelerini kolaylaştırmaktır. Bunun için
görme engellilerin kolaylıkla kullanabilecekleri pil ile çalışan bir zamanlayıcı tasarımı gerçekleştirdik. Ürün 12 saat
için 30’ar dakikalık aralıklarla programlanmıştır. 360 derecelik yüzey üzerinde yer alan bölgeler tıklanarak alarm
oluşturulur. Ürün hem yatay yüzeyde hem dikey yüzeyde hem de taşınarak kullanılabilmektedir. Ürünün çalışma
prensibi SET butonuna bastıktan sonra ortadaki ana butondan alarm kurulması istenen zaman aralığını tıklanmasıdır.
Zaman aralıkları 1’er saat ara ile Braille alfabesi ile kodlanmıştır. Bunun yanı sıra SET butonu ve Clock butonu da
Braille alfabesi ile kodlanmıştır. Üründe birden fazla zaman ayarlaması yapılabilmektedir. Buna göre gün içinde
önemli zamanlar işaretlenerek görme engelliye hatırlatma ve ses ile yönlendirme yapılması planlanmıştır. Bunun
yanı sıra Clock butonu ile saat sorgulanması da yapılabilmektedir. Ayrıca üründe bulunan dairesel boşluk ürünün
sabitlenmesinde ve taşınmasında kolaylık sağlamaktadır.

CLICK
The aim of this project is to provide time planning of visually handicapped people easly and effectively. We designed
a timer working with battery, which visually handicapped people can use easiy. The product organizes the 24 hours as
30 minutes periods. There are buttons staying on 360 degree. The user picks the button to set the alarm. The product
can be used on vertical or horizontal and also it is carried. The user press the SET part , after that presses the time
which is wanted as the alarm time. Time periods are written with Braille alphabet for each 1 hour. And also SET and
CLOCK are written with the Braille alphabet. The user can set more than one alarm. So the important times can be
set and reminds and warns with sound the visually handicapped user. Also when the time can be learnt by using the
Clock button. The hole on the product provides to keep he product stable and also easily carried.
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rolly
Rolly, el hareket engelli ve yaşlı bireyler için tasarlanmış eğilebilen bir su ısıtıcıdır. Bir hareketli ve bir sabit ögeden oluşan
ürün, her biri bir bardak suya eşdeğer 5 farklı eğilme seviyesine sahiptir. Böylece her bir hareket ile bir bardak sıcak su,
dökme ve taşma tehlikesi göz ardı edilerek rahatça doldurulabilir. Rolly, el titremesi, yetersiz kas gücü gibi sorunlara
sahip bireyler için sıcak suyu bardağa doldurma sürecini tamamen güvenli hale getirir. Hareketli öğe temel olarak 16 cm
çapında ve 1250 ml (5 bardak) su alabilen metal bir küreden oluşur. Sabit öğe ise sert plastikten oluşur ve hareketli öğe
için bir yuva görevi görür. Hareketli öğenin alt kısmındaki yuva içinde yaylı sistem ile hareket edebilen silindir formunda
plastik bir parça bulunur. Bu parça minimum itme kuvveti ile sabit öge yüzeyinde birbirini takip eden 6 yuvaya oturarak
ürünün eğilme hareketini sağlar. 10 derecelik açılar ile 5 farklı eğilme seviyesinin her birinde 250 ml (Bir bardak) suyun
üründen boşalması sağlanır. Ürünün su çıkış boşluğu ince ve çizgisel formu sayesinde suyun kontrollü şekilde akmasını
sağlar. Hareketli öğenin su haznesi, su çıkış boşluğuna doğru bir eğriyi izler. Böylece minimum eğilme hareketi ile yeterli
su boşalımı sağlanmış olur. Sabit öğenin ön tarafında bulunan 7 cm çapındaki yuva ise kullanıcının bardağı koyacağı
noktayı belirler. Bu yuvanın standart bardak zemin çapından büyük olması, bardak farklılığı sorununu ortadan kaldırır.

rolly

Ahmet Kapıcıoğlu
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
İç Mimarlık Bölümü
Mimar Sinan University of Fine Arts
Faculty of Architecture
Department of Interior Architecture

Rolly is a water heater which can lean and designed for hand movement limited and elderly individuals. Product has one
movable, one stable components and 5 different leaning levels. Each level equals to 250 ml (one glass) of water. Leaning
movements require minimum push power and safely controlled by slot system. Therefore, one glass of water can be
ﬁlled without worrying about overﬂow and spilling issues. Rolly provides a safe ﬁlling process for individuals who has
issues like hand shaking and deﬁcient muscle strength. Movable component is basically a 16 cm diameter sphere that can
obtain 1250 ml (5 glass) of water. Stable component is a base for movable piece and made of plastic. There is a cylinder
formed plastic piece which can move with a spring system inside a slot under the sphere. This piece provides the leaning
movement by dwelling into 6 different slots on the surface of base component with minimal pushing power. On each
of 5 different leaning levels with 10 degrees of angle, 250 ml (one glass) of water comes out from the product. Water
discharge is controlled and safe because of water output of the product is linear and thin. Water chamber of the movable
component is curved inside through the water output. By this way, enough water disharge is provided by minimal leaning
movement. There is also a 7 cm diameter slot on the front side surface of the base component. This slot provides placing
glass. Any type of glass can be placed easily because of the slot diameter is bigger than standard glass bottom diameters.
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Due
Mutfakta en çok kullanılan aletlerden su ısıtıcısı, doldurulduğunda ağırlığı sebebiyle yaşlı veya bileği yeterince güçlü
olmayan kullanıcılar için taşıma ve dökme zorluğu yaratır. Due çevrilerek ikiye ayrılabilen tutamakları ile iki elle
kullanıma olanak tanıyarak bu soruna çözüm getirirken, bas-aç kapağı ile de kullanıcı dostu bir tasarımdır. Metal ve
plastik malzeme kullanımı ön görülmekte olup, tercihe bağlı olarak paslanmaz çelik, inox, PP veya ABS malzemeleri
uygun olabilecektir. Sıvama veya soğuk çekme gibi metal işleme yöntemleri ile şekillendirilecek olan ürünün plastik
kısımları enjeksiyon yöntemi ile üretilebilecektir. Due, Herkes için Tasarım felsefesi doğrultusunda, yaşlı ve engelli
kullanıcıları da kapsayacak biçimde tasarlanmış olan genel kullanıma uygun bir üründür. Çağdaş ve sade çizgisiyle
günümüz mutfaklarına uyumlu olan su ısıtıcısı, çift tutamağın bir arada ve ayrılmış durumda kullanımı ile hem esneklik
hem de kolaylık sağlar. Özellikle doldurulduktan sonra taşınması veya tencereye dökümü sırasında bilekleri yoran
geleneksel su ısıtıcılarının aksine, iki elle kavrama ile kolay kullanım hedeﬂenmiştir. Bunun yanı sıra, parmak çevikliği
gerektiren yaylı açma kapaklarının yerine, bas-aç kapak kullanılmış, basma yüzeyi üzerindeki eğim ile dokunma
duyusundan da faydalanılması amaçlanmıştır.

Due
Kettle, one of the most used kitchen appliances, creates difﬁculty for elderly or weak-wrist users while holding and
pouring with its full weight. Due solves this problem by split handles that can be turned around to enable dual hand
use. It is a user-friendly design with a push-open lid. Metal and plastics are intended to be used, suitable materials
can be preferred such as stainless steel, inox, PP or ABS. Product is shaped using metal processing techniques such
as spinning or pressing and for plastic parts injection molding can be used. Due is designed according to Design for
All principles and is suitable for general usage while it includes elderly and disabled users. With its contemporary and
simplistic lines, it ﬁts to modern kitchens. Design offers ﬂexibility and ease of use with its twin handles used together
or split. Unlike conventional kettles that hardens wrists while carrying and pouring, two handed usage enables a
better use. Besides, instead of spring-mechanism lids that require ﬁnger dexterity, press-open lid is used with a
decline on surface to use tactile senses as well.
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PIXEL-TOUCH
Pixel-Touch görme engellilerin kullanımına yönelik 3 boyutlu dokunmatik bir ekrandır. Projeyi tasarlarken çıkış noktam
braille alfabesi oldu. Bu ﬁkirden yola çıkarak tasarlanan 3 boyutlu ekranda beliren şekilleri, görme engelliler dokunarak
algılayacaklar. Ürüne şekiller herhangi bir usb cihazı ile dışarıdan yüklenebilecek ve bu sayade sürekli geliştirilebilir bir
ürün olacaktır. Usb cihazına yükleyeceğimiz şekiller çok basit bir programlama dili kullanılarak oluşturulacaktır. Bu
programlama dili sayılardan oluşacak ve her sayı milimetre cinsinden bir yüksekliği temsil edecektir. Böylece sayılardan
oluşan şekiller 3 boyutlu hale geleceklerdir. Ürüne Pixel-Touch adını vermemizin sebebi ise mevcut ekranlarda kullanılan
pixel teknolojisinin üçüncü boyuta taşınıp dokunulabilir hale getirilmesidir. Ürün esnekliği yüksek bir plastik ekran,
sert plastik kasa ve mikroelektro-mekanik metal iç aksamdan oluşuyor. 3 boyutlu, dokunulabilen görüntüyü sağlayan,
elastiklik özelliği yüksek olan ekranın altında yer alan toplu iğne biçimli çubuklardır. Bu çubuklar, aşağı yukarı hareket
ederek 3 boyutlu şekilleri oluşturuyorlar. Pixel-Touch teknolojisi açısından bir yeni bir ürün olmanın yanı sıra bilgisayar
programcıları ve üreticiler için görme engellilerin kullanımına yönelik yeni bir sektör oluşturacaktır.

PIXEL-TOUCH
PIXEL-TOUCH Pixel touch is a 3 dimensional touchable screen for the usage of visually impaired people. The ﬁrst
idea of this design came from braille alphabeth. Visually impaired people will feel the shapes by touching to the
screen that is designed by the idea of breaille alphabeth. 3 dimensional shapes will be charged to the screen by a usb
device and this will make it to develop continuously. The shapes that we will charge to the screen will be created with
a very basic programming language. This programming language will use numbers that each number will represent
a hight by the type of milimeter. By this way the shapes will become 3 dimensional. The name of the product is
Pixel-Touch because it is using the pixel technology of existing screens in z-axis and they become touchable pixels.
The product is made up of a plastic screen that is having a high elasticity capacity, a hard plastic case and various
microelectro-mechanic metal interior parts. Under the elastic screen layer there are pin shaped metal pieces that
form the 3 dimensional shapes. These pins moves up and down for to create shapes. Pixel-Touch is having a new
technology and it will generate a new visually-impaired oriented sector for the producers and for the programmers.
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Okunmatik
Okunmatik görme engelli bireylerin yaşadığı yazılı kaynak bulma sıkıntısının önüne geçmek üzere tasarlanmış bir
üründür. Görme engelli bireyler için basılmış olan kaynakların azlığı, kaynakların bu insanlara çok geç ulaşması hatta
birçok kaynağın hiç ulaşmaması, gündemi takip etmek için neredeyse hiçbir yazılı kaynaklarının olmaması gibi eksiklikler,
Okunmatik’in çıkış noktasını oluşturmaktadır. Okunmatik sayesinde elektronik ortamda bulunan her türlü yazılı belge,
görme engelli bireylerin de erişimine açık olacaktır. Okunmatik’te bulunan “Braille Kabartıları” sistemi, dijital ekranlardaki
pikseller gibi işlev görür. Braille alfabesinde harﬂer 2x3’lük dikdörtgen üzerindeki noktacıkların kabartılması ile oluşur.
Kapalı durumda “Braille Kabartıları” okuma yüzeyiyle aynı seviyededir. Cihaz açıldıktan ve üzerinde bulunan USB arayüzü
ile istenen belge yüklendikten sonra, yazılım belgedeki Latin alfabesi harﬂerini Braille Alfabesi harﬂerine çevirir. Her bir
noktacığı harekete geçirecek olan doğrusal aktüatörlere gönderilen X ve Y düzlem bilgileri sayesinde, harﬂeri oluşturacak
silikon yüzey Z ekseninde itilir. Üründe bulunan hoparlörler ve kulaklık çıkışı, bulunan yazılım sayesinde kullanıcıya
belgeyi dinleyebilme imkanı da tanır. 133x107x9 mm boyutlarındaki ürün, rahatlıkla tek el ile tutulup, diğer el ile okuma
imkanı sağlar. Bu sayede kullanıcı, taşınabilirlikten de ödün vermemiş olacaktır. Uluslararası standartlara uygun belge
yapılarını desteklediği için, gazete, dergi, akademik kaynak, sözlük ve kitaplar, Okunmatik ile rahatlıkla okunabilecektir.

Okunmatik
Okunmatik is a product that designed to reduce the shortage of written documents for visually impaired people. Okunmatik
is based on these problems, insufﬁcient amount of written documents for visually impaired people, not receiving sources
in an acceptable and reasonable time span, lack of written documents to be up to date. With Okunmatik, every electronic
document will be available for visually impaired people to access. The system, which is called “Braille Bumps”, works as
pixels on digital screens. Braille letters are consisted of bumps that are formed 2x3 rectangular shapes. Braille Bumps are
on the same level with the reading surface. Once product is opened and documents are copied to the device with USB
interface, integrated software converts Roman characters to Braille Alphabet characters. There are linear actuators under
each Braille Bump. These actuators get the coordinates from software and raise the silicon surface. Integrated speakers
and headphone jack make it possible to even vocalize the written document. Okunmatik has 133 mm width, 107 mm
height and 9 mm depth. User can hold it with one hand and can read with his/her other hand easily. Okunmatik uses
international standard ﬁle types thus newspapers, magazines, academic publishings, dictionaries and books can be read
conveniently.
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Iron for All
“Iron for all“ herkes için tasarım kavramı çerçevesinde, tekerlekli sandalyeli kullanıcılar, görme engelli kişiler, yaşlı,
kilolu, kas ve eklem ağrıları çeken kişiler ve genel kullanıcılar için de tasarlanmış bir ütüdür. Standart ütülerdeki
tutma ve kullanım ilişkileri ayakta kullanım senaryoları gözetilerek tasarlandığından, oturarak ütü yapmak zorunda
olan kişiler için ütü kullanımı güç bir hal almıştır. Bu yüzden oturarak ve ayakta ütü yapan kişilerin ortak kullanım
ilişkileri belirlenerek yeni bir tutma biçimi önerilmiştir. Bu yeni tutma biçimi ve kullanım ilişkileri kullanıcının üründen
yabancılaşmaması için standart ütülerin form dili göz önünde tutularak yorumlanmıştır. Bununla birlikte ilk bakışta
görme engelli kişilerin ütü yapmadıkları düşünülse de görme engelli kişilerin standart ütülerle olan ilişkileri göz önüne
alındığında ciddi yanık yaralanmalarının olduğu belirlenmiştir. Bu yüzden görme engelli kişiler için ütünün uygun
bölgelerine dokunarak ütünün sıcaklığını okuyabilecekleri göstergeler geliştirilmiştir. Ayrıca görme engelli kişilerin
ütüleme sırasında elleriyle dokunarak nereyi ütülediklerini kavrayabilecekleri ve detaylı alanları ütülerken yanma
riskini azaltan öneriler getirilmiştir. Ayrıca standart ütülerde genel kullanıcılar için de problem olan kablo sarma, ﬁş
takma - çıkarma gibi eylemler için ütüden bağımsız, ﬁş takıldığında prizde konumlanan pratik bir kablo sarma aparatı
tasarlanmıştır.

Iron for All
“Iron for all” is designed for whellchair users, visually impaired, old people, obeses, peoplewho have muscle and
joint pains and general user in order to notion design for all. In a basic iron the relation between holding and using
is created for the standing. So the people who have to sit is being hard to use an iron. In this reason offerd a
new holding style while determining public relations. This new holding style created with taking into consideration
standart form of the iron. The thinking about the visually impaired people who dont iron but they have seriously burn
injury while their ironing experience. So the indicators was improved for understanding the temperature of the iron
by touching the suitable area. Also designed a practical cable rewind component which is located plug socket for the
general problem of users like cable wrap and plug-in.
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Maarif
Maarif, 3G bağlantılı, siyah-beyaz, mini bir lazer yazıcı ünitesidir. Maarif, ileri yaştaki kullanıcılar için tasarlanmıştır.
Akıllı telefon veya bilgisayarda dijital tabanlı işlevlere ulaşamayan ileri yaş grubu, bulmaca, haber veya hava durumu
gibi bilgileri kağıtlara yazılı olarak alabilir. Basım bitince cihazın penceresinde maarif takvimi basılı kalır. Maarif, 3G
bağlantısı nedeniyle operatörler tarafından yeni bir pazar olan ileri yaş grubuna satılabilir. Tek başına çalışabildiği gibi,
hediye olarak alındığında, bir başka kişi tarafından, hediye verilen kişiye uygun olarak uzaktan programlanabilir. Bir
Maarif satın alıp, ileri yaştaki bir kullanıcıya verdiğinizde, Maarif’in numarasını kullanarak mobil uygulama veya web
sitesi yardımıyla Maarif’i uzaktan yönetebilir veya iletişim amaçlı kullanabilirsiniz. Maarif’in en önemli yanı, çıktıları
ﬁziksel olarak vermesidir. Böylelikle basılı kağıtları kullanıcılar, evde, pano gibi yerlerde tutabilir veya adres kağıtlarını
taksiye vermek amacıyla yanlarına alabilirler. Ekran kullanmakta zorlanan kullanıcılar için basılı kağıtlar çok daha
kullanışlı olacaktır.

Maarif
Maarif is a monochrome laser printer with 3G connection, designed for the elderly users. It supplies information
like the weather, calendar, news or puzzles on small printed papers, suitable for the elderly usage scenario which
often denies digital mediums like screens from phones or PCs. When the requested info is printed, Maarif prints a
traditional Islamic calendar page which will stay behind the window of the device when idle. With its 3G connection,
it could be leased or sold through GSM operators, opening them a brand new market.It could be operated right out
of the box, or it can be conﬁgured with a mobile app by a person who would gift the unit to the user. At this point it
could also be used as a communication device to send messages or addresses.
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Air Bin
Küçük yaştaki çocukların yaşam ortamlarında bulunan oyuncaklar, yerlerde sürünür ve dışarıda giyilen kıyafetlerle
temas ederek hijyenik anlamda son derece tehlikeli bir ortam haline gelir. Geleneksel yıkama veya temizlik yöntemleri,
yeterli sterilizasyonu sağlayamaz ve bağışıklık sistemi yeterince gelişmeyen çocuklar için ciddi sağlık tehditleri
oluşturur. Ayrıca çocukların yaşadığı odanın da havası da pek çok mikroskobik organizma ve partikülle kirlenmekte
ve risk oluşturmaktadır. Air bin, hava temizleyici ve sterilazötürünü oyuncak kovasıyla entegre bir şekilde çözerek
hem çocuğun odasındaki havayı sterilize eder hem de içine konan oyuncakları detaylı olarak sterilize eder. Günlük
kullanımda oyuncakların toplanabildiği bir saklama kutusu görevi görürken gün boyunca çocuk odasının havasını ve
içindeki oyuncakları temiz tutar, odanın nemini ayarlar.

Air Bin
Toys and objects in small children’s rooms can become contaminated with particles and biological agents over time
and become infectious for the children with their under-developed immune system. In addition to that, the air in their
room can also become contaminated and unhealthy. Air Bin integrates an air puriﬁer, humidiﬁer and toy sterilizer. In
day to day usage it serves as a toy box that children can collect their toys in, and then sterilizes them and the air in
the room over day or night so that they health will not be affected.
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20132249
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını istememiştir.
The participant did not prefer,
his photography and personel
info, to take part in the catalogue.

2in1
2in1 çay makinesi benzerlerinden farklı olarak sıcak su ve dem için ayrı iki bölmeye sahip tek bir parçadan oluşur.
Dökülme esnasında su ve dem ayrı kanallardan çıkar ve bir noktada birleşerek bardağa akar; bu sayede tek el
kullanılarak hem dem hem de su akıtılabilir. Yaşlılar, engelliler, el ya da bileğini incitenler tek el haraketiyle çayın demini
ayarlayabilir ve 2in1’i havaya kaldırmaya gerek kalmadan çaylarını bardağa dökebilirler.

2in1
2in1 is a tea kettle that has one container instead of two. Hot water and brewed tea are located seperately inside the
kettle, they get mixed when being poured into a glass. This allows the kettle to be used with only one hand. The water
and tea ratio can be adjusted by the buttons located on the kettle and the design allows the tea to be poured without
lifting the kettle. So senior people, people with disabilities or wrist problems can use 2in1 with comfort.
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Tosto
Tosto görme engellilerin davranışları gözlemlenerek tasarlanmıştır. Görme engelliler yemek yapım süresince, yemeğin
hazır olduğunu anlayabilmek için yemeğe dokunmaları gerekir. Bu yüzden klasik tost makinesi ve ızgara kullandıkları
zaman sıcak ızgaraya dokunmaları kaçınılmazdır. Çok basit bir ızgara pişirme, onlar için büyük riskler içerebilir.
Bu yüzden görme engellilerin davranışları düşünülerek tosto tasarlanmıştır. Güvenlik yüzeyi açıldığında yaptığı açı
sayesinde sıcak ızgaraya temas engellenir. Bu sayede yaşlıların, çocukların ve herkesin güvenliği sağlanacaktır.Bu
güvenli yüzey içi vakumlu polikarbon malzemeyle yaratılmıştır. Tostonun kulbu ısınma riski sebebiyle gövdeden
uzaklaştırılmıştır. Ayrıca arayüzün büyük olması ve girintili çıkıntılı olmasıyla az gören, görmeyen herkes için kolaylık
sağlayacaktır. Süre ayarlama kısmında da rakamların yanında bril alfabesiyle sayılar yazılmıştır.

Tosto
Tosto has been designed upon monitoring visually impaired ones actions. These people, while cooking, have to
touch the food to test if it is ready. So when using toaster or grill it is just that they have no other choice but to touch
the hot surface. Thanks to the angle it creates when secure surface is opened the person does not have to touch
the hot grill. Thus safety of the elderly, children and general users shall be secured. This secure surface is covered
inside by vacuum polycarbonate material. The hand of Tosto is removed distant away from the body due to the risk
of excessive heating. Also thanks to its spacious and zigzag interface it shall provide ease of use for the visually
impaired users. In time setting button the numbers are indicated via Braille alphabet.
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20132280
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını istememiştir.
The participant did not prefer,
her photography and personel
info, to take part in the catalogue.

Down
Farklı bir yemek pişirme deneyimi sunan “Down” görme engellilerin rahat ve güvenli bir şekilde yemek yapabilmeleri
için tasarlanmıştır. Teleskopik pişirme yüzeyleri sayesinde pişirme kabını gövdesine alır, bu sayede pişirme kabı
sabitlenmiş olur ve devrilme vb. gibi tehlikeli durumlar yaratmaz. Ayrıca ısıyı içeride hapsettiği için enerji kaybını
önleyerek yemeklerin daha hızlı ve tasarruﬂu bir şekilde hazırlanmasını sağlar. Ürüne entegre sesli zaman ölçer
sayesinde sürekli sesli uyarıda bulunur ve sürenin sona ermesiyle pişirme işleminin sonlanmasını sağlar. Bu da
kullanıcının yemek pişirme eylemi esnasında farklı işlerle rahatça meşgul olmasına olanak tanır.

Down
“Down” is a different cooker for blind people which either can use safety and easily or give a chance for living
different cooking experiment. It encloses the pans help of collapsible cooker surface so the pan can’t move and can’t
hurt the user such as tumbling the pan, etc. the out. However, it is an energy saving product because of keeping the
pan inside also keeping the heat inside. Timer is provided to arrange the cook time then the user can move freely
during cooking the meal. Also the cooker is closed automatically when the time is up.
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amble
Çocuklar gecenin ortasında uyanıp tuvalete veya mutfağa su içmeye gitmek istediklerinde evin bütün ışıklarını tek
tek yakarak ulaşmaya çalışırlar. Ayrıca eğer yaşlıysanız ve yürümekte zorluk çekiyorsanız gece uyanmak ve karanlıkta
yolunuzu bulmak aynı derecede sıkıntılıdır. “amble” bu promlemler göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır ve
klasik yağ lambasının modern ve kullanışlı versiyonunudur. “amble” şarj standından kaldırıldığında çalışmaya
başlar ve anında etrafınızda olup biteni görmenizi sağlar. Aydınlatma elemanı olarak enerji tasarruﬂu LED teknolojisi
kullanılmıştır ana gövdedeki piller sayesinde bütün gece rahatça kullanılabilir. Tasarım herkesin odasına uyacak
biçimde sade ve minimalist olarak tasarlanmıştır. Gövdede ahşap kullanılmasının sebebi sıcak ve her odaya uyabilecek
kalitede bir görüntü oluşturmaktır. Çam ağacından CNC ve Freze yontemiyle hazırlanan parçalar birbirine sıkı geçme
yöntemiyle birleştirilmektedir. Aradaki plastic enjeksiyon yontemıyle üretilebilir ve yarı saydam akriliktir. “amble” on
tarafında bulunan dokunmatik aliminyum panelle control edilmektedir.

amble
A child that needs to go the bathroom at night is often scared of leaving the bed without turning on the blinding lights
all the way to the bathroom. If you are an elderly or have trouble walking, the ﬂashing lights and switches that are
far away can be particularly troublesome during the night. Inspired by these issues, I decided to redesign a classic
oil lamp and create a neat and handy lantern light for the 21st century. When the lantern is picked up from the dock
it is automatically turned on with a low light to give an immediate comfort. Making use of the energy efﬁcient LED
technology, this portable lantern includes a battery package that lasts for all the nightly walks you need. Light with
a dimming control to be suitable for all situations, from reading to carrying around I wanted to make it an attractive
product that ﬁts into anyone’s bedroom, and that is handy and durable to be carried around. The main material of
the lantern is pinewood, which gives a friendly feeling to the device. CNC and Milling can be used to produce wooden
parts and injection molding for the plastic body. The lantern has a touch-based control on its front made in aluminum
that lets the user touch with a ﬁnger to set the lighting condition that is needed.
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MirrorMirror
Büyüme çağında olan çocuklar sürekli çevresini tanıma merakı içindedirler. Sürekli soru sorarlar. Ebeveynler için kimi
zaman bu sorular çok yorucu olabilir. Yetersiz cevaplar çocukların yanlış öğrenmesine sebep olur. Çocukların gelişim
ve öğrenim süreçleri yavaşlar. Sistem işleyişi oldukça basittir. Oyuncak ses ile kontrol mekanizmasıyla çalışmaktadır.
Kullanıcı çocuk, bir objenin, rengin, ya da hayvanın ne olduğunu merak eder ise oyuncağın önde bulunan kamerasını
o bölgeye yönlendirecek, soru işareti düğmesine basacak ve bu nedir diye soracaktır. Oyuncak kendi hafızasında
kayıtlı referans resimler ile çektiği resmi karşılaştıracak ve cevabı verecektir. İkinci olarak kullanıcı çocuk, oyuncağa
direk anlamını merak ettiği kelimenin anlamını da sorabilecek ve açıklamalı anlatımlarını da öğrenebilecektir. Örneğin;
hoparlör nedir. Oyuncak basit objeleri, renkleri, hayvanları tanıyabilmektedir. Çocuğa cevapları çocuğun anlayabileceği
bir dille cevap vermektedir. İçinde kayıtlı kelime haznesi ve açıklamaları vardır.

MirrorMirror
Little kids are always curious about environment. They’ve always want to ask a question about everything they see.
Sometimes it can be exhausting for the parents. Or the children’s get wrong answers. This will result in slowing down
the learning process. System mechanism is very simple. Toy is working with voice recognation system. If is the user
kid is curious about a object, color or animal; he wants to ask a questicion about this thing. Then he aims the toys
camera to directly the object. Then push the questicion mark button and ask to the machine what is this. And the
machine starts to taking picture and analyze it. It starts to compare the images with internal memory images. And
says the objects name. Secondy if the user kid wants to know something about curious (like a word) he can ask the
word directy to the machine. Machine is answering the questicions with baby talk.
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BULDUM
BULDUM, anahtarınız ve onu taşıdığınız çantanız arasındaki ilişkiyi güçlendirerek, size anahtarınızı almanızı hatırlatır.
Aynı zamanda anahtarlığınızı nereye koyduğunuzu unuttuğunuz zamanlarda size nerede olduğunu gösterir. Çantanızın
içinden anahtarınızı kolayca bulmanız için ses, ışık ve titreşimle ikaz veren BULDUM; bunu çantanızın sertçe
sallanması veya çantanıza daha önceden iliştirdiğiniz sinyal butonuna basılmasıyla sağlar. Gerektiğinde fener olarak
da kullanabileceğiniz basit, küçük ama fonksiyonel bir anahtarlık olan BULDUM’un; yaşlı, engelli veya her yaştan
insana yardımcı olması hedeﬂenmiştir.

BULDUM
BULDUM, strengthening the relationship between the key and purse moved him, to remind where you to take your
key. It also indicate you the place that when you forget where you put your keyring. You can easily ﬁnd your keys in
your bag cauese of sound, light and vibration effects of BULDUM. It works when you push to the signal button you
attached to the bag or by shaking your bag ﬁrmly. If necessary, you can use BULDUM as a ﬂashlight. BULDUM is also
a simple, small but functional key chain, produced to help the elderly and disabled, people of all ages.
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Burak Aykan

SenSafe

Kocaeli Üniversitesi
Mimarl›klık ve Tasarım Fakültesi
‹ç Mimarl›k Bölümü

SenSafe, başta MS hastası ve görme engelli bireyler için tasarlanmış fakat herkesin kullanımına uygun bir ısı ayarlama
armatürüdür. Suyun sıcaklığını suyu açmadan ayarlayabilmemiz için tasarlanan SenSafe, büyük ölçüde his kayıpları
yaşayan MS hastalarının kendilerini yakmayacak şekilde ideal sıcaklığı ayarlayabilmelerine olanak tanıyor. Ayrıca
silikon ısı ayarlama aparatının ayarlanan sıcaklıkla içine dolan su sayesinde, görme engelli bireylerin suyu açmadan
sıcaklığı hissetmelerine yardımcı oluyor.

Kocaeli University
Faculty of Design and Architecture
Department of Interior Architecture

SenSafe
SenSafe is a convenient temperature adjustment armature designed for and suited to requirements of mainly MS
patients and visually-impaired persons. Designed to adjust the water’s temperature without having to turning the
water on, SenSafe enables MS patients who have excessive losses of sensation to adjust the ideal water temperature
without burning their hands. Thanks to water ﬁlled in by way of the adjusted temperature of the silicone temperature
adjustment apparatus, it also helps visually impaired persons feel the warmth of water without having to turning the
water on.
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Cover
Cover yaşlıların, çocukların ve ihtiyacı olanlar için bireysel ısınma ihtiyacını karşılayan geleneksel çözümlere alternatif bir
küçük ev aletidir. Genel ısıtmanın gerekli sıcaklığı sağladığı durumlarda bile çocuklar, yaşlılar belirli bir hastalık geçiren
insanlar ayrıca bir ısınmaya ihtiyaç duyar. Ve bu ihtiyacını genel olarak örtünme, bir objeyi ısıtmak, sıcak su torbası ya da
çeşitli küçük ev aletlerinin sıcaklığıyla sağlarlar. Fakat, bu yöntemlerin çeşitli kazalara, yaralanmalara ve bir takım zorluklara
neden olduğu görülmektedir. Ürün şarj cihazıyla şarj olarak kablosuz olarak kullanıma olanak sağlıyor. Ürünün üstündeki
nanoteknolojik kumaş kaplı tel ile oluşmuş çizgiler belirli sıcak aralarında renk değiştirerek ürünü bütünüyle bir arayüz yapıyor.
Modüllerde oluşan üçgen piramit yapı sayesinde, elimizle temas ettiğimiz yüzey soğuk kalırken; ürünün içindeki sıcaklığı
sağlayan elektronik aksam da modülün boşlukları sayesinde soğumayı sağlayarak ürünün ömrünü uzatıyor. Ürünün PP
kapsül kapsül ambalajı ile hem ürünün formundaki esnekliği anlatırken hem de ürünün gerekli parçalarını içerisinde muhafaza
etmeyi sağlıyor.

Cover
Cover is a small household appliance answering the personal heating need of the elderly, children and people in need
and it is designed as an alternative to traditional solutions. In situations when general heating is adequate to warm the
ambiance the elderly, kids and people having suffered from certain diseases are in need of additional heating and in order
to get warm they need a blanket, a hot object, hot water bag or the warmth of several small household appliances but it
has been observed that such methods lead to injuries, accidents and several handicaps. The lines covered by the wire
with nanotechnological fabric change color at certain temperatures and transform the product into a whole interface.
By means of pyramid structure forming on the modules the surface we touch with our hand stays cold; electronic
component regulating product temperature enables cooling thanks to the module gaps thus the product has a longer
lifespan. PP capsule package of the product not only clariﬁes the ﬂexibility in the form of product but it also enables to
protect the required components inside the product.
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Babycom
Bebeklerin uyuma saatleri bebeğin gelişimi açısından önemlidir. Ancak bebekler uyurken, anne ve babalar devamlı
bebeklerinin yanlarında durma ihtiyacı hissederler. Çünkü bebekler uyandıklarında yanlarında olmalıdırlar. Ancak bu
durum, anne ve babanın işlerini aksatır. Bebekler uyandığında, acıktığında, altına yaptığında anne ve babasını ses
çıkararak, çoğunlukla ağlayarak çağırırlar. “Babycom” telsiz gibi çalışarak, bebeğin seslerini anne ve babaya iletir.
Anne ve baba alıcılardan birini bileklik olarak kullanırken diğer alıcıyı bebeğin yanına konumlandırır. Bileklik sesleri
hem ses hem de titreşim olarak anne ve babaya iletilebilir. İşitme engelli anne ve babalar için kullanım olanağı sunar
ve sesli - sessiz ortam gerektiren durumlarda da alternatif kullanım önerisi getirir. “Babycom”un kullanım modları
sesli - titreşimli, sesli ve titreşimli modlardır. Titreşimli modlarda, sesin şiddetine göre titreşimin ritmi artar, azalır.

Babycom
Babies’ sleeping hours are very important in terms of infant development. While babies are sleeping parents want
to be with them constantly, because they should be there when babies wake up. But this situation disturb parent’s
work. When babies wake up,are hungry or wet their clothes, they call their parents by making noise, mostly crying.
“Babycom” transfer baby’s voice to parents by working like walky talky. Parents position one receiver near the baby
the other one on their wrists. This wristlet can transfer noises both vocally and vibratory. It give hearing impaired
parents chance to use. and it provide alternative for the loud - silent environments. Usage modes of babycom are
vocally-vibratory; vocally and vibratory. In vibratory mode; rhythm of vibration increase or decrase according to
loudness.

Efkan Çetin
Anadolu Üniversitesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Endüstriyel Tasar›m Bölümü
Anadolu University
Faculty of Architecture and Design
Department of Industrial Design
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Blind Explorer
Hayat engelli engelsiz herkes içindir. Gezmek, dolaşmak, yeni yerler keşfetmek her insanın hakkıdır. Bazen bazı engeller
olur hayatta, ama hiçbir şey imkansız değildir. Görme engelliler bikdikleri yerlerde dolaşabilmelerine rağmen yeni
yerler keşfetme konusunda zorluk çekiyorlar. Buna çözüm olarak önerilebilecek bu ürün yola çıkan görme engellinin
başlangıç noktasını işaretliyor ve onu yol boyunca kaydediyor. Bitişe gelindiğinde sistem duruyor ve görme engelli
başladığı noktaya dönmek istediğinde ona yolu tarif ederek kaybolmasını engelliyor ve evine geri dönmesini sağlıyor.
Modern bir Hansel ile Gratel masalı esinlenmesi diyebiliriz bu ürün için.

Blind Explorer
Life is for everyone, whether impaired or not. Every human has the right to travel and explore new destinations. In
life, we can have some barriers; but nothing is impossible. Visually impaired persons can travel to places they know,
but they have a hard time to explore new destinations. As a solution suggestion, this product marks the starting point
and records the route of the visually impaired person who starts to travel. When arriving at the end point, the system
comes to a halt; when the visually impaired person wants to get back to the starting point, the system directs him/
her, thus preventing him/her from getting lost and allowing him/her to get back home. We can say that this product
is inspired by the Hansel and Gretel Tale.

Birinci Tur Elemeyi Geçen Projeler
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Faculty of Architecture
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Pure
Ev gibi kapalı ortamların ısısı ve nemi ile yaşama ve çoğalma şansı artan ve böylece ev ortamının hava kalitesini azaltan
virüs, bakteri, küf gibi organizmalar ile toz, polen gibi alerjenler yetişkinlerden çok, bebekleri ve çocukları etkiler.
Özellikle yeni doğan ve biyolojik olarak yetişkinlere göre çok daha hassas olan bebekler, bu etkenlere karşı daha fazla
savunmasızdır. Pure bebek ve çocuklar için özel tasarlanmış elektrikli bir alet olup, onları doğdukları andan itibaren
korumayı ve sağlıklarını olumsuz yönde etkileyecek tüm bu faktörleri elimine etmeyi hedeﬂer. Sağlanan bu temiz hava
bebeklerin nefes almasını kolaylaştırarak, rahat ve huzurlu olmalarını sağlarken, onları gün boyu ve uyku sırasında
korur. Temiz havanın yanında, bebekler için en çok kullanılan emzik ve biberon başlıkları da Pure’un sahip olduğu UV
ışığı içeren başlık sayesinde sterilize edilerek, koruma maksimuma çıkarılır. Şarj edilebilir ve taşınabilir olan bu başlık,
korunamanın yalnız evde değil dışarda da devam etmesini sağlar. Bebekleri korumanın önemli olduğu ilk 3 aylık süreç
ile hastalıklardan etkilenme olasılıklarının fazla olduğu 6 yaşa kadar olan dönemin yanı sıra, alerji mevsimleri ve ya
salgın hastalık zamanları da , Pure ile koruma sağlanarak, bebekler ve çocuklar için sağlıklı bir ortam yaratılır.

Pure
With the appropriate heat and moisture, these micro-organisms like virus, bacteria, mold and mildew and the
allergens have more chance to live and increase in number at homes and to affect people who are living in it,
especially children and babies. Due to being biologically more sensitive, the new born babies the most vulnerable
ones to these airborne toxics. Pure which is an electrical appliance designing for children and babies aims to prevent
babies and children from these harmful organisms and allergens from the moment they were born. This clean air
makes babies more peaceful and comfortable in order to make breathing easier, while protecting them during all day
and night. In addition to clean and pure air, the paciﬁers and bottle teats can be sterilized with the head part of Pure
which has UV light in it. This rechargeable and portable part enables to maintain the protection not only in homes but
also outdoor environments. Especially for the critical periods like the ﬁrst 3 months of birth, up to the age of 6 and
times of epidemics and allergy, Pure protects babies and children by creating healthy living spaces.
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Oil Dispenser
Günümüzde kullandığımız sabun dispenserleri banyolarda işimizi oldukça kolaylaştırmaktadır. Mutfak içerisinde
kullandığımız en önemli malzemelerden birisi de yağdır ve bunu oldukça sık kullanırız yemeklerimiz için. her seferinde
şişeyi kaldırmak ellerimizi kirletmek yerine aynı sistemi mutfağa taşımaktır amaç.

Oil Dispenser
Soap dispensers we use in modern bathrooms provide us great comfort. Oil is one of the key materials we use in
kitchen very frequently for our foods. Instead of holding the bottle each time and stain our hand the system saves us
from dirt just as it does in the bathrooms.
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HEALTHWATCH
Genel kullanıma da açık olan ürün özellikle hasta yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak amaçlı
tasarlanmıştır. Kabartmalı tuşları ve basit arayüzüyle kullanım rahatlığı sağlayan ürün sesli alarm özelliği sayesinde
kullanıcının ilaç saati ve bu saatte kullanılan ilaç ismini sesli olarak yapılan uyarı ile hatırlamasını sağlar. İçinde bulunan
ilaç bölmesi acil ilaçların taşınması ve anında kullanılması konusunda büyük kolaylık sağlamaktadır. Bu bölmenin
zemininde yer alan mini kimlik ve sağlık kartı ise kullanıcının kan grubu özel sağlık durumu ve kimlik bilgilerini
içermektedir. Bu özellik acil durumlarda hayati önem taşıyan verilerin kolayca bulunmasını sağlar.

HEALTHWATCH
This product which is also open to general use is particularly comfortable for the elderly, sick and disabled people.
This product which provides comfort with its engraved buttons and simpliﬁed interface can, thanks to its audio
alarm, reminds the user his/her medication time and medication speciﬁcations. Medication unit inside provides great
comfort in carrying emergency medicines easily and with no delay. Mini identity and health card on the surface of this
unit display blood group, special health condition and identity information of the user.
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Nazlı Cangönül
‹stanbul Teknik Üniversitesi
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KIRTPOSTAL
Bir şehirdeki tatilin en canlı temsilcisi arkadaşlarımıza, ailemize attığımız kartlardır. Genelde kartların ulaştıkları kişiler
onları duvarlara asarak değerlendirirler. Kırtpostal, geleneksel kartpostalları origamik olarak 3 boyutlu değerlendirmek
için İstanbul’un simgelerine dönüştürüldü.

KIRTPOSTAL
Cards are the most alive thing that we sent our family and friends as a memory of the living moment. Mostly the
card receivers use them by sticking on the walls. Kırtpostal is designed to change the way we use traditional cards
by turning them into 3d origamic objects.
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Barış Serim
Orta Do€u Teknik Üniversitesi
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Bosphorus Ice
Bosphorus Ice şehre gelen ziyaretçilerin İstanbul Boğazı ile ilgili bu deneyimlerini anı-hediye olarak götürmelerini
sağlayan iki ayrı buz kalıbından oluşur. Bir kalıbın hazneleri boğazın farklı kesitleri şeklinde iken, diğer kalıbın boğazda
yaşayan farklı balıklar şeklindedir. Günlük hayatta da kullanılabilen, işlevsel bir eşya olması bakımından, Bosphorus
Ice şehre gelenler tarafından hem kendilerine anı olarak hem de yakınlarına hediye olarak alınabilir. Sadece görsel
olarak değil günlük kullanım aracılığıyla da kullanıcısına İstanbul Boğazı’nı hatırlatır. Ürün belli bir su hacmini
İstanbul Boğazı ve balıkları şeklinde tutması bakımından işlevsel ve sembolik olarak boğazla güçlü bir ilişki kurar.
Bosphorus Ice turistlerin sıkla bulunduğu hediyelik eşya dükkanları, duty-free dükkanlar, merkezi sokak ve AVM’lerde
sunulabilir. Buz kalıpları set halinde ya da ayrı ayrı satılabilir. Bosphorus Ice buz kalıpları birer parça silikon kauçuktan
oluşmaktadır. Bosphorus Ice’ın üretim tekniği silikon enjeksiyon kalıplamadır.

Bosphorus Ice
Bosphorus Ice enables visitors to take piece of Bosphorus back home, in the form of two ice trays. The ﬁrst ice
tray produces ice blocks in the shape of different sections of Bosphorus, while the second ice tray in the shape of
different ﬁsh living in the Bosphorus. Since it is a functional item for daily use, Bosphorus Ice can be purchased by
visitors both as souvenirs for friends or self. It reminds of the Bosphorus not only visually but also through daily use.
Since the tray casts water to the shape of the Bosphorus and the ﬁsh dwelling in, it maintains a strong functional and
symbolic relation with the Bosphorus. Bosphorus Ice can be presented at souvenir shops, duty-free shops or central
streets and shopping malls. The trays can be sold together or separately. Each Bosphorus Ice tray is composed of a
single piece of silicone rubber. Bosphorus Ice will be produced by silicone injection moulding.
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Mebrure Oral
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Time Bridge
İstanbul’un eşsiz coğraﬁ konumu, iki kıtayı birbirine bağlayan bir köprü olması, bu projenin esin kaynağı oldu. Kum
saati gibi evrensel işlevi olan bir objeye soyutlaştırılan Asya ve Avrupa kıtaları ile yeniden form kazandırıldı. Haznelerden
biri Karadeniz’i diğeri Marmara Denizi’ni temsil ederken, Karadeniz ve Marmara arasındaki boğaz akıntıları kumlarla
sembolleştirildi. Böylece projede, “İki kıtanın birleştiği yerde akan zaman” vurgusu yapıldı. Ürünün İstanbul’un
benzersizliğini yansıtması, turistik ve ticari bir ürün olması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda birçok insana
ulaşması gerekmektedir. Bu sebeple üretim kolaylığı ve maaliyet büyük önem taşımaktadır. Kalıp maliyetlerinden
kaçınmak adına ürünün akrilik veya Corian levhalardan lazer kesim yapılarak üretilmesi öngörülmüştür. Düz levhaların
kesilip boşaltılmasıyla yapılıyor oluşu ürüne taşıma sırasında avantajlı bir form kazandırmaktadır. Gerek işlevi, gerek
düşük maaliyeti ve kolay üretilebilir oluşuyla ihracat potansiyeli yüksek bir üründür. Ürün sadece 3 parça ve 10 dakika
boyunca akacak miktarda kumdan oluşmaktadır.

Time Bridge
Describing the uniqueness of Istanbul was the point. Beacuse of its geographical position Istanbul is both an Europeen
city and an Asian one. It has always been a bridge between Asia and Europe. Thefore the project is highlighting this
special feature with a timeless object, hourglass. The Asia and Europe continents is abstracted to create a hourglass
silhouette and the ﬂowing sand symbolize the Bosphorus stream from Black Sea to Marmara Sea and opposite.
Because it is a commercial product, reaching many people is important, so, item should be easily manufactured and
affordable. In this purpose it is designed to produce with laser cutting from acrylic or Corian sheets. Laser cutting is
a cheaper way of production which also prevent producer to make mould invesment. In addition, the advantageus
form of the item minimise shipping costs. Through it can be easily produced and shipped with low costs, and it has
an universal function. The item consists of just 3 pieces and sand which enough to ﬂow during 10 minutes.
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Fatma Elif Ergür

zoom-in

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Graﬁk Tasar›m Bölümü

6 adet bardak altlığından oluşan Zoomin, İstanbul’un ikonlaşmış tarihi ve modern yapılarını unutulmaz hale getirmek
için tasarlandı. Tüm bardak altlıklarının merkez noktası tanıtımı yapılan mekanı temsil ederken aynı zamanda bardak
altlıklarını bir arada tutan pratik bir strüktür oluşturur. Bardak altlıklarının üzerine basılmış olan haritalar, her gün
başvurduğumuz dijital haritaların analog bir versiyonu gibi, genelden ayrıntıya doğru katman katman yakınlaşarak
mekanın dünyada bulunduğu yeri eğlenceli bir şekilde tarif eder.

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

zoom-in
Zoomin is a set of 6 coasters that show the location of iconic historical and modern destinations of Istanbul. The
piece that goes through the center of each coaster represents the destination while serving as a structure that holds
the coasters together. Every coaster has a map printed on it, just like the analog version of a digital map, these maps
zoom in to the location layer by layer, each coaster disclosing more detail about the location of the place.
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Haldun Özkurt
Anadolu Üniversitesi
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KEKIST

Mine Bilgütay Özkurt
Anadolu Üniversitesi
Endüstriyel Sanatlar Yüksek Okulu
Endüstriyel Tasarım Bölümü
Anadolu University
Industrial Arts High School
Department of Industrial Design
Yüksek Lisans
Florance Design Academy
Master in Design
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İstanbul için tasarlanacak bir hediyelik ürünün, İstanbul gibi eşsiz güzelliklere sahip bir şehri anlatacak ve hatırlatacak
bir ürün olması gerekir. Bu ürün ülkemize gelen turistlerin dönerken rahatça yanlarında götürebilecekleri büyüklük ve
ağırlıkta olmalı, aynı zamanda arkadaşlarına ailelerine İstanbul’un güzelliklerini gösterebilecekleri bir tanıtım ürünü
de olmalıdır. Biz de bütün bu özellikleri göz önüne alarak KEKIST isimli kek kalıbı setini tasarladık. Kalıplardan biri
İstanbul’un Galata semtinde bulunan ve şehrin en önemli sembollerinden biri olan 528 yılında inşa edilmiş Galata
Kulesi’nin şeklinde, diğeri ise, MÖ 24 yıllarına kadar uzanan tarihi bir geçmişe sahip olan ve Üsküdar’ın sembolü
haline gelen küçük bir adacığın üstüne inşa edilmiş Kız Kulesi’nin şeklindedir. Kulelerden esinlenilerek tasarlanan
KEKIST, 2 farklı kalıptan oluşmaktadır. Silikon malzemeden olan bu kalıplar hem haﬁf hem de esnek oldukları için
rahatça seyahat çantasında taşınabilir. Kalıplar -25 ile +200 derece arası ısılara dayanıklıdır bu yüzden hem soğuk
tatlılar hem de pişirilen tatlılar için uygundur. Her türlü kek, pasta, puding, jöle, vb. tatlılar için kullanılabilecek bu
ürünler İstanbul’un sadece anılarda değil sofralarda da yer almasını sağlayacaktır. Kalıplar plastik enjeksiyon yöntemi
ile üretilecektir.

KEKIST
A gift item which designed for Istanbul should tell the story of unique and beautiful Istanbul and promote the city.
Also it must be light and small for tourists to carry it easily back to their home. We took into consideration of all
these features and designed KEKIST cake mold set. First mold shape is inspired from the Galata Tower which was
built in 528 and it is one of the most important symbols in Istanbul. The other mold is inspired from the Maiden`s
Tower which has a history dating back to BC 24 years and has become a symbol of Üsküdar, built on top of a small
islet. KEKIST mold set is designed as a promotional product. Molds are made of ﬂexible silicone material that is
both lightweight and ﬂexible for travel comfortably with them. Molds are resistant to temperatures from -25 to +200
centigrate degrees so it is suitable for both cold desserts, as well as baked desserts. With these products Istanbul
will be a part of your dining table, not only a vacation memory. KEKIST will be produced by plastic injection method.

20132059
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Lale Bahçesi
Elkan Nuri
Anadolu Üniversitesi
Endüstriyel Sanatlar Yüksek Okulu
Endüstriyel Tasarım Bölümü
Anadolu University
Industrial Arts High School
Department of Industrial Design

İstanbul’un yedi tepesinden ilham alan vazoda, laleler tepeleri temsil ederken, ortada yer alan su havuzu farklı
denizlerden gelen suların karıştığı Boğazı simgeler. Çiçekler havuz yardımıyla kolayca sulanabilirken, su kanalları
her bitkiye eşit miktarda su dağıtır. Ürün geleneksel değerleri sade çizgilerle şeffaf bir görselliğe taşımaktadır. Glasspolimer-resin ve metal malzeme kullanılmıştır. Plastik enjeksiyon yöntemi ile iki kalıp kullanılarak üretilebilecektir.
Ürün metal tutamak yardımıyla kolayca taşınabilmektedir. Yedi adet takılır çıkarılır vidalı tüp ile kolay kurulum ve
ambalaj boyutunun küçültülmesi sağlanmıştır. Tüpler su damlası formunda olup, çağdaş bir form ile suyun şeffaf
görünümünden faydalanılmıştır.

Konsept 2013: İstanbul için Hediyelik Eşya Kategorisi / Concept 2013: Gift for Istanbul Category

Profesyonel / Professional

Lale Bahçesi
Glass polymer resin and metal materials are used. It can be produced by injection molding with using two molds.
Product can be carried with metal handle easily. Seven tubes are screwed for easy assemble and decreased size of
packaging. Tubes are shaped like a water drop and a contemporary form is complemented with transparent look of
water.
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Tolga Tekin
Marmara Üniversitesi
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Marmara University
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İstanbul Kalıp Seti

Ezgi Taşçeviren
Anadolu Üniversitesi
Endüstriyel Sanatlar Yüksek Okulu
Endüstriyel Tasarım Bölümü
Anadolu University
Industrial Arts High School
Department of Industrial Design
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Projenin çıkış noktası, İstanbul’un simgesi haline gelmiş ikonik görsellerin (Tarihi yapı siluetleri - Galata kulesi, Kız
kulesi - Boğaziçi Köprüsü, nostaljik Beyoğlu tramvayı, Haliç haritasından bir detay, Osmanlı lalesi) şekillendirici kalıplar
sayesinde kurabiye, çikolata, jöle vb. gıdalara dönüşerek günlük hayatın bir parçası olması ﬁkridir. Gıda tasarımının
gitgide önem kazandığı günümüzde bu hediyelik ürün seti, kullanıcıyı da tasarım sürecine dahil ederek paylaşma
ve yaratıcılık duygularını canlandırmayı amaçlar. Örneğin; kurabiye üzerine yapacağanız çikolata veya gıda boyası
dokunuşlarıyla görsellerin detaylarını tamamlayabilirsiniz. Sevdiklerinizle İstanbul’u lezzetli bir şekilde hatırlayabilir ya
da verilen bu hediye ile hiç ziyaret etmediğiniz bu büyüleyici şehri daha iyi tanıyıp görme planlarını öne alabilirsiniz.

İstanbul Kalıp Seti
The starting point of the project is the idea of transferring city of Istanbul’s iconic visuals (historical buildings’
silhouettes such as Galata Tower, Maiden’s Tower & Bosphorus bridge, nostalgic Beyoglu tram, a detail from Golden
Horn map, Ottoman tulip) into pastries/desserts like cookies, chocolate, jelly etc with the help of shaping molds,
making them a part of daily life. This souvenir product set aims at involving the user into design process, boosting
the senses of sharing and creating, considering that food design is getting important today gradually. For instance,
with the help of some touches of chocolate or food glaze, you can complete the speciﬁc visual’s details on a cookie.
You can reminisce about Istanbul in a tasty way with your loved ones or thanks to this present you receive, you may
want to put your plans forward about visiting and getting to know this magniﬁcent city that you have never been.

Emre Çağlar
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Middle East Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design
Yüksek Lisans
Domus Academy
Etkileşim Tasarımı Bölümü
Master’s Degree
Domus Academy
Department of Interaction Design
Doktora
Atılım Üniversitesi
Dostor’s Degree Atılım University

İstanbook
İstanbook, çeşitli yer ve işletmelerde bulunan, turistlerin toplayarak ucuca ekleyebildikleri ve üzerine yazı yazabildikleri
plastik sayfalardan oluşur. Turistlere gezileri sonunda, kişisel bir gezi hatırası kitabı oluşturma fırsatı tanır. İstanbook,
son derece ucuza mal edilecek eşteş plastik sayfalardan oluşur. Plastik sayfalara kalıplama esnasında, kraft kağıdı
yapıştırılır. İstanbook sayfaları kalıplama esnasında plastiğe gömülen mıknatıslar ve esnek plastik menteşeler
sayesinde basit ve kolay bir şekilde ucuca eklenerek bir kitap oluşturur. İstanbook sayfaları, turistlerin iniş yaptığı
havaalanı terminalinden başlayarak, meydanlar, parklar, metro istasyonları, oteller, barlar, restoranlar ve benzeri
yerlerde dağıtılabilir veya satılabilir. Istanbook sayfalarının bulunduğu noktalar, belirli etiket ve tabelalarla işaretlenir,
bunlar karşılığında alınacak cüzi ücretlerle sistem aforde edilebilir. Bir diğer seçenek olarak sayfalarda ufak reklamlar
bulundurulabilir. Özellikle Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, adres ve logolarını bulundurarak
sistemi sponsorize eder ve sayfalar ücretsiz dağıtılabilir. Bunun karşılığında sayfalar gittikleri ülkelerde başarılı bir
reklam malzemesi olacaklardır.
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İstanbook
Pınar Şimşek
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Istanbook is composed of plastic pages with embedded craft paper, that tourists can collect from various locations
and places, customize and plug to each other to create a personalized travel memoir. Istanbook is a quite cheap to
produce, as it’s made of identical plastic pages. Craft paper is molded together with pages to create writable surfaces.
Istanbook pages can be daisychained easily using plastic hinges and magnets to create a booklet. Pages can be given
away or sold at the airport, metro stations, parks, piazzas, bars, restaurants etc. These points can be marked with
special signs or stickers that could be charged for the additional business, eventually subsidizing the entire system.
Another option would be small ads placed on the pages, or the government bodies placing logos to be sponsors.
These custom booklets would be excellent tourism ads in the countries they would be taken back to.
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20131976
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını istememiştir.
The participant did not prefer,
her photography and personel
info, to take part in the catalogue.

Wish from God at the World Center
Günümüz dünyası ayrıma değil tam tersi birlik olmaya itiyor bizi. Değişen iklimler, gelişen teknoloji, hastalıklar ve
yaşlanmakta olan bir dünya. Tüm bunlara karşı hep birlikte hareket etmeliyiz. İstanbul bu yeni oluşuma aday, hem
iki kıtayı birbirine bağlaması ile doğu - batı sentezinin merkezi olurken, yüzyıllardır dinlere başkentlik yapması ile
de önemli bir konumda. İstanbul’un hediyelik eşyası tüm düşüncelerinde üstünde, yani dinler olmalı ﬁkrinden yola
çıkarak bakır bir kase tasarladım. Üç dinin önemli ibadethaneleri dini sembolleri ile yer alırken kutsal kase formundaki
kase, kasenin ayağını yıllara tanıklık etmiş Boğaziçi cam formuyla hayat verıyor.Bu tasarım bu kadar önemli bir dünya
kenti için yeni bir katma değer, nedeni ise şehri ziyaret edenler sevdiklerinin dilekleri için yaşadıkları kente bu ruhani
kentin sihirli bir kasesini götürüyor. Bakır eski bir geleneksel el sanatı olan dövme tekniği ile gercekleştitilirken, kase
içinde bulunan boğaz köprüsü pirinçten döküm yapılabilir. Kase ayağı olarak görev yapan Boğaziçi’nin maviliklerini
de en iyi şekilde cam verebilirdi. İçi boş vazo gibi üretilmesi planlanan cam kısım bakıra özel madde ile sabitleniyor.

Wish from God at the World Center
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Today’s world is pushing us not to distinction, but on the contrary, to the unity. The changing climates, the developing
technology, diseases and an aging world. We must act together against all of them. Istanbul is a candidate for this
new formation both by connecting the two continents and being the center of the east and the west synthesis and has
an important position by being the capital of the religions for hundreds of years as well. The souvenirs of Istanbul are
on the top of all ideas, in other words, I’ve designed a copper bowl based on the idea that the religions should exist.
While the important places of worship of the three religions exist with their religious symbols, the bowl in the form
of a sacred bowl gives life with its Bosphorus glass form, witnessed the years to the bowl pillar. This design is such
an important added value to the world, and the reason is that the city visitors bring a magic bowl of this spiritual city
to the city where they live for the wishes of their loved ones. While the copper has been actualizing by a hand-forging
technique which is a traditional ancient art, theBosphorus bridges inside of the bowl can be smelted from brass. And
the blues of the Bosphorus which serve as bowl pillars, could be best reﬂected by the glass. The glass part, planned
to be produced such as a hollow vase, is being ﬁxed by a substance, speciﬁc to the copper.

Emre Özsöz
Kadir Has Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Kadir Has University
Faculty of Fine Art
Department of Industrial Design

istangram
istangram, İstanbul’a gelen turistlerin veya burada yaşayan halkında alıp kullanabileceği, içeriğinin tamamen İstanbul
olduğu ve farklı fotoğraf deneyimleri yaşayabilecekleri bir hediyelik bir fotoğraf makinesidir. Ürün tasarlanırken
herkes kullanıcıya hitap edecek şekilde tasarlanmıştır. Ürünün üç adet hafıza seçeneği bulunmaktadır ve bu sayede
her keseye uygun olması hedeﬂenmiştir. Ürün toplamda üç parçadan oluşmaktadır. Bunlar lens, silüet maskesi ve
gövdedir. Her yaştan insan bu fotoğraf makinesini kullanabilmektedir. Makinenin lensinin geniş açılı olması sayesinde
çekilen fotoğraﬂarın silüet içinde görünürlüğü yüksek olacaktır. Kullanıcı sadece istediği maskeyi takıp vizörden
bakacak ve deklanşöre basacak. Hiçbir ekstra ayar yapmadan hızlıca anı silüet içinde yakalayacak. Ürünü alan turistler
ister İstanbul’da çektikleri, isterlerse başka yerlerde çektikleri fotoğraﬂarı İstanbul silüeti içine yerleştirebilecekler ve
silüet maskelerini değiştirerek İstanbul’un farklı yerlerini fotoğraﬂarında kullanabilecekler. Kullanıcılar ülkelerine geri
döndüklerinde hediye olarak sevdiklerine bu ürünü vererek farklı bir deneyim yaşatabilirler.
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istangram
This is a camera that Istanbul-visitors or native dwellers can easily make use of. Its content is Istanbul thoroughly
and it is a gift camera enabling the users to have a variety of photography experiences. The product has total three
components listed as lens, silhouette mask and body. Thanks to the wide angle of lens the visibility of photos in the
silhouette shall be high. The user shall simply wear the mask s/he wants, look through the visor and press the shutter
button with no need to make extra settings to catch the instant vision. Tourists buying this product shall embed their
Istanbul or other locations’ photos within Istanbul silhouette and by alternating silhouette masks they shall be able
to use different locations of Istanbul in their photos. Once returning to their homeland the users shall present this
product as gifts and let their beloved ones have a totally stunning experience.
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20132067
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını istememiştir.
The participant did not prefer,
his photography and personel
info, to take part in the catalogue.

galata tel serisi
Ürün iki farklı ölçüde olup iki farklı amaca yönelik kullanılanılabilir. Çelik tellerden oluşan kafeslerle küçük boyu mumluk
olarak kullanılırken büyük boyu bir kuş kafesi olarak değerlendirilebileceği gibi dekoratif obje olarak kullanılabilir.
Galata Kulesi formuyla İstanbul’u hatırlatan güçlü bir görselliği yanı sıra işlevselliği de ürüne değer katmaktadır.

galata tel serisi
Product is produced in two different size, so it may serve two different aims. The small size produced with steel wires
can be used as a candle holder and the big size one can be used as a bird cage and also a decorative object. The value
of the product increases with the strong visuality reminds Istanbul with Galata Tower form and also its functions.
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20132091
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını istememiştir.
The participant did not prefer,
her photography and personel
info, to take part in the catalogue.

Masaüstü İstanbul
İstanbul dünyada içinden deniz geçen tek şehir olması ve köklü bir geçmişe sahip olmasıyla dünyanın en güzel
şehirlerinden biridir. Şehrin her yanına yayılmış tarihi yapıları ve boğazıyla adeta birçok şehrin birleşimi gibidir.
Günün büyük bir bölümünün geçirildiği oﬁslerde masaüstünde kullanılan her ürün aynı zamanda çalışma ortamını
kişiselleştirmekte ve oﬁste geçen zamanı keyiﬂi hale getirmektedir. Masaüstü İstanbul ﬁkri de bu noktada ortaya
çıkmıştır. İstanbul tatilinizin sonunda tekrar oﬁse dönmek zor mu geldi? Ya da belki de İstanbul’da yaşıyorsunuz ve bu
şehri çok seviyorsunuz? Ya da sevdiğiniz birine hediye vermek istiyorsunuz? Masaüstü İstanbul, İstanbul’u masanızın
üstüne taşıyor. Boğazı’yla Galata Kulesi’yle, Kız Kulesi’yle ve vapurlarıyla size tatilinizi hatırlatacak ve çalışırken size
keyif verecek.
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Masaüstü İstanbul
Istanbul is one of the most eye-catching cities of the world thanks to its rooted past and the sea separating two
continents. Thanks to many historic sides scattered all around the city and its strait, it is like a combination of all
cities. In ofﬁces where we spend most of our time all desktop materials personalize ofﬁce room and make the ofﬁce
environment much joyful. This has been the originating idea of Desktop Istanbul. Was it hard for you to go back to the
ofﬁce after your Istanbul holiday? Or maybe you already live in Istanbul and love the city deeply? Or you want to give
a present to someone you care for? Desktop Istanbul brings Istanbul onto your desk. With its Strait, Galata Tower,
Maiden Tower and ferries the product shall let you remember your holiday and give you enjoyment while working.
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20132106
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını istememiştir.
The participant did not prefer,
his photography and personel
info, to take part in the catalogue.

lale
İstanbul’un en önemli öğelerinden biri olan laleyi, kullanıcının sürekli elinin altında olacak ve her daim İstanbul’u
hatırlatacak, İstanbul hediyelik eşyası olarak yeniden değerlendirmek.

lale
The aim of this project is to utilize tulip which is one of the basic characteristics of Istanbul as a souvenir within arm’s
reach to remind Istanbul at all times.
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20132151
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını istememiştir.
The participant did not prefer,
his photography and personel
info, to take part in the catalogue.

ÇERAĞ
Pek çok medeniyete tanıklık etmiş olan İstanbul, asırlar boyunca Osmanlı gelenekleriyle şekillenmiş ve hayat
bulmuştur. Osmanlı’da en yaygın olarak Lale Devri’nde Boğaziçi eğlenceleri sırasında kandil ve meşalelerle yapılan
fener alayı olan Çerağan da bu geleneklerden biriydi. Geceleri İstanbul bahçeleri fener ve mumlarla kaplanır ve sırtlarına
mumlar konulmuş olan kaplumbağalar lale bahçelerinde dolaşırdı. Eski bir İstanbul eğlencesinden ilham alan ÇERAĞ,
nostaljik bir İstanbul oyuncağıdır. ÇERAĞ, kurma mekanizmalı, hareketli bir mumluktur. Standart tea light mumlar için
tasarlanmıştır. Kurmalı mekanizmayla kazandığı yavaş hareketle ilgiyi üzerinde toplar. Kurma mekanizması 60 cm’lik
çapta dairesel hareket sağlayarak alan belirler. Isıya dayanıklı cam kapağı mum alevini hapseder. Kapaktaki kıvrım
oksijen akışana yardımcı olur ve gövdenin ısınmasını önler. Çift olarak satılan ÇERAĞ, ambalajından çıkartılır. Tea
light mum ÇERAĞ’ın gövdesine yerleştirilir. Koruyucu cam kapak üzerine kapatılır. Kurma anahtarı takılır, çevrilerek
mekanizma kurulur. Yere bırakılan ÇERAĞ, mekanizmasındaki stopper sayesinde dairesel hareket yaparak zeminde
hareket eder. Dört ana parçadan oluşan ÇERAĞ’ın koruyucu başlığı ısıya dayanıklı borosilikat camdan kalıba üﬂeme
metodu ile üretilir ve sertleştirme uygulanır. Mum haznesi silikon plastikten enjeksiyon kalıp yöntemiyle üretilir.
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ÇERAĞ
Istanbul, with a history of too many civilizations, has been mostly shaped with Ottoman tradition for centuries. In the
Ottomans, especially in the Tulip Era, there was a traditional Bosphorus festival, named as Çerağan; it is a lighting
festival with candles and torches. At nights, gardens of the city were covered with lights and candles, and the turtles
strolled slowly in the tulip gardens with candles on their shells. ÇERAĞ, inspired from a traditional festival, is a
nostalgic Istanbul souvenir. ÇERAĞ is a moving tea light holder with wind up mechanism. It’s designed for standard
tea lights. Its wind up mechanism deﬁnes a movement area; it moves on a circle with 60 cm diameter. Its cover is
heat-resistant glass, and the cover cages the tea light’s ﬁre. The curve on the cover helps the oxygen ﬂow and prevents
body to get warm. ÇERAĞ, sold as couple in a box, is taken out of the packing. The tea light is placed on the body of the
ÇERAĞ and the protective cover is closed on the tea light. The key is placed on the body and the wind up mechanism
is set up. ÇERAĞ is put on the ﬂoor and it makes a circular movement with the help of the stopper which is attached to
the mechanism. ÇERAĞ is made up four main parts; the protactive cover is made of heat-resistant borosilikat glass by
blow moulding method and tempered. The tea light place is made of silicon plastic by injection moulding.
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20132176
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını istememiştir.
The participant did not prefer,
her photography and personel
info, to take part in the catalogue.

drink tea drink İstanbul
Drink tea drink İstanbul, İstanbul siluetleriyle tasarlanmış 6’lı çay kaşığı setidir. İstanbul’un siluetini oluşturan
ögelerin çay kaşıklarının saplarında kullanılması, kaşıkların bardaklara dizildiğinde İstanbul siluetini oluşturmasını
sağlamaktadır. Turistler için hediyelik eşya olarak tasarlanan bu set onların İstanbul’da yaşadıkları anıların tekrardan
canlanması için sahip olabilecekleri fonksiyonel bir üründür.

drink tea drink İstanbul
Drink tea drink Istanbul is a 6 piece teaspoon set designed with the silhouette of Istanbul. The elements of Istanbul
are used at the top of the spoons to create the silhouette when they are placed in the tea glasses. Drink tea drink
Istanbul, will be a functional souvenir for the tourists to who it will remind the memories they had experienced in
this city.
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Berk Kotel
Yeditepe Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Yeditepe University
Faculty of Fine Art
Department of Industrial Design

İstanbul Zaman Çemberi
İstanbul Zaman Çemberi’nde amaç şehrin ünlü olmasının sebebi olan tarihini yansıtmaktadır. Geçmiş zamanı da
kapsayan bu gösterim, tarihi şehre uyumlu bir hediye oluşturuyor. Eski sunum teknikleri daha modern çizgi ve
malzemelerle destekleniyor, tıpkı İstanbul’da olduğu gibi. Zengin tarihi gösterebilecek ve aydınlatma ünitesi olarak
da kullanılabilen ürün amaçlanmıştır. Geçmiş zamanı da kapsayan bu gösterim, tarihi şehre uyumlu bir hediye
oluşturmakta. Eski sunum teknikleri daha modern çizgi ve malzemelerle destekleniyor, tıpkı İstanbul’da olduğu
gibi. Temel olarak 2 adet dairenin birbirine dik olarak kesişmesinden oluşmaktadır. Alt bölümdeki dairede İstanbul
Boğazı’nın planı bulunuyor. Boğaz hattı ve Adalar’ın etrafı ise led ile aydınlatılmakta. 3 cm yükseklikteki yapının altında
ise elektrik tesisatı bulunmakta. Üst bölüm de ise çemberin dış kısmında pozitif (Dia) ﬁlm bulunmakta.Projeksiyon
aletinin önündeki dişliler ﬁlmin döndürmeye yararken, dönüş hızı üstünde bulunan ayarlı kumanda sayesinde yapılır.
Projeksiyonun önündeki konik yapı çembere sabitlemeye yararken, önündeki ince halka netliği sağlamakta. Gereken
enerji ise çemberin yuvadan aldığı ile sağlamaktadır. Çemberin içindeki elektriği iletecek yapı dışarıdan dokunulamadığı
için güvenli şekilde iletimi sağlamaktadır. Projeksiyonu ve ﬁlm kısmını çıkartarak sadece aydınlatma amaçlı olarak
kullanılabilmektedir. Tavana yansıtıldığında ise oda içinde loş bir ışık sağlar. Genel olarak yatak odalarında ve hollerde
kullanılması amaçlanmıştır. Otel odalarında aydınlatma elemanı olarak kullanılırken, istendiğinde turistlere kısa bir
İstanbul tanıtımı sağlayıp ilgi çekebilir.
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İstanbul Zaman Çemberi
İstanbul time circle aims to reﬂect the history of Istanbul. This product can show us this timeline and can be a
historical city matching gift. Old presentation techniques are supported by modern forms and materials, just like
Istanbul. Basically it consist of 2 circles intersecting each other. The bottom layer has the plan view of bosphorus
on it, the bosphorus line and the princes islands are lighten by leds. Lamps are turned on by touching. The electric
installation lies beneath. Dia covers the outer side of the top circle. Istanbul skyline is printed inside. The gear in front
of the projection rolls the dia. Rolling speed is also adjustable. The cone in front of the projection fastens to the circle
and the thin circle provides focusing. Projection may rotate 90 degrees and able to project to the ceiling if wanted. It is
also possible to use it as a basic lightning element without dia on it. It is designed to be used in bedrooms and lobbies.
It can also be used as a lightning element on the nightstands so that tourists can make a virtual sightseeing tour.
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20132208
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını istememiştir.
The participant did not prefer,
his photography and personel
info, to take part in the catalogue.

illusion - Dream of Istanbul
Illusion, İstanbul’un ziyaretçiler üzerinde yarattığı sihirli duygulardan esinlenerek tasarlandı. Optik bir ilüzyon ile
çalışan bu ﬁncan tasarımında, ﬁncan ve tabak hiç olmadığı kadar ayrılmaz bir bütün. Tabaktaki anlaşılmaz desenler,
ﬁncan tabaktaki yerine yerleştirildiğinde parlak yüzeyinde yansıyarak İstanbul’un görüntüsünü ortaya çıkarıyor.

illusion - Dream of Istanbul
An optical illusion plays a big part on this coffee cup design, inspired by the magical feeling Istanbul creates on the
visitor. The distorted shapes on the plate suddenly make sense once the cup is placed and the illustrations reﬂect on
its shiny surface.

20132220
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını istememiştir.
The participant did not prefer,
her photography and personel
info, to take part in the catalogue.

İstanbul’dan İzler_Mühür Tasarımı
“İstanbul’dan İzler” ahşap kutu içinde bir mühür tasarımıdır. İstanbul’un görkemli silüetinden esinlenilmiştir.
İstanbul’un görkemli silüetinin bazen bir kağıt parçasında bazen de bir kartpostalda olması güzel anılarını hatırlatmak
için düşünülmüştür. “İstanbul’dan İzler’’ isimli mühür tasarımı için Plexi glass ve huş ağacı - ahşap malzeme
kullanılacaktır. Tasarım şeffaf plexi kapak, ahşap kutu, farklı renklerde mühür mumu ve ahşap tutma yeri olan baskı
kısmından oluşur. Plexi kapakla ahşap gövde birbirne mıknatıs yüzeyler yardımıyla tutunur. Uygulaması çok kolaydır;
baskı kalıp, mühüre bastırlır ve istenilen yüzeye değdirilir.
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İstanbul’dan İzler_Mühür Tasarımı
Istanbul’dan İzler is a seal design in a wood box. The design is inspired by the magniﬁcent view of bosphorus and old
Istanbul İstanbul’dan İzler is a perfect gift for everyone who doesn’t want to forget all memories in it. Silver birch will
be used for the manufacture of design’s main body and plexi glass will be used for the manufacture of its cover. The
design consists of 4 main parts, such as a wooden box, a plexi glass-cover, a sealing wax-part and a wooden-mold
section. It’s very easy to use.
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Anıl Ercan
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Middle East Technical University
aculty of Architecture
Department of Industrial Design

iz_istanbul
Bir şehrin tarihini, kültürünü en güzel silueti anlatır. En güzel siluet de şüphesiz İstanbul’a aittir. Milattan önce çizilmeye
başlanan bu siluet günümüze kadar barındırdığı her kültürden izler taşır. Tasarlanan ürün günümüzdeki silueti biraz
olsun canlandırmayı hedeﬂemiştir. Ürün mumluk tasarımıdır. Genel hatları İstanbul kubbelerinden esinlenilmiştir.
Ürüne dair asıl sürpriz mumu yakıldıktan sonra başlar. Mum yandığında ana gövdedeki siluet belirginleşir. Mumun
yaydığı ısı dalgalarının çarpması sonucu metal pervane hareket eder (Çalışma prensibine dair video eklenmiştir).
Pervaneye bağlı metal turnalar ve vapurlar da dönmeye başlar. Bu sayede vapurların bir yakadan diğerine gittiği,
martıların uçuştuğu bir siluet elde edilir. İstanbul’un her daim hareketli canlı dinamik bir şehir oluşunu, bunun için
kendi ışığından başka bir şeye ihtiyaç duymayışını anlatan bir hediyelik eşya tasarımıdır.

iz_istanbul
Silhouettes tells a city’s history, culture. Undoubtedly Istanbul is belongs to the most beautiful silhouette. Every
culture started to scratch the host to present this silhouette skyline. Designed product aimed to revive a little bit. It
is a candle design. General lines inspired by the domes of Istanbul. After burning the candle begins the real surprise
of the product. Candle lit silhouette is highlighted in the main body. Result of shock waves emitted by the metal
propeller moves the heat of the candle (of video added about working principle). Attached to the propeller begins to
spin metal cranes and ferries. In this way, going from one coast to the boats, seagulls ﬂying in silhouette is obtained.
The occurrence of a dynamic city of Istanbul live always on the move, it does not need to do anything else in your
own light about the design of a souvenir.
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20132245
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını istememiştir.
The participant did not prefer,
her photography and personel
info, to take part in the catalogue.

İstanbul Mühür Yüzük
Osmanlı İmparatorluğu döneminde kullanılan mühür yüzüklere espri katarak İstanbul’u anımsatacak bir yüzük
tasarladım.

Konsept 2013: İstanbul için Hediyelik Eşya Kategorisi / Concept 2013: Gift for Istanbul Category

Profesyonel / Professional

İstanbul Mühür Yüzük
I inspired signet rings which were used by Ottoman Empires. I thought to add something waggishly refers to Istanbul.
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Emel Özmen
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
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Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
Mimar Sinan University of Fine Arts
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design

hatıra
1917 yılında yılında Yemen Valisi Özdemir Paşa ile İstanbul’a gelen kahve Türkler tarafından bulunan yepyeni
hazırlama metodu sayesinde Türk kahvesi adını aldı. ilk olarak Tahtakale de açılan sonrasında tüm İstanbul’a yayılan
kahvehaneler sayesinde hızlıca yayıldı. Saray mutfağında da yerini alan Türk kahvesinin ünü, İstanbul’a yolu düşen
tüccarlar ve seyyahlar gerekse Osmanlı elçileri sayesinde önce Avrupa’yı oradan da tüm dünyayı sardı. İstanbul’da
yaratılan bu lezzet, kendi ritüelini oluşturmuştur. Saray kültüründen günümüze türk kahvesinin kendine has bir vakti,
sunumu vardır. Kahve kendisini oluşturan İstanbul’a hediye olarak eşsiz bir kültür armağan etmiştir. Lokum ve su ile
ikram edilen kahve için tasarlanan “Hatıra” İstanbul Türk kahve ritüelini çağdaş bir çizgide tekrar yorumlamıştır. Üst
üste geçebilen formu İstanbul’daki deniz fenerlerinden ve kulelerinden esinlenilmiştir. Bu yeni sunum Türk kahvesine
daha güçlü bir duruş kazandırmıştır. Kahve ﬁncanını “Başının üstünde tutan” bu yaklaşım ürünün kullanılmadığı
durumlarda ağızlarının kapalı kalmasını ve istiﬂeme kolaylığı sağlar. Kullanım esnasında da üst üste gelmesi kullanıcıda
merak ve sürpriz duygularını uyandırır. Geniş tepsisi sayesinde içim sırasında her öğe kendi alanına rahatça oturtulur.
İstanbul’un tüm dünyaya tanıttığı “Acısıyla tatlısıyla” kahve kültürünün hak ettiği sunum kalitesinin oluşturulması
hedeﬂenmiştir.

hatıra
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In 1917 Özdemir Pasha, the governor of Yemen, takes coffee to istanbul. .turkish people can bake coffee with new
methods. After opened the ﬁrst coffee house in Tahtakale all istanbul has a spread coffee houses. Turkish coffee
palace took place in the kitchen. Spread to Europe through the Ottoman ambassadors engulfed the whole world.
Cover time, the ritual consisted of coffee. Turkish coffee has its own traditions. Istanbul has a gift of a culture of
coffee. Designed to delight and Turkish coffee which is served with water, “souvenir” Istanbul Turkish coffee ritual reinterpreted in a contemporary line. Lighthouses and towers that may be on top form, inspired by the sea in Istanbul.
Turkish coffee gained a stronger position on this new presentation. Coffee cup “that holds over the head” of the
product, this approach remains tightly closed when not in use and ease of stacking. During use the user has to come
above the top of curiosity and evokes a sense of surprise. With a large tray placed comfortably in their own area of
each element during smoking. Introduced to the world of Istanbul “bitter and sugar” the quality of the coffee culture
in the creation of presentation it deserves.

20132248
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını istememiştir.
The participant did not prefer,
his photography and personel
info, to take part in the catalogue.

Roll İst
İstanbul’u yansıtan bir anı olması düşünülerek tasarlanmıştır. Üzerindeki halkalar dönürülerek İstanbul’un eşsiz silüeti
tamamlanır. Bu da eğlenceli bir kullanım yaratmaktadır.
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Profesyonel / Professional

Roll İst
A souvenir gift for istanbul.
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Profesyonel / Professional

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

istanBUL
Dünyanın en dikkat çekici şehirlerinden biri olan ve barındırdığı farklı kültürlerle, farklı çağlara ait eserlerle ve kendine
özgü ﬁgürlerle tüm metropollerden ayrılan İstanbul, kendisiyle tanışan herkesin hafızasına farklı imgelerle kazınır. Bu
kimi zaman Beyoğlu’ndan çınlayarak geçen tramvay, kimi zaman mimari harikası Sultanahmet Camii, kimi zaman ise
iki kıtayı birbirine bağlayan Boğaziçi Köprüsü’dür. Dışarıdan kompakt bir dikdörtgen prizma gibi görünen İstanBUL
üzerinde çok sayıda küt uçlu iğneler ve içerisinde silüetleri gösteren farklı ﬁlm tabakaları bulunan bir bulmaca olarak
tasarlanmıştır. İğneler tek tek içeri doğru ittirildiğinde bazıları hareket ederken bazıları sabit kalır ve sabit kalanlar
İstanbul’a ait bir simgenin silüetini oluşturur; Rumeli Hisarı, Galata Kulesi gibi. Mekanizma çalıştırıldığında iğneler eski
konumlarına geri döner ve alttaki ﬁlm tabakası değişir. Böylece aynı işlem tekrarlandığında yine İstanbul’a ait farklı bir
simge ortaya çıkar. İstanBUL, İstanbul’u hatırlamanın en eğlenceli yollarından biridir.

istanBUL
One of the most remarkable cities in the world with the different cultures, unique works from different eras and
distintictive ﬁgures; Istanbul differs from all other metropols and inscribes a different image in minds for everyone.
Sometimes it’s the tram bell in Beyoglu sometimes the architectural wonder Sultanahmet Mosque or the Bosphorus
Bridge which connectes Europe and Asia. Looking like a compact rectangular; IstanBUL is designed as puzzle, it
has many blunt pins on it and inside; layers showing siluets. When pins pushed down some of them moves, some
stay put and stationary ones creates an image relating to Istanbul like Rumelian Castle, Galata Tower. When the
mechanism works pins reset and the layers under changes. In this way when the procedure is repeated a different
image of Istanbul is created. IstanBUL is one of the moset funs way of remembering Istanbul.
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1.
Adem Önalan
Orta Do€u Teknik Üniversitesi
Mimarl›k Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
Middle East Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design

Ö€renci - Birincilik Ödülü / Student - First Prize

Galata
Galata, İstanbul ve değerlerinden ilham alan; hem dekoratif bir ürün hem de iki kişilik kahve ve lokum ikram setidir.
Galata; 2 adet seramik ﬁncan ve ﬁncan altlığı, birer adet cezve, tepsi, lokumluk ve kapaktan oluşur. Hedef kitlesi,
yabancı ve yerli turistlerdir. Kahve ve lokumun Türk kültüründeki yeri ve İstanbul’un ikonu olarak da Galata Kulesi’nin
görülmesi sebebiyle, bu üç öğe İstanbul için hediyelik eşya olabilecek bir üründe birleştirildi. Böylece hem içerik hem
de görsel olarak Türk kültürünü yansıtan ve İstanbul’u hatırlatan bir ürüne ulaşıldı. Kısacası; objenin görsel olarak
sergilenebilmesi depolama sorununu ortadan kaldırırken aynı zamanda estetik bir haz verir. Bir İstanbul ikonundan
kahve içilmesi ise kullanıcıya farklı ve keyif veren bir deneyim sunar. Bu üründe kahve deneyimini sunarken kahve
ﬁncanı, tabağı ve cezveyi yeniden yorumladım. Galata, İstanbul’da Türk kahvesi içme hazzını her yere taşır.

Galata
Galata, which is both decorative product and serving set including coffee set and Turkish delight bowl for two people,
is inspired from values of Istanbul. Galata consists of 2 ceramic coffee cup and plate, one coffee pot, tray, Turkish
delight bowl and lid. Target user group is foreign and native tourists. Turkish coffee and delight has an important role
in Turkish culture and Galata is seen as symbol of Istanbul. For these reasons these three iconic items are combined
in this product. Exhibition of this product as a decorative object removes the storage problem. Drinking Turkish
coffee in Galata shaped product gives a pleasurable product experience to user. Galata provides pleasure of drinking
coffee in Istanbul at any time, anywhere.
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2.

Ö€renci - ‹kincilik Ödülü / Student - Second Prize

Yusufhan Doğan

connect

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Mimarl›k Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü

Avrupa’yı ve Asya’yı birbirlerine bağlayan İstanbul için üzerinde İstanbul yazılı aydınlatma tasarımı. İstanbul silüetini
evinde bulundurmak isteyen herkese uygun bir hediyelik üründür. Yurt dışı ve yurt içi turistler için öngörülmüştür.
Kişiye göre kurgu ile kullanım kolaylığı ve estetik görsel yaratır. Led aydınlatma ile aydınlatılan ve pil ile çalışan
connect ﬂeksibıl özelliği sayesinde ev içerisinde rahat konumlandırılır.

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

connect
An Istanbul printed illumination design for Istanbul that connects Europe and Asia. It is a souvenir for everyone who
wants to accommodate the silhouette of Istanbul at homes. It is designed for domestic and international tourists. It
allows ease of use and aesthetic imagery by its customizable and tailor-made construction. Illuminated by way of its
battery-powered LED illumination, it can be easily placed conveniently at homes thanks to its “connect” ﬂexibility.
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3.
Gürkan Gürbey
Okan Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
Okan University
Faculty of Fine Art
Department of Industrial Design

Ö€renci - Üçüncülük Ödülü / Student - Third Prize

istanbul cookie cutter
İstanbul’un bilindik 4 ögesinden faydalanarak, İstanbul’u hatırlatacak hediyelik, kurabiye kalıpları ve saklama ünitesi.

istanbul cookie cutter
A souvenir, cookie cutters and storage unit, designed with 4 best-known items of Istanbul to remind users of Istanbul.
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3.
Tarık Ali Sert
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Mimarl›k Fakültesi
İç Mimarlık Bölümü
Mimar Sinan University of Fine Arts
Faculty of Architecture
Department of Interior Architecture

Ö€renci - Üçüncülük Ödülü / Student - Third Prize

Galata
Çanta; İstanbul’u anlatan en güzel hediyenin İstanbul’u yıllarca yukarıdan gözlemlemiş bir sakininin gözünden
anlatmak olduğunu düşünüyorum. Hediye olan bir şeyin kalıcı olması ve bu süreçte de doğaya zarar vermemesi
gerektiğine inanıyorum. Bu yüzden tasarımımda ana karakter olarak doğaya dost olan bez torbayı kullandım. Galata
Kulesi’ni günümüzde oldukça popüler olan bez çantalar aracılığıyla kullanıcıyla buluşturmayı düşünerek tasarıma
başladım. Bez torbalar ağzı büzülünce bana şekil olarak Galata’yı anımsattı. Buradan yola çıkarak Galata Kulesi’nin
görünüşlerini çizdim ve bez torbaya baskı oluşturdum. Böylelikle çanta üzerinde Galata Kulesi’ni anlatmak, tanıtmak
istedim.

Galata
Bag; I think the best gift which represents Istanbul is to express Istanbul from the viewpoint of an inhabitant who
has observed the city during years. I believe that a gift should be long lasting and beside this it shouldn’t give harm
to the nature. Therefore I used nature-friendly cloth bag as a major material. I started my design with the opinion
of meeting Galata Tower with the consumer by means of cloth bags which are very popular nowadays. Cloth bags
reminded me of Galata Tower when it is puckered on the top. With this opinion I drew appearance of Galata Tower. I
wanted to illustrate Galata Tower on a bag like this.
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M.
Merve Amuk
Ahter

Ahter, İstanbul’un tarihi dokusunu ve modern yüzünü bir araya getirerek diğer kültürlere tanıtmayı hedeﬂer. Geleneksel
üç askı ve levha tabandan oluşan çay ve kahve tepsilerinin retrospektif bir bakışla yeniden yorumlaması olan Ahter
modern duruşuyla kullanışlı olmasının yanı sıra oldukça şık bir dekoratif eşyadır. Ahter, Türk kültürünün önemli bir
parçası olan çay ve kahve lezzetlerinin görsel bir şölenle dünyaya açılmasına katkı sağlamayı amaçlamıştır. Altı çay
bardağı taşıma kapasitesine sahiptir. Çay tabakları oturdukları haznelere tutunarak stabil bir duruş sergilerler. Ahter
gündelik ev yaşamında kullanıma uygun olduğu gibi, kolaylıkla çay bahçeleri, turistik mekanlar için de kullanıma
uygundur. Taşıma kulbu sağ el ve sol el ergonomisine uyum sağlar. ABS ve Plexiglass üretim seçeneklerine sahiptir.
Plastik enjeksiyon yöntemiyle üretilir.

Emre Palaz

Ahter
The aim of the product,Ahter, is to present Istanbul to the different cultures by making a connection with the modern
and the historical side of it. Ahter consists of traditional three hanger and slab base tea or coffee tray and render again
with the retrospective view. Ahter is not only chic and decorative but also useful in its modern form. An other purpose
of Ahter,is to contribute to known one of the most important part of Turkish culture; tea and coffee, as a visual feast.
It has six tea glass capasity. Tea saucer hold on to chamber that can help them to stay stable. Ahter is both suitable
for our daily routine and also in tea gardens touristic areas. Carrying handle is suitable for the ergonomics of right
and left hand. It has ABS and Plexiglass production options. It is produced with plastic injection.

Dilara Yıldızhan

Hatice Kübra Toprak
İstanbul Arel Üniversitesi
Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
İstanbul Arel University
Faculty of Engineering Architecture
Department of Industrial Design
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Öğrenci - Mansiyon Ödülü / Student - Mention Prize

Birinci Tur Elemeyi Geçen Projeler
Qualiﬁed Projects in the First Round
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Öğrenci / Student

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

Yadigar

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

Yadigar, otellerde kullanılan kartlı kilit sistemleri için uygundur. Otel tarafından verilen kart, Yadigar’ın içine
yerleştirilerek müşteriye verilir. Yadigar’ın üzerinde İstanbul’un simgesel olarak temsil eden bir yapı bulunur. Bununla
birlikte üzerinde otelin adı ve yapının ismi yazar. Bu şekilde hem otelin hem İstanbul’un hem de İstanbul’da bulunan bir
yapının reklamı yapılmış olunur. Müşteri otelde kaldığı süre boyunca Yadigar’ı, içindeki kartla birlikte kullanır. Müşteri
otelden çıkış yaparken otel görevlisi Yadigar’ın içindeki kartı alarak, Yadigar’ı müşteriye geri verir. Böylece, müşterinin
elinde İstanbul ve kaldığı otel ile ilgili bir hatıra objesi kalır. Daha sonra yadigar kartvizitlik işleviyle kullanılmaya devam
edilebilir. Bu şekilde müşteriler yanında sürekli bu objeyi taşıyarak hem İstanbul’un hem de kalmış oldukları otelin
reklamını yapmaya devam ederler. Yadigar, üzerinde İstanbul’da bulunan yapıları ve simgesel değerleri üzerinde taşır.
Konsept olarak; Galata Kulesi, Kız Kulesi ve İstanbul silüeti tasarlanmıştır. Üretim yöntemi olarak plastik enjeksiyon
kalıp yöntemiyle üretilebilir. Yadigar, alışılmışın dışında bir çeşit anahtarlıktır. Aynı zamanda üzerinde bulunan
kabartma ve yazılarla İstanbul’un ve kullanıldığı otellerin reklamını yapar.

Yadigar
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Yadigar is suitable for the locked enterance system with card. The card which is given by the hotel is put in the Yadigar
and it is given to the customers. There is a visualisation of a building which is related to Istanbul and this building is
representing Istanbul as well. In additon to this, name of the hotel and the building is written on it. By using this way
, it is possible to advertise Istanbul, hotel and also the building which is taking place in Istanbul. Customers are using
Yadigar with the card in it in all their time which they are spending there. When they are leaving the hotel, the hotel
worker takes the card back from inside and gives the Yadigar back to the customer so customer has a memorable
object about Istanbul and the hotel which they are staying at. Then it is possible to use Yadigar as a card case. Thus
customers continue to advertise both Istanbul and the hotel all the time. Yadigar has symbols and structures in Istanbul
on it. As a concept; Galata tower, Maiden Tower, and Silhouette of Istanbul. It can be produced with transparent plastic
in different colours as material and the manufacturing method can be injection molding. Yadigar is a key case which is
really different. Also it is advertising the Istanbul and hotels with the writings and reliefs on it.

20132171
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını istememiştir.
The participant did not prefer,
his photography and personel
info, to take part in the catalogue.

İstanbul siluetta
Tasarım, İstanbul’un silüetini denizini ve seslerini bir arada tutarak hem görsel zevki karşılar hem de İstanbul’un
atmosferini, güzelliklerini sesi ile kullanıcıya tekrardan yaşatır.

20132171
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını istememiştir.

İstanbul siluetta
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Öğrenci / Student

By holding the Istanbul Siluetta, the sea and its sounds in one place, its design gives visual pleasure and also will let
the user re-experience Istanbul’s atmosphere and its beautiful sounds.

The participant did not prefer,
his photography and personel
info, to take part in the catalogue.
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Öğrenci / Student

Mehmet Sadık Ünal
Okan Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Okan University
Faculty of Fine Art
Department of Industrial Design

Places You Should See
Places You Should See Farklı Yer, farklı anı, farklı kalem. Places You Should See kalem takımı içindeki kalemler
İstanbul’da gezilmesi ve görülmesi gereken yerleri kalemlerin tepelerindeki yazılı kısımlar ile gösterir. Amaçlanan
davranış ise kullanıcının İstanbul’dan götürdüğü bu hediyelik eşya ile gittiği yerlerdeki anıları gittiği yerdeki kalemle
yazıp anısını güçlendirmesidir.

Places You Should See
Places You Should See Different places, different memories, different pencils Pencils in the “Places You Should See
Pencil Set” refer to places to be seen in Istanbul by various pencil tips. Purpose is that the user can intensify his
memory about different places by writing about them with the corresponding pencil.
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Kaan Şaman
Okan Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstri Ürünleri ve Tasarımı Bölümü
Okan University
Faculty of Fine Art
Department of Industrial Design

IstanbulPaperClip
Masanızdaki İstanbul! Oﬁsinizde İstanbul’un kendisini sürekli görüp işlerinize yansıtmak ister misiniz? İstanbulAtaç
silüetlere gizlenmiş ataçlarla İstanbul’u yoğun iş yaşamınıza yansıtıyor.

IstanbulPaperClip

Konsept 2013: İstanbul için Hediyelik Eşya Kategorisi / Concept 2013: Gift for Istanbul Category

Öğrenci / Student

Istanbul at your desk! Would you like to be able to have the wonderful silhouette of Istanbul at your workplace?
IstanbulClip is a fun way to mirror Istanbul onto your documents.
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Öğrenci / Student

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

İstanbul Serisi Kalem Seti
Galata, Kız kulesi, Haydarpaşa, Ortaköy ve Köprüler. İstanbul’u anlatan vb. bütün yerler? Bu yerler artık tek bir set içinde
bulunabilecek. İstanbul Serisi kalem başlıkları şehrin tanıtımı ve hediyelik eşya sınıfına farklı bir bakış getirecektir.
İstanbul’a özgü birçok yer ve mekan vardır; bu yerleri gezip dolaşırız, şehirden ayrıldığımızda o mekan ve gezdiğimiz
tarihi yerler aklımızda kalır ve şehirden ayrılmadan eşe dosta hediyelik eşya almak isteriz. O kadar çok yer gezmek
kişileri birden fazla hediyelik eşya almaya itebilir. Bu kalem setinde, İstanbul’a özgü o şehri anlatan kalem başlıkları
bulunmaktadır; böylece birden fazla hediyelik eşya alınmasına gerek kalmaz ve set kişilerin beğenisine sunulur. Bu
seti aldığımızda güne başlarken o hafta farklı bir kalem başlığıyla gezdiğiniz yerleri hatırlar, gösterişli duruşuyla
bulunduğunuz yerdeki insanların dikkatini çekersiniz. Setin satışında kalem, başlık, renk ve sayısı değişebilir;
ayrıca bir adet olarak da satın alınabilir. (Üçlü, beşli, yedili kalem başlığı halinde setler halinde satılabilir.) Alım gücü ve
pazar olarak Standart, Exclusive ve Limited Edition sınıfında her bütçeye uygun olarak satışı yapılabilir.

İstanbul Serisi Kalem Seti
The Galata, The Maiden’s Tower, Ortaköy, Bridges; Every historical, famous places in Istanbul. You can ﬁnd all these
places in a set now. Istanbul Series pencil caps will redeﬁne the deﬁnition of a gift. There are so many beautiful and
unique place in Istanbul, when we visit this city we would like to buy something that will remind us our beautiful days
here and some for our parent, friends, colleagues. In Istanbul Series you can ﬁnd every place as a pencil caps, thanks
to the this set you don’t have to buy multiple gifts. With several caps you can start a bright and joyful week with good,
old memories; and caps will make you noticeable too. Set speciﬁcations are variable; pen/pencil type, color, number,
cap types etc. As purchasing power Standart, Exclusive and Limited Edition, it is suitable for every budgets.
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Ahmet Toplu
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Mimarl›k Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
Mimar Sinan University of Fine Arts
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design

lale i istanbul
İstanbul simgelerini üzerinde bulunduran lale i istanbul çay seti, günümüzde çok önemli bir hal alan şehirlerin kendi
reklamlarını yapması konusunda İstanbul için önemli bir katlı sağlayacaktır çünkü İstanbul denince akla gelen tüm
özellikler ve son zamanlarda İstanbul’un bir simgesi haline gelen laleyi bu tasarımda buluşturarak yabancı turistlerin
bu ürünlere ilgi duyması sağlanmaktadır. lale i istanbul çay seti şık ve estetik görünümünün yanı sıra ergonomik
çözümlerde sunmaktadır. Çay seti içerisinde bir adet çay sürahisi, bir adet mumluk sürahi standı, altı adet çay bardağı,
altı adet çay tabağı, altı adet çay kaşığı ve bir adet çay tepsisi bulunmaktadır. Bu parçalar formları itibari ile birbirlerine
uyumlu işlevsel olarakta birbirlerini tamamlamaktadırlar. Mumluk standa konulan çay sürahisi stantta yanan mum
sayesinde ısınır ve sürahinin içindeki çay sıcak kalır ayrıca stanttaki sürahi askısı sayesinde standa asılan sürahi
küçük bir hareketle askı etrafında dönerek sürahinin önüne koyulan çay bardağı rahatlıkla doldurulabilmektedir.
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lale i istanbul
Istanbul tulip tea set which includes the icons, the cities become very important nowadays to make their ads storey
Istanbul important because it will provide for all the features that come to mind when you think of Istanbul, and
more recently has become a symbol of Istanbul’s tulips, bringing foreign tourists this design to the interests of these
products are provided. I istanbul tulip tea set offers a stylish and ergonomic solutions, as well as aesthetics. One jug
of tea in the tea set, a pitcher candle stand, six tea cups, six tea plates, six and one teaspoon of tea tray. Compatible
with each other by the functional forms of these pieces are completing each other or on. Jug of tea lights candle stand
with candle stand, put the jug in the warm up and the jug of hot tea at the booth will also stand with strap hangers
hanging in a move that rotates around a small jug jug placed in front of the cup can be ﬁlled easily.
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Tayfun Bilgin
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
İç Mimarlık Bölümü
Mimar Sinan University of Fine Arts
Faculty of Architecture
Department of Interior Architecture

Stand İstanbul
İstanbul kelimesi harﬂerinden esinlenilmiştir. Her bir parça birbirlerine bir yapboz parçası gibi geçmektedir. Parçaların
birbirine geçtiği yerlerde mıknatıslar vardır. Bu özellik sayesinde sökülüp takılabilen bir tasarım haline gelmiştir.Parçalar
birleştirildiği zaman istanbul yazısı ortaya çıkmaktadır. Bu yazıya bağlama parçası da dahildir. Bağlama noktası gerekli
ölçüye getirilebilir bir özelliktedir. Balkon korkuluğu, bir sandalyenin yaslanma yüzeyi gibi alanlara kolaylıkla monte
edilebilir. İstanbul yazısındaki boşluklar sayesinde iki kişinin kullanabileceği, bardaklarını koyabilecekleri bir tasarım
olmuştur. Sökülüp takılabildiği için paketlenebilir ve nakliyeyi kolay hale getirir.

Stand İstanbul
It was inspired from “Istanbul” word’s letters. Each piece engages with each other just like a jigsaw puzzle. There are
magnets on the parts where each piece engages. With this qualiﬁcation it can be dissectable and put together again.
When the pieces are put together “Istanbul” word is formed. Tie piece is included to this writing. Tie down point can
be adjusted to necessary size. It can be set up easily on the places such as balcony parapet, leaning surface of a chair.
It is a project which 2 people would use, and they would put their glasses by means of spaces on the Istanbul word.
Since it can be dissectable and put together again, it can be packed and makes shipping easier.
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20132077
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını istememiştir.
The participant did not prefer,
his photography and personel
info, to take part in the catalogue.

Keyf-i İstanbul
İstanbul denilince aklıma yedi tepe, İstanbul’un İslami mimarisinin çokgen yapıları, deniz ve İstanbul silueti geldi.
Ürün grubuma bunları yansıtmak istedim. Kahve ﬁncanı, tabağı ve su bardağını tasarlarken yedigen bir form
kullandım. Servis tepsisinde dalga kabartmaları kullandım. Fincanda ve su bardağında İstanbul silüetini kullandım.
Kahve ﬁncanımda bu silüeti ters olarak yerleştirdim. Bunun nedeni, fal bakmak için tabağın üzerine ters çevrilip
masaya bırakılan ﬁncanın masa üzerinde uzun süre soğumaya bırakılması. Böylece silüet düz olarak görünmektedir.
Bir yandan da bu ritüeli bilmeyen kişiler (Ülkemize gelen turistler ya da hediyelik eşyanın götürüldüğü kişiler) ters
olarak yerleştirdiğim İstanbul silüetini merak etmekte, silüetin ters durması ﬁncanı ters çevirmeye yönlendirmekte,
kahve falı geleneğini bilmeyenlere öğretmektedir.
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Keyf-i İstanbul
When saying Istanbul, came to my mind, 7 hills, poligonic structures of islamic architecture of Istanbul, sea and
Istanbul skyline (so silhouette of Istanbul). I wanted to reﬂect to my product group. When I desing to cup of coffee,
saucer and water glass, I used to heptagon (7 edge) form. I used to wave reliefs at serving platter. Also, I used
to silhouette of Istanbul on cup and water glass. This silhouette is reverse on cup, because, for looking coffee
fortune, when you turn coffee cup on the saucer inversely, this silhouette will look like ﬂat. On the other hand, people
who don’t know this ceremony (tourists came to Turkey) will curios to reverse silhouette of Istanbul I placed, and
silhouette placed upside down, directs the person to reverse cup, and with this people not to know tradition of coffee
fortune will learn.

213

Konsept 2013: İstanbul için Hediyelik Eşya Kategorisi / Concept 2013: Gift for Istanbul Category

Öğrenci / Student

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

İstanbul Hatırası / Tulist
2010 yılında Avrupa başkenti seçilmesiyle üne kavuşan İstanbul, gün geçtikçe artan turizm piyasasıyla gelişmekte,
zenginleşmektedir. Turizm yaşanılan anın yanında eve götürülen de bir şeydir; tatil sonrası turizmi. Hediyelik eşyanın
önemi yolculuk sonrasında evde size hatırlattığı anlarla, yerlerle anlaşılır. Ülkeyi hatırlatması, kolay taşınabilirlik, makul
ﬁyat, işe yararlılığı hediyelik eşya kriterleri olarak sıralayabiliriz. Bu bağlamda Tulist tüm bu özellikleri taşıyabilecek
bir ürün. Şişe açacağı olması işe yararlılığıyla mutfaklarda ya da özel günlerde yerini buluyor seçilen malzemenin
alüminyum olması sayesinde darbelere karşı dayanıklılığı artıyor ve haﬁf bir metal olmasından dolayı da taşınması
kolaylaşıyor.

İstanbul Hatırası / Tulist
Election in 2010, became famous European capital city Istanbul, day by day growing tourism market, developing,
rich. Taken home with you at the moment is something that is experienced in tourism, post-holiday tourism. The
importance of giftware moments that reminded you at home after the trip, places to understand. Reminder of the
country, portability, reasonable price, work yarlılığı criteria listed as a souvenir. In this context, a product that can
support all these features Tulist. Bottle opener yararlılığıyla work to be ﬁnding their place in kitchens or special
occasions with the selected material is aluminum and light metal, due to the increasing resistance to impact the
transportation easier.
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Melek Kaya
Atılım Üniversitesi
Güzel Sanat Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Atılım University
Faculty of Fine Art and Design
Department of Industrial Design

Kız Kulesi Gece Lambası
Istanbul’un simgelerinden biri olan Kız Kulesi ana ﬁgür olarak kullanılan bu projede, İstanbul hatırası olarak hediyelik
eşya tasarımı yapılmıştır. Gündüz biblo ve saat fonksiyonları olan bu tasarım, kullanılan fosforlu boya ve led ışık
sayesinde gece lambası özelliği kazanmaktadır.
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Öğrenci / Student

Kız Kulesi Gece Lambası
Maiden’s Tower of Istanbul is one of the main ﬁgures of the symbols used in this project, Istanbul has been designed
as a souvenir gift. Statuettes and clock functions during the day, this design, with led light, night light feature is used
in the paint and becomes phosphorylated.
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20132281
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını istememiştir.
The participant did not prefer,
her photography and personel
info, to take part in the catalogue.

Treasures of Istanbul
Birçok kültürel ve sanatsal aktiviteye ve festivallere ev sahipliği yapan ve her sene yaklaşık beş milyon yerli/yabancı
turistin ziyaret ettiği İstanbul, pek çok yönden cazibe merkezidir. Ve bu da her turistik merkez gibi hediyelik eşya
sektörünü de canlandırmaktadır.Yenilikçi ﬁkirlere açık olan bu sektörde, tasarlamış olduğum “Treasures of Istanbul”
son zamanlarda akıllı telefon kullanan insanların sayısının önemli derecede artması ve hediyelik eşya olarak tercih
edilen ürünlere bakıldığında akıllı telefon kaplarının öne çıkmasının bir sonucu olarak düşünülmüş ve geliştirilmiştir.
Kullanıcı grubu olarak belirlediğim genç nesil artık satın aldıkları hediyelik eşyaların sadece raﬂarda durmasını değil,
işlevsel ürünler olmalarını da istemektedir. Bu çıkarımdan yola çıkarak kişiye İstanbul’un ikonik yerlerini gezerken bir
taraftan da bunu bir çeşit “Hazine avı”na dönüştürerek, sonucunda deneyimini yansıtabileceği bir ürün elde etmesi
hedeﬂenmiştir. İstanbul’un çeşitli turistik yerlerinden ve müzelerin hediyelik eşya dükkânlarından satın alınabilecek
şekilde tasarlanan parçaları bir oyun gibi toplayarak, kişi hem beğendiği yerler ile kendi dizilimini oluşturabilecek hem
de sürekli yanında taşıyıp hatırlayabileceği işlevsel bir ürüne sahip olmuş olacaktır.

Treasures of Istanbul
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Istanbul is one of the most important touristic centers that welcome many cultural and art activities and festivals.
The number of domestic and foreign tourists that visit Istanbul is increasing every year There are many reasons that
Istanbul is so appealing for the tourists; such as history, people, variety of cultures and so many peculiar things. As
a result of that, souvenir sector is very important area for Istanbul and Turkey. Treasures of Istanbul started from the
fact that recently the number of people that use smartphones dramatically increased and it affected the the sell of
smartphone cases as gifts, too. People, now, don’t want the souvenirs just stay on the shelves but they actually want
to use and carry them to remember all these memories. So, I designed this product to provide a fun and enjoyable
Istanbul experience like a treasure hunt during the sightseeing of unique, iconic and important landmarks of Istanbul.
With an innovative and contemporary approach, the user come up with a product that turns into a memory that
symbolizes his/her own unique Istanbul experience. The rubber pieces will be able to be bought from various touristic
points of Istanbul and from the museum shops and they will be collectedby the user and at the end it will form a
smartphone case that includes user’s own experience and choice of placements.

