İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları 2014
Bünyesinde 20.000’ 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 desteklemek amacıyla birçok etkinlik ve çalışmanın yanı sıra, 2005 yılında ETMK Endüstriyel Tasarımcılar Meslek
Kuruluşu işbirliği ile İMMİB ENDÜSTRİYEL TASARIM YARIŞMALARI’ nı düzenlemeye başlamıştır.
On yıllık geçmişi boyunca 3000’ den fazla proje katılımının sağlandığı, toplamda 300’den fazla projenin ödüle layık görüldüğü İMMİB Endüstriyel
Tasarım Yarışmaları’ na, bu yıl toplam 242 proje başvurusu yapılmıştır. Yarışma Metalden Mamul Ürünler “Endüstriyel Mutfak Ekipmanları,
Plastikten Mamul Ürünler “Rattan Desenli Plastik Ürün Setleri”, Elektrikli Küçük Aletler “ Sürdürülebilir Çevre İçin Tasarım” ile Konsept 2014 “Zeka
Geliştiren Oyuncak 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 2014 yılı kataloğunu sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyarız.

IMMIB Industrial Design Contests 2014
General Secretariat of Istanbul Mineral and Metals Exporters’ Association (IMMIB), which houses more than 20.000 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 ten years, the IMMIB INDUSTRIAL DESIGN CONTESTS has received more than 3000 projects and awarded more than 300
projects. In 2014, there have been 242 submissions of projects to the contest in Metal Products “Industrial Kitchen Equipments”, Plastic Products
“Rattan Motif Product Sets”, Electrical Small Appliances “Sustainable Environment” and Concept 2014 “Mind Developed Toy Design” 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 2014 contest which has continued with more excitement and hopefulness every year.
For detailed information you can visit website: www.tasarim.immib.org.tr and for your questions you can mail to tasarim@immib.org.tr

‹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 ON YIL
Günümüzde dünya pazarlarında rekabet gücü elde etmenin ve dünya ihracatından daha fazla pay
almanın temel koşulu, teknolojiye dayalı ve marka odaklı üretimden geçmektedir. Bu sebeple,
politika ve stratejilerimizin temelini yüksek katma değer, inovasyon, tasarım, ileri teknoloji
kullanımı ve markalaşma oluşturmalıdır.
Türkiye ihracatı içerisinde, mevcut durumda ihracatın %4’lük bir bölümü yüksek teknolojili, %30
civarındaki bir bölümü ise orta-yüksek teknolojili ürünlerden oluşmaktadır. 2023 hedefi yüksek
teknolojili ürünler için %10’luk ihracat payı olarak belirlenmiştir. Orta-yüksek teknolojili ihracatın
ise, toplamdan %50’lik bir dilim alması hedeflenmektedir. İşte bu nedenle, Türkiye’nin Ar-Ge,
Tasarım ve inovasyon çalışmalarına özel bir önem vermesinin en hayati stratejilerden biri olduğu
ifade edilebilir.

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

10 yıldır gerçekleştirdiğimiz tasarım yarışmaları ile Türkiye’de tasarım konusunu hep gündemde
tuttuk. İhracatçı firmalarımız ve tasarımcılarımızı bir araya getirerek işbirliklerini teşvik ettik. Son
dört yıldır ise arge proje pazarları düzenleyerek bilim adamlarımızı ve girişimcilerimizi destekliyoruz.
Biliyoruz ki teknolojiyi tasarım ile ambalajlamadığımız, ortaya çıkan ürünleri markalaştırmadığımız
sürece istediğimiz ihracat rakamlarına ulaşmamız mümkün olmayacaktır.
Bu hedeflerimizin bir anda gerçekleşmesini beklemek mucize aramak ile aynı şey olur. Uzun vadeli
stratejilerin başarıya ulaşması için sabretmek, çalışmak ve çok çalışmak gereklidir. Taşı delen suyun
gücü değil damlaların sürekliliğidir. Biz tasarım yarışmalarımıza ve tasarım ile ilgili yaptığımız
diğer tüm çalışmalara bu bakış açısı ile yaklaşıyoruz. Bugün yarışmadan çıkan üç ürünümüz bazı
üye firmalarımız tarafından hayata geçirilerek endüstriye kazandırıldı, 19 tasarımcımız yurtdışında
eğitim görüyor, en az 15 tasarımcımız yarışmalarımız vasıtası ile istihdam edildi. Önümüzde
yürüyecek çok yol var önemli olan durmadan duraksamadan bu adımları atmaya devam etmek.
Tasarım yarışmalarının yanı sıra yeni kurulan hızlı prototipleme merkezimiz, düzenlediğimiz
tasarım eğitimleri ve immib erkan avcı endüstri meslek lisesi ile adımlarımızı sıklaştırdığımızı her
geçen gün hedeflenene biraz daha yaklaştığımızı düşünüyorum.
Son on yılda bizlere destek olan tüm ihracatçılarımıza, tasarımcılarımıza ve paydaşımız olan tüm
kurum ve kuruluşlara teşekkürü bir borç bilirim ve sözlerimi Henry Ford’un beğendiğim ve feyz
almamız gerektiğini düşündüğüm bir sözü ile bitirmek isterim “Bir araya gelmek başlangıçtır, bir
arada durabilmek ilerlemedir, birlikte çalışmak başarıdır.”
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THE LAST TEN YEARS IN DESIGN
In modern day the basic requirement to gain competitive power in world markets and receive greater
share from global exportation is contingent upon technology-based and brand-focused production.
Hence it is necessary that the essence of our policy and strategies be high value added, innovative,
using cutting edge technology and branding.
In the current exportation figures in Turkey, 4% of exportation is based on high tech goods, 30%
ratio is based on average-high tech products. Year-2023 target for high tech goods has been aimed
as 10% share of exportation. On the other hand it is expected that average-high tech exportation
shall receive a share of 50% from total amount. That explains the reason why it is one of the most
vital strategies for Turkey to place high value to R&D, Design and innovation works.
Design contests we have been organizing for the last 10 years have helped us keep design always on
the top agenda of Turkey. By joining national exporter companies and designers we have promoted
new collaborations. As another initiative we have been organizing R&D markets for the last four
years to render support to our scientists and entrepreneurs. We strongly believe that unless we
pack technology with design or brand the emerging products, we shall never ever be able to attain
the exportation figures we desire.
It is no wonder that such goals require longer time and effort to realize; nothing would miraculously
change overnight. It is known that long haul strategies demand patience, labor and effort to become
true. Faith will move mountains in the long term: that is the motto we emphasize in our design
contests and all the other design relevant works. Currently three products awarded in our contents
have been put into real industry by some member companies, 19 national designers are receiving
education abroad and 15 national designers at minimum have found employment via our contests.
That said we still have a long road to pave; what matters most is never stopping or hesitating and
keep taking confident steps towards future.
In addition to design contests, newly established rapid prototyping center, design trainings we
organize and IMMIB Erkan Avci Industrial Vocational High School, I believe, assist us greatly in
reaching our targets faster than ever each new day.
I would like to extend my sincerest thanks to all the exporters, designers and shareholder
organizations and institutions that supported us for the last decade. Before concluding my
comments I would like to share with you an inspiring and plausible quote from Henry Ford: “Coming
together is a beginning, keeping together is progress, working together is success.”
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ONUNCU YILI KUTLUYORUZ
Bu yıl onuncusu düzenlenen İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışması, 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, ‘Rattan Desenli Ürün Setleri
Tasarımı’ olarak belirledik. Ayrıca, yaratıcı oyuncak fikirlerini bulmak amacıyla, yarışmaya ‘Zeka Geliştiren
Oyuncak Tasarımı’ özel kategorisini ekledik. Yarışmaya katılan tasarımcılarımız bu yıl da bizi birbirinden
değerli birçok yenilikçi ürünle tanıştırdılar.

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

Tasarımın yarattığı farkı, insanoğlunun sahip olduğu yaratıcı gücün yine insanoğlu yararına nasıl
kullanabileceğini bize her seferinde yeniden gösteren 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, ülkemize ve yetişmiş, kaliteli insan gücüne duyduğumuz güveni daha da artırıyor.
İhracatçı Birlikleri olarak tasarıma verdiğimiz önemin bir diğer göstergesi ise İMMİB Erkan Avcı Endüstri
Meslek Lisesi’dir. Sektörümüzün ihtiyaçları doğrultusunda meslek lisesi düzeyinde de tasarımcıların
yetişmesine katkıda bulunmaktayız.
ETMK (Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu) işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz İMMİB Endüstriyel
Tasarım Yarışmalarında, 2005 yılından bugüne kadar yarışmamıza 2 bin 500’den fazla proje başvurdu.
Bu projelerden 300’den fazlası ödüllendirilirken, 19 tasarımcımız yurt dışı eğitim bursuna sahip oldu.
İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları sayesinde, yenilikçi ürünler sanayicilerimiz ile buluşmakta, aynı
zamanda yetenekli tasarımcılarımız da kendilerini ifade etme şansı yakalamaktadır. Bu nedenle, tasarım
ve iş dünyasının, Endüstriyel Tasarım Yarışmalarımıza gösterdiği ilginin her yıl giderek artması bizi
daha da sevindirmektedir. Dileğimiz, yarışmaya katılan tasarımların her birinin üretime dönüşerek, ülke
ekonomisine katkı sağlamasıdır.
Ayrıca tasarımcılarımızı yurtdışı fuarlarda konuk etmekte, bu sayede proje sahiplerinin eserlerinin
sadece yerli değil, yabancı üreticilerden de talep aldığını görmekteyiz. Yarışmalarımızda dereceye giren
tasarımcıların birçoğu, yarışma aracılığıyla tanıştıkları firmalara tasarımlar yapmaktadırlar. Tüm bu
gelişmeler, ardında yoğun bir emek ve büyük bir ekip çalışması bulunan Endüstriyel Tasarım Yarışmalarını
düzenlerken en büyük motivasyon kaynağımız oluyor.
Profesyonel ve Öğrenci ana kategorilerinde; Metalden Mamul Ürünler, Plastikten Mamul Ürünler, Elektrikli
Küçük Aletler ve Özel Kategori olmak üzere toplam 8 kategoride üretilebilir, satılabilir, fonksiyonel ve her
biri birbirinden yaratıcı tasarımların yarıştığı organizasyonumuza gösterilen ilgi her yıl daha da artıyor.
2014 yılında tüm kategorilerde toplam 246 başvuru sayısına ulaştık.
Oyuncak tasarımı ve sürdürülebilir çevre için tasarım temalarında toplam 5 Üniversitede çalıştaylar ve
tasarım “workshop”ları düzenlendi, bu çalışmalarımıza yaklaşık 220 profesyonel - öğrenci tasarımcı
katılım gösterdi.
Bu yıl ayrıca, gerçekleştirdiğimiz İSTKA (Kalkınma Ajansı) projesi kapsamında Dış Ticaret Kompleksi’nde
bir prototip üretim merkezi kurduk. Üç boyutlu prototiplerin üretilebileceği bu merkezi hem üyelerimizin
hem de tasarımcılarımızın hizmetine sunduk.
İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları, geçen süreçte ihracatımızın artırılması kadar, farklı ve yenilikçi
üretime olanak tanıyan tasarımların yaratılması sürecine verdiği destek ile tasarım dünyasının en
prestijli organizasyonlarından biri olarak farklılaşmayı başardı. Bu açıdan önemli bir misyonu da yerine
getirdiğimize inanıyoruz.
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.
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CELEBRATING TENTH YEAR
Celebrating its tenth year, IMMIB Industrial Design Contest has, throughout this stage, transformed into a vital
organization taking the pulse of design world, getting richer with the authentic works of our designers and
meeting the designers and industrialists in the very same platform.
This year’s theme of Industrial Design Contests which we have been organizing to prove the significance of
design for Turkish economy and support national designers has been identified as ‘Design of Rattan Motif
Product Sets’. Next we have added ‘Design of Mind-Developing Toys’ special category to detect creative ideas
for toys. Contestant designers have once more presented us the innovative products excelling one another.
During all this decade IMMIB Industrial Design Contests have enabled us to see each time the difference
design creates and the way creativity of mankind can ultimately be utilized for the benefit of mankind. It is also
this contest that leads us to see the place of design in our life, its contribution to differentiation and exhibit in
a creative platform the benefits acquired both by our industry and by national economy. Hundreds of original
works rivaling in our contest boost even further our trust into Turkey and to skilled, qualified human force.
IMMIB Erkan Avci Industrial Vocational High School is another indication of the great value we, as Exporters’
Association, place to design. Concurrently with the needs of our sector, we render contribution to raise
designers on vocational high school level as well.
In IMMIB Industrial Design Contest that we organized with the partnership of ETMK (Industrial Designers
Vocational Institution), over 2 thousand 500 projects have applied since 2005. Of all these projects, more
than 300 have been awarded while 19 designers have received international scholarship. By virtue of IMMIB
Industrial Design Contests, innovative products get a chance to meet with industrialists whilst skilled
designers catch the opportunity for self-expression. That is why increasing interest of design and business
world to Industrial Design Contests is filling us with greater joy. Our sincere hope is seeing that all participant
designs can turn into production and contribute to national economy.
As another activity we host our designers in international fairs by which we have an opportunity to see that
project works are appreciated by foreign manufacturers too in addition to domestic demand. A good number
of ranked contestants are now producing designs for the companies they met through these contests. All these
outcomes motivate us enormously while organizing Industrial Design Contests which require intense labor
and extensive team work.
In our contest there are two main categories as Professionals and Students; the themes were set as Metal
Products, Plastic Product Sets, Electrical Small Tools and Special Category under 8 categories and the designs
were producible, sellable, functional and creative. Every coming year the interest towards our organization is
increasing higher. In year 2014 we have received total 246 applications in all categories.
For Toy design and Sustainable environment design themes, collectively 5 Universities workshops and design
“workshops” have been organized and attended by around 220 professional - student designers.
In addition within the scope of ISTKA (Development Agency) project we have established a prototyping center
in External Trade Complex. We have built this center in which three dimensional prototypes can be produced
to serve both our members and designers.
IMMIB Industrial Design Contests has, throughout a decade, contributed to boosting our exportation and
with its endless contribution to the process of creating unique and innovative designs to manufacture; it has
managed to differentiate as one of the most prestigious organizations of design world. We believe that in this
regard we have been accomplishing a major mission.
IMMIB Industrial Design Contests is a platform uniting creativity and original ideas, introducing unconventional
production ideas to our industrialists and above all else reminding us once more the importance of design.
The organization shall keep taking confident steps from now on too. Empowering each year, we shall keep
on uniting our industrialists and designers on a joint platform and render support to industrial design. We
would like to extend our gratitude to everyone having contributed to the organization. Once again I would like
to express my deepest wish to position Turkey in the list of countries identified with “Design” in international
arena.
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TÜRK TASARIMINI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ
İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları yıllar içinde ülkemizin endüstriyel tasarım geçmişine
tanıklık eden çok önemli bir yarışma haline geldi. Tasarımcılar tarafından merakla beklenen ve yeni
vizyonlar keşfetmelerine olanak veren endüstriyel tasarım yarışmalarını 10 yıldır destekliyoruz.
Türkiye’den uluslararası boyutta bilinirliği yüksek çok sayıda markanın ortaya çıkması, bu
markaların istikrarlı bir şekilde büyümesi ve toplam ihracatımıza katkı sağlaması asıl amacımızı
oluşturuyor.
Türkiye, bugün Avrupa’nın beyaz eşya ve TV üretim merkezi konumunda, kablo üretiminde ise
dünyanın en büyük üç üretim merkezi arasında yer alıyor. Tüm bu başarılarda Ar-Ge’ye, teknolojiye,
inovasyona ve en önemlisi de tasarıma yaptığımız yatırımın büyük payı var. Bu nedenle tasarımı ve
tasarımcıyı önemsiyoruz.

Dr. Fatih Kemal Ebiçlioğlu
Elektrik- Elektronik ve Hizmet
İhracatçıları Birliği,
Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman of the Board of
Electrical Electronics and Services
Exporters’ Association
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2014 yılında önceki yarışmalarımızdan farklı olarak 4 farklı kategori ve her kategori için ayrı bir
tema belirlendi. Metalden Mamul Ürünler; “Endüstriyel Mutfak Ekipmanları”, Plastikten Mamul
Ürünler; “Rattan Desenli Plastik Ürün Setleri”, Elektrikli Küçük Aletler “Sürdürülebilir Çevre İçin
Tasarım” Konsept 2014: “Zeka Geliştirici Oyuncak Tasarımı” temalarıyla olmak üzere hayata
geçirdiğimiz yarışmamıza 336 tasarımcı 246 proje ile katıldı.
Jüri üyelerimiz birbirinden değerli olan projeler arasından seçim yapmakta bir hayli zorlandı. Bu
da bizleri gelecek açısından umutlandırıyor. Yarışmamıza başvuran ve ödül almaya hak kazanan
projelerin hepsi bizler için çok kıymetli. Tasarımların hayata geçmesi de en büyük dileğimiz.
İMMİB olarak sürdürülebilir ihracata ulaşmak adına çok önemli bir misyon üstleniyoruz. Hem
sanayicilerimize yol göstermek hem de tasarımcıları sanayi ile ortak projelerde buluşturmak adına
İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmalarını önümüzdeki yıllarda da düzenlemeye devam edeceğiz.

WE WILL CONTINUE TO SUPPORT TURKISH DESIGN
IMMIB Industrial Design Contests have, throughout years, turned into quite a significant contest
witnessing industrial design background of our country. For the last decade we have been eagerly
supporting industrial design contests awaited by designers all hoping to discover new visions. Our
core objective dwells around introducing to the entire world globally recognized Turkish brands,
enabling sustainable growth of these brands and contributing to national exportation ratio.
Presently Turkey stands as the hub of white goods and TV manufacturing center of Europe and
ranking third largest center of cable manufacturing on a global scale. These accomplishments are
direct outcomes of the huge investments we have placed in Research & Development activities,
technology, innovation and design above all else. That explains our strong commitment to
supporting design and designers.
As a differentiating element from pre-2014 contests, we have identified 4 different categories
and a specific theme for each category: Metal Products; “Industrial Kitchen Equipments”, Plastic
Products; “Rattan Motif Plastic Product Sets”, Electrical Small Gadgets “Design for a Sustainable
Environment” Concept 2014: “Mind-Developing Toys Design” themes have been the subcategories
of our contest in which 336 designers participated with 246 projects.
Our jury members faced great hardships in making a selection among all the projects competing
with each other in excellence, which only fills us with greater prospects. Every single project having
participated and awarded in our contest is of utmost significance for us and our greatest desire is
to see all designs in actual life.
As IMMIB we have shouldered a great mission to enable national embrace with sustainable
exportation. To the end of leading the industrialists and also uniting designers with the industrialists
in joint projects, we shall continue holding IMMIB Industrial Design Contests in the upcoming years
as well.
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SÜRDÜRÜLEBİLİR İHRACAT İÇİN TASARIM
Dünya hızlı bir değişimin içine girmişken Türkiye olarak yerimizde saymamalı her geçen gün
gelişerek değişime daha fazla uyum sağlamalıyız. Bu değişimin yeni yüzyılda anahtarları ise
tasarım ve inovasyon.
Sürdürülebilir dış rekabet ve pazarda uzun süre yer alabilmek için bu iki değerin ihracatçı
firmalarımız tarafından özümsenmesi ve pazarlama stratejilerine eklenmesi çok önemlidir. İşte bu
sebeple İMMİB olarak son 10 yıldır markalaşma, tasarım, arge ve inovasyonun üzerinde duruyor,
bu konuda çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Dile kolay tam 10 yıldır tasarım yarışmaları
düzenliyor , Türkiye’ deki endüstriyel tasarım kültürünün oluşmasında ve gelişmesinde önemli
bir rol üstlendiğimizi düşünüyoruz.

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

Bu yıl düzenlediğimiz Tasarım Yarışmaları’ n da toplam 242 proje başvurusu aldık. Önceki yıllardan
farklı olarak bu yıl her kategorimize farklı bir tema belirledik. Endüstriyel Mutfak Ekipmanları,
Rattan Desenli Plastik Ürün Setleri, Sürdürülebilir Çevre İçin Tasarım ve Zeka Geliştirici Oyuncak
Tasarımı kategorilerinde yarışan tasarımcılarımızın projeleri ilgili sektörlerde çalışan birbirinden
kıymetli sanayicilerimiz ve profesyonel tasarımcılarımız tarafından değerlendirilerek dereceye giren
projeler belirlendi. Dereceye giren katılımcılarımız para ödüllerinin yanı sıra Ekonomi Bakanlığımızın
sponsorluğunda yurtdışı eğitime de gönderilebilmektedirler. Bugüne kadar yarışmalarımız vasıtası
ile 19 tasarımcımızı bu imkandan faydalandırmanın gururunu yaşıyoruz.
Bu katalog ile hedefimiz dereceye giren , giremeyen tüm projelerimizi bir araya toplayarak
üretime geçebilecek değerli fikirlerin tanıtımını yapmaktır. Şimdiye kadar üç projemiz sanayiye
kazandırılmış olup pek çok tasarımcımızın da yarışmalarımız vasıtası ile istihdamı sağlanmaktadır.
Bu yıl ayrıca İstanbul Kalkınma Ajansının desteğiyle üye firmalarımıza ve tasarımcılarımıza hizmet
vermek amacı ile Birliğimiz tarafından Hızlı Prototipleme Merkezi kurulmuş olup firmalarımız daha
uygun maliyetlere yeni tasarımlarının prototiplerini bu merkezde yaptırabileceklerdir.
Bununla birlikte organizasyonun gerçekleşmesinde bizi destekleyen Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye
İhracatçılar Meclisi’ne; etkinlik kapsamında görev alan tüm İMMİB çalışanlarına, seçici kurul
üyelerimize ve tüm yarışma katılımcılarımıza saygı ve teşekkürlerimi sunarım.
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DESIGN FOR A SUSTAINABLE EXPORT
THE GENERAL SECRETARIAT OF ISTANBUL MINERAL
AND METALS EXPORTERS’ ASSOCIATION

Since the world has dwelt in a rapid pace of transformation, we as Turkish nation, are not expected
to sit still in our place but instead, adjust better to the transformation by improving us every coming
day. In the new age the keys leading to this transformation are design and innovation.
To assure sustainable foreign competition and secure a lasting position on the market it is critical
that both values be adopted by exporter companies and integrated with marketing strategies. On
that account we as IMMIB has been focusing on branding, design, R&D and innovation for the last
10 years and working incessantly on these activities. It has been exactly 10 long years since the
very first design contests we organized. We believe to have shouldered a huge role in the creation
and improvement of an industrial design culture overall Turkey.
Design contests organized this year received total 242 project applications. As a different practice
from previous years, we have defined a different theme for each category: Industrial Kitchen
Equipments, Rattan Motif Plastic Product Sets, Design and Mind-Developing Toys for Sustainable
Environment categories. The designers having competed in these branches with their projects were
evaluated by esteemed industrialists and professional designers employed in relevant sectors and
the best projects have been selected. Those ranking the highest were awarded with cash and they
also obtained an opportunity to receive international education abroad with the sponsorship of
Turkish Ministry of Economy. By means of our contests we are proud to announce that 19 Turkish
designers have seized this great opportunity.
Our objective with this catalogue is collecting all ranked and unranked projects together so as to
promote valuable ideas that can be implemented in production. Till present day three projects have
been embraced with industry and many a good number of designers received employment via
these contests.
In this year again, with the support of Istanbul Development Agency, our Association set up Rapid
Prototyping Center to offer services for member companies and designers. In this center our
companies shall seize an opportunity to create with low costs the prototypes of their novel designs.
Last but not the least I would like to extend my gratitude and respect to the Ministry of Economy
and Turkish Exporters Assembly that provided us support for this organization; all IMMIB personnel
playing role in the event, jury members and all contest participants.
Inspired by the structure of a hammock and based on the principle of emptiness and fullness,
Volant is a design aiming to minimize futile goods overfilling exterior spaces. Besides it gives no
harm to the live plants below. On the contrary it creates a terrarium environment as if plants were
exhibited inside a glass lantern.
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İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları: Zor Yazı
Her sene İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları için önsöz yazmam isteniyor. Ne var ki bu önsözü
yazmak her sene biraz daha zorlaşıyor.
Hiç arabanız için önsöz yazmanız gerekti mi her yıl? Ya da eviniz için? Ya da anneniz, babanız,
eşiniz için?
Kanımca, artık İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları’nın varlığı bir önem taşımıyor. Tam tersine,
İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları’nın olmaması gerçek bir önsöz gerektirir.
Geçtiğimiz 10 yılda her sene üzerine koyarak, zorluklardan, moral bozukluklarından yılmayarak,
karşılığında Türk Tasarımı’nın, Türk Sanayisi’nin, Türk İhracatı’nın yükselmesinden başka bir
beklentisi olmadan İMMİB ve ortakları çalışıyor, çabalıyor. Sonuç olarak önümüze kelimenin tam
anlamıyla klasikleşmiş İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları çıkıyor.

Ayberk Yağız
ETMK Başkanı
President of Industrial Designers
Society of Turkey

Bizler, Endüstriyel Tasarım camiası olarak İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları’nı ailemizden
biriymişçesine sahiplendik. Varlığına, kalitesine, katma değerine alıştık. Yarışmada dereceye giren
öğrencilerin yurtdışındaki saygın okullarda okumaya gitmesi haberlerini kanıksadık. Tüm tasarım
camiamızı buluşturan ödül törenlerini iple çeker olduk. Ve hatta, yarışmaların jüri çalışmalarına
katılmak bile bizler için ayrı bir keyif. Sanayinin, akademik dünyanın, STK’ların gönül birliği yapmış
insanlarıyla her yıl İMMİB sayesinde buluşuyoruz... Ve açıkcası, çok eğleniyoruz.
Teşekkürler İMMİB...
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IMMIB Industrial Design Contests: Hard Prologue
Each year I am asked to write a prologue for IMMIB Industrial Design Contests but every coming
year it is getting even more difficult to write.
Did you ever have to write a prologue for your car each new year? Or for your home? Your mom,
dad or spouse?
I personally believe that the very existence of IMMIB Industrial Design Contests is no longer of that
importance. Quite the contrary if there were no IMMIB Industrial Design Contests then it would be
a necessity to write a real prologue on that matter.
For the last 10 years IMMIB and its partners have been putting their best efforts without ever
taking a break with no other objective but just to elevate Turkish Design, Turkish Industry and
Turkish Exportation higher. During this journey we have been incessantly taking one step further
and never ever leaving the stage despite all obstacles or frustrations we faced. And the result is
IMMIB Industrial Design Contests which is a classical icon in its real meaning today.
We, as the family of Industrial Design, have adopted IMMIB Industrial Design Contests as one of
us already. We are so much used to its existence, its quality, the high value it adds. We find it only
natural when we read the news on design students selected to receive education in esteemed schools
abroad. We have been waiting impatiently to view award ceremonies meeting design families all
over globe. Attending jury works of the contests itself is a pleasure words cannot describe enough.
Each year we have a chance to meet with dedicated members of industry, academia and NGOs
thanks to IMMIB... And frankly we have so much fun together.
Thanks a million IMMIB...
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İMMİB

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri, bünyesinde topladığı altı birliğin çalışma konularına giren ürünlerde, ülkemizin kalkınmasında öncelikli
hedef olarak saptanan ihracatımızın artırılması çalışmalarında bulunmaktadır. İMMİB 20.000’i aşkın üye firmasıyla 2013 yılında Türkiye’nin toplam
ihracatının yüzde 30’unu gerçekleştirmiştir. İMMİB Genel Sekreterliği, bünyesinde topladığı altı birliğin çalışma konularına giren ürünlerde, ülkemizin
kalkınmasında öncelikli hedef olarak saptanan ihracatımızın artırılması çalışmalarında bulunmaktadır.
İMMİB, aşağıda yer alan altı birlikten oluşmaktadır:
• İstanbul Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği
• İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği
• Elektrik-Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği
• İstanbul Maden İhracatçıları Birliği
• Mücevher İhracatçıları Birliği
• Çelik İhracatçıları Birliği
Birliğin, işlev ve hedefleri aşağıda yer almaktadır:
• İhracatçıları teşkilatlandırmak suretiyle ihracatı arttırmak ve ülke yararına gelişmesini sağlamak,
• Bünyesinde topladığı ihracatçıların ihracat faaliyetlerini düzenlemek, mesleki faaliyetlerini ve ilişkilerini tanzim etmek,
• İhracatın geliştirilmesi amacına yönelik olarak ihracatçıların yurtiçi ve yurtdışı temaslarını düzenlemek,
• Tanıtım faaliyetleri kapsamında yurtiçi ve yurtdışı fuarlar organize etmek, organize edilmiş fuarlara katılımı sağlamak,
• Potansiyel ülkelerden ülkemize Alım Heyetleri; ülkemizden potansiyel ülkelere Ticaret Heyetleri organizasyonları düzenlemek,
• Anılan faaliyetler kapsamında yayınlar hazırlamak ve bunları ihracatçıların bilgisine sunmak,
• Seminerler, toplantılar düzenleyerek ihracatçıları bilgilendirmek ve gelişmelerden haberdar kılmak,
• Eğitim faaliyetleri düzenlemek.

İMMİB

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 2013, with more than 20,000 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:
• Istanbul Ferrous and Non-Ferrous Metals Exporters’ Association
• Istanbul Chemicals and Chemical Products Exporters’ Association
• Electrical Electronics and Services Exporters’ Association
• Istanbul Mineral Exporters’ Association
• Turkish Jewellery Exporters Association
• Turkish Steel Exporters’ Association
Functions and objectives of the association are as follows:
• To increase exports and to improve it in favor of the country by organizing the exporters,
• To organize export activities of the exporters gathered within its structure, to arrange their professional operations and relationships,
• To organize domestic and international contacts of the exporters to improve exports,
• To organize domestic and international exhibits and to ensure participation in already-organized exhibits within the scope of advertisement activities,
• To organize Purchase Commissions from potential countries to our country; and Trade Commissions from our country to potential countries,
• To prepare publications within the scope of these activities and submit them to the exporters for information,
• To organize seminars and meetings to keep the exporters informed and updated about progresses,
• To organize training activities.
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Metalden Mamul Ürünler “Endüstriyel Mutfak Ekipmanları” Kategorisi Seçici Kurul Üyeleri
Members of the Selection Committee of Metal Products “Industrial Kitchen Equipment” Category

Bahri İNCEÇAM
Frenoks A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman of the Board		

Michael KAHWAJI
Whirlpool
Kıdemli Tasarım Yöneticisi
Senior Design Manager

Vehbi VARLIK
İnoksan A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman of the Board

Burak Emre ALTINORDU
Vestel
Endüstriyel Tasarım Blm. Yöneticisi
Product Design Dep. Manager

Mustafa YILMAZ
Melikşah Üniversitesi
End. Ürün. Blm. Bşk.
Head of Ind. Design. Dep.

Yıldrıım KAYMAL
Kelebek Mobilya
Kurumsal İletişim Danışmanı
Corporate Communications Consultant

Çağlar ALKAN
İMMİB ETY 2013 Metal Prof. Kat. Birincisi
IMMIB IDC 2013 Metal Cat. Winner

Ömer Ertuğrul ERDOĞAN
ZÜCDER
Genel Başkan
Chairman of the Board

Can YALMAN
Can Yalman Design
Endüstriyel Tasarımcı
Industrial Designer
Gülay HASDOĞAN
ODTÜ-METU
End. Ürün. Blm. Bşk
Head of Ind. Design. Dep.
İsmail ERDOĞAN
Hisar A.Ş.
İDDMİB Yönetim Kurulu Üyesi
Member of the Board of İDDMİB

Semih ORCAN
Electrolux
Genel Müdürü
General Manager
Uğur ATALAY
TÜSİD
Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman of the Board

Hikmet Eser TEZEREN
Doğuş Üniversitesi
End. Ürün. Blm. Bşk.
Head of Ind. Design. Dep

Tahir BEYAZ
Sakarya Plastik
Yönetim Kurulu Bşk.
Chairman of the Board

Ceren DEMİRAĞAÇ
İMMİB ETY 2013 Elektrik Prof. Kat. Birincisi
IMMIB IDC 2013 Metal Cat. Winner

Mete MORDAĞ
Mordag Design
Endüstriyel Tasarımcı
Industrial Designer

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

Moti BARZİLAY
Keter
Endüstriyel Tasarımcı
Industrial Designer

Vincent JALET
Tupperware
Tasarım Bölm. Yöneticisi
Design Dep. Manager

Coşkun KIRLIOĞLU
İMMİB
Genel Sekreteri
Deputy Secretary General

Füsun CURAOĞLU
Anadolu Üniversitesi
Orhan IRMAK
End. Tas. Blm. Yard. Doçent
Orhan Irmak Design
Ind. Design. Dep. Assistant Prof.		 Endüstriyel Tasarımcı
		
Industrial Desingner
Hasan KARATEMİZ
Üçsan Plastik
Özlem DEVRİM
Müdür
Endüstriyel Tasarımcı - Trend Uzmanı
Manager
Industrial Designer - Trend Expert
Haşim ÇETİN
İKMİB Yön. Kur. Üyesi
Member of the Board
Çetin Plastik A.Ş.

Saim DEMİREL
Demirel Plastik Genel Müdür
General Manager

Plastik Mamul Ürünler “Rattan Desenli Ürün Setleri” Kategorisi Seçici Kurul Üyeleri
Members of the Selection Committee of Plastic Products “Rattan Motif Product Sets” Category

Burak ÖNDER
Lux Plastik
Genel Müdür
General Manager

Elektrikli Küçük Aletler “Sürdürülebilir Çevre İçin Tasarım” Kategorisi Seçici Kurul Üyeleri
Electrical Small Appliances “Sustainable Environment” Category Selection Committee

Adrian BERRY
Factory Design
Yönetici
Director
Atilla EREN
TET
Yön. Kur. Başkan Yrd.
Vice Chairman of the Board
Ayberk YAĞIZ
ETMK
Genel Başkanı
President of Industrial Designers Society of
Turkey
Besim OKTAYER
ATİMAK Makine Sanayi ve Tic. A.Ş.
Genel Müdür
General Manager

Hakan ÜNLÜ
Hakan Ünlü Mühendislik
Engineering
Kurucu
Founder
Hüseyin Adlıhan TARTAN
Tartan Design Endüstriyel Tasarımcı
Industrial Designer
Mine DANIŞMAN TAŞAR
Philips Design
Etkileşim Tasarımcısı
Interaction Designer
Murat KOLBAŞI
Arzum A.Ş.
Genel Müdürü
General Manager

Özgür TAŞAR
Philips Design
Endüstriyel Tasarımcı
Industrial Designer
Yasemin ULUKAN
Senur A.Ş.
Endüstriyel Tasarımcı
Industrial Designer

Ayşegül ÇAPAN
İDDMİB Yön. Kur. Üyesi
Member of the Board
Bahar AKYÜZ
Vardem Oyuncak
Genel Müdür
General Manager
Burak DEDE
Fen Toys A.Ş.
Yönetici
Manager
Göksel DOLU
Dolu Oyuncak AŞ. Yrd.
Genel Müdür
Asst. Managing Director
Gülname TURAN
İstanbul Teknik Üniversitesi
End. Ürün. Blm Doç. Dr.
Ind. Design. Dep. Assoc.Prof. Dr.

Hakan DİNİZ
HDD Design Studio
Endüstriyel Tasarımcı
Industrial Designer

Tahsin ÖZTİRYAKİ
İDDMİB Yön. Kur. Üyesi
Member of the Board
Öztiryakiler A.Ş.

Hisao SATO
Ümit CELBİŞ
MUJİ Tasarımcı
Marmara Üniversitesi End. Ürün. Blm
Designer
Doç. Dr.
		
Assoc.Prof. Dr.
Meriç KARA
Endüstriyel Tasarımcı
Yeşim KUNTER
Industrial Designer				
Oyun Uzmanı Fütürist
Play Expert Futurist
Merve BAYRAM
HDD Design Studio
Zeynep YILMAZ
Endüstriyel Tasarımcı
Bilkent Kültür Girişim
Industrial Designer
BKG
Tasarımcı
Designer
Murat AKYÜZ
İKMİB Yön. Kur. Bşk.
Chairman of the Board
Akyüz A.Ş.
Nur DİKER
Karakter Modelisti
Character Modelist

Konsept 2014 “Zeka Geliştirici Oyuncak Tasarımı” Kategorisi Seçici Kurul Üyeleri
Concept 2014 “Intelligence Developer Toy Design” Category Selection Committee

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

Değerlendirme Süreci
Assessment Process

Seçici Kurul Çalışmaları 2014
22 Şubat 2014 Cumartesi günü gerçekleştirilen İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları 2014 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 67’si Metalden Mamul Ürünler “Endüstriyel Mutfak Ekipmanları”, 21’i Plastikten
Mamul Ürünler “ Rattan Desenli Ürün Setleri”, 61’i Elektrikli Küçük Aletler “Sürdürülebilir Çevre İçin Tasarım”, 93’ü Konsept 2014 “Zeka Geliştirici
Oyuncak Tasarımı” kategorilerinde olmak üzere toplam 242 proje değerlendirildi ve toplam 30 proje ödüle layık bulundu.

Works of Selection Committee 2014
Held on Saturday, 22 February 2014, the 2014 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 242 projects assessed in the meeting 67 Metal
Products “Industrial Kitchen Equipment”, 21 Plastic Products “Rattan Motif Product Sets”, 61 Electrical Small Appliances “Sustainable Environment”, 93
Concept 2014 “Intelligence Developer Toy Design” and a total of 30 projects were granted awards.

Kategoriler / Categories

Profesyonel
Professional

Öğrenci
Student

Toplam
Total

Metalden Mamul Ürünler “Endüstriyel Mutfak Ekipmanları”
Metal Products “Industrial Kitchen Equipment”

29

38

67

Plastik Mamul Ürünler “Rattan Desenli Ürün Setleri”
Plastic Products “Rattan Motif Product Sets”

13

8

21

Elektrikli Küçük Aletler “Sürdürülebilir Çevre İçin Tasarım”
Electrical Small Appliances “Sustainable Environment”

29

32

61

Konsept 2014 “Zeka Geliştirici Oyuncak Tasarımı”
Concept 2014 “Intelligence Developer Toy Design”

57

36

93

Genel Toplam
Total

242

%27
Konsept 2014 “Zeka Geliştirici Oyuncak Tasarımı”
Concept 2014 “Intelligence Developer Toy Design”

%38
%10
%25

Metalden Mamul Ürünler “Endüstriyel Mutfak Ekipmanları”
Metal Products “Industrial Kitchen Equipment”
Elektrikli Küçük Aletler “Sürdürülebilir Çevre İçin Tasarım”
Electrical Small Appliances “Sustainable Environment”
Plastik Mamul Ürünler “Rattan Desenli Ürün Setleri”
Plastic Products “Rattan Motif Product Sets”

20

21

Metalden Mamul Ürünler: “Endüstriyel Mutfak Ekipmanları”
Kategorisi / Profesyonel
Metal Products: “Industrial Kitchen Equipment”
Category / Professional

Metalden Mamul Ürünler “Endüstriyel Mutfak Ekipmanları” Kategorisi / Metal Products “Industrial Kitchen Equipment” Category

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

Bilkent Üniversitesi
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler
Fakültesi
İktisat Bölümü
Bilkent University
Economics, Administrative and Social
Sciences Faculty
Department of Economics
Yüksek Lisans
Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Master’s Degree
Middle East Technical University
Department of Industrial Design
Doktora
Ortadoğu Teknik Üniversitesi
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Stabil

Çalışma hayatında yemek saatlerinde uzun kuyruklar, aceleci yemek dağıtımı nedenlerinden dolayı gerek işyeri gerekse
mutfak çalışanları üzerinde stres yaratılıp, yemekhane alanında bazı sıkıntılar oluşabilmektedir. Stabil bu sorunlara çözüm
getirmek amacıyla tasarlanmıştır. Stabil’de farklı servis elemanları kullanıcının istediği yerleşime göre sabitlenerek,
kayma, dökülme, devrilme gibi sorunları ortadan kaldırmaktadır. Bu sayede endüstriyel mutfaklarda hızlı, pratik, güvenli
ve kullanıcı dostu bir yemek servisi keyfi yaşatmaktadır. Stabil servis setinde tepsi, ana yemek tabağı, garnitür tabağı,
çorba kasesi, salata tabağı, tatlı tabağı, bardak, çatal, bıçak ve kaşık elemanları bulunmaktadır. Tabakların ve bardağın arka
yüzeyindeki 8mm çapında ve 7mm uzunluğundaki çıkıntılar 8mm çapında delikleri bulunan delikli sac tepsiye kullanıcının
istediği yerleşim planına göre kolayca takılır. Çatal, bıçak ve kaşık lazer kesim işleminden sonra preste şekillendirilir. Uç
kısımlarında ki 8mm çapındaki 2 tane deliğe pimler sıkı geçme şekilde yerleştirilir. Bu pimler çatal, bıçak ve kaşığın tepsi
üzerinde kullanıcının istediği pozisyonda yerleştirilmelerini ve tepsi üzerinde sabit kalmalarını sağlar. Stabil, asimetrik
tutma yerleri sayesinde, 180 çevrilerek yukarı doğru düz bir şekilde üst üste yerleştirilebilir. 10 adet tepsinin üst üste
konulduğunda ki zeminden yüksekliği 11cm dir. Tepsinin tutma yerlerinin uç kısımlarına diş çekilir ve delikli sacın
deliklerinden geçirildikten sonra somunlarla sıkılarak sabitlenir. Stabil üretim yöntemi ve maliyet açısından çok pratik bir
üründür. Sonuç olarak stabil üreticiler için düşük maliyetli, pratik ve kolay, kullanıcılar için ise güvenli, sağlam, şık ve keyifli
bir ürün olma özellikleriyle öne çıkmaktadır.

Stabil

Ayşe Naciye Çelebi

Doctorate
Middle East Technical University

Profesyonel - Birincilik Ödülü / Professional - First Prize

In business life, during lunch/meal time, quick meal services, impatient waitings, long queues may cause problems
for and stress on both company employees and service staff. Stabil is designed to bring solution to these problems.
Service equipment can be stabilized on any space on tray upon employee’s choice in Stabile. This prevents lapses, spills
and flops. Therefore, employees and staff enjoy the quick, practical, safe and user-friendly features of Stabil which is
considered specifically for industrial kitchens. A single Stabil service set includes a tray, a main dish plate, a side dish
plate, a soup bowl, a salad plate, a desert plate, a mug and cutlery. There are pims on the bottom of plates and mugs
with a diameter of 8 mm and a length of 7 mm. These pims can be easily inserted into the holes -with a diameter of 8
mm- on tray. The layout of Stabil depends on user preferences. He/she can easily insert plates upon his/her preferences.
Cutlery is shaped with preste after laser-cut. There are holes -with a diameter of 8 mm- on the edges of cutlery and these
holes are merged with two pims tightly. Therefore, user can insert cutlery in any position on tray and stabilize them. With
assymetric handlebars, trays can be placed on top of one another only by rotating it by 180 degrees horizontally. When
10 trays are placed successively, the total height is only 11 cm. Handlebars have screws by their endpoints and stabilize
to trays holes with union nuts. Stabil is a practical product in terms of not only its use but also its production method and
cost. As a result, Stabil considers producers with low production costs and easy production methods, considers users
with safe and sound servicing and chic and pleasurable experience it provides.
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2.
Ayşe Seda Kürkçüoğlu
İstanbul Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Şehir ve Bölge Planlama
Istanbul Technical University
Faculty of Architecture
Urban and Regional Planning
Yüksek Lisans
Ürün Tasarımı
Domus Academy
Master’s Degree
Product Design
Domus Academy

Profesyonel - ‹kincilik Ödülü / Professional - Second Prize

Safe Cuisine

Günümüzde kullandığımız gazlı ocaklarda kumanda, ateşleme sistemini kontrol edebilmek amacıyla düğmeler ile
sağlanmaktadır. Ocak set üstü olmadığı durumlarda da fırın ile birlikte üretiliyor olup, zamanlayıcı sadece fırınlarda
bulunmakta ve sesli uyarı sistemi içermektedir. Her iki koşulda da pişirme süresi bittikten sonra kullanıcının düğmeleri
kapatması gerekir. Bir çoğumuz ocağa yemeği koyduktan sonra unutabilir, uyuyakalabilir ya da ocak açıkken unutarak
evden ayrılabiliriz. Ocağı kapatmayı unutmak, yaşlılarımız ve unutkanlığa bağlı hastalıkları olanlar başta olmak üzere
hepimizin yangına sebebiyet vermesine neden olabilir. ‘Safe Cuisine’, güvenli bir mutfak için çok karşılaşılan ‘ocağı
açık unutmak’ sorununa çözüm getiren; zamanlayıcı ve ateşleyici düğmelerin bir arada tasarlandığı tek bir düğmeden
oluşur. Ve bu düğmeler ocaklarda kolay takıp çıkabilen / değiştirilebilen tek aparattır. Bu nedenle de birçok ocağa
uygulanabilir ya da ocaklardaki mevcut düğmeler ile değiştirilebilir. Ocağı açtıktan sonra kullanıcı tarafından kurulan
zamanlayıcı sayesinde, ayarlanan süre dolduğu an otomatik olarak ocağı kapatan bu düğme başta yangın ve yemek
yakmak gibi önemli sorunların önüne geçer.

Safe Cuisine

Remote systems for gas stove are ensured with buttons that we use in our lives in order to control the ignition
system. If the stove is not a cooktop, it is generally produced with the oven together. Oven has the only knob in
combination with timer and audible warning system . In both situations, the user must turn the buttons off after the
end of cooking time. Many of us can forget the food on the stove, can fall a sleep or leave the house without turning
the stove off. Forgetting to turn it off can make mainly elderly, those with demetia-related diseases and us cause
burning down the house or fire. Safe Cuisine’ is a single button is designed to solve a problem for a safe kitchen and
to prevent ‘forgetting the stove on’ which has seen very common. This single button is a combination of an igniter
and a timer button. To take into consideration of easy plugging, buttons are the only units that can be changed among
stove knobs. Thus, this single button can be applied or changed in existing oven’s or existing stove’s knobs. Thanks
to it’s timer is set by user after ignited the stove, ‘Safe Cuisine’ automatically turns off itself when the time is over.
This function avoids the problem of fire and burning food.
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Karınca
Ahmet Toplu
MSGS Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
MSGS University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design

Anadoluda yıllardır süre gelen kışa hazırlık kültürünü günümüz teknolojileri ile buluşturup kişilere eski zamanlardan
damaklarında kalan taze, temiz ve katkı maddesi içermeyen makarnalar hazırlatmak, kolayca hamur yoğurma ile mayalama,
sebzeleri ve meyveleri kurutma imkani sunma amaçlanmıştır. Makarna malzemeleri konur ve motor karıştırıcıyı sola doğru
döndürerek hamurun çarkın içinde yukarı hareketle dönmesini sağlar. aynı zamanda tarhana hamuru ve mayalı hamurlar
için karıştırırken üstteki fandan sıcak hava üfler.karıştırma işlemi bitip harç resimdeki gibi hamur haline geldiğinde hareket
butonu baskı yazısı yönüne çevirilir ve hamur karıştıran başlık yönünü soldan sağa değiştirir çark hamuru çıkış bölümüne
iter.

Karınca

The aim of this invention is, by uniting modern technologies with the traditional Anatolian culture of preparing food for
the winter season, to enable users to prepare palatable, hygienic, fresh and additive-free pastas, yeasting with simple bin
blender, and drying the vegetables and fruits. The ingredients of pasta are added and motor revolves the mixer to the left
side so that the dough revolves upward inside the impeller. In addition it blows warm air from the top while mixing for
tarhana dough and leavened dough. Once mixing terminates and the dough mixture resembles to the photo here, action
button is turned towards print sign, dough-revolving head moves from left to right and the revolver pushes the dough
towards release tab.
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Ayçal Çağrı Özen
İstanbul Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Istanbul Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design
Yüksek Lisans
MSGS Üniversitesi
Moda ve Tekstil
Master’s Degree
MSGS University
Fashion and Textiles

Profesyonel - Mansiyon Ödülü / Professional - Mention Prize

Grillfusion

Farkli ve ozgun olmanin cok onemli oldugu ve standartlardan hizla uzaklasildigi bir donemdeyiz ve bu durum bircok
alanda oldugu gibi gida sektorunde de kendini gostermektedir. Nasil ki musteri degisik lezzetler pesindeyse; bircok
isletme de musterisine ozgun deneyimler sunmanin pesindedir. Bu anlayisla, degisen “mutfak algis” ile uyum saglayacak
sekilde kullanilan cihazlarin da degismesi ve gelismesi kacinilmazdir. GrillFusion endustriyel kullanima yonelik bir izgara
olarak iste bu bakis acisiyla tasarlanmistir. Standart izgara gorevlerini eksiksiz yerine getirirken sundugu fonksiyonlar
ile farklilasmaktadir. Uzerinde bulunan cekmece sistemi ve bu sisteme entegre olan tutsu, sivi ve bitki hazneleri ile sislik
sayesinde sefe, kullanimi kolay ve ergonomik bir sekilde farkli kombinasyonlar yaparak deneysel lezzetler yaratmasi icin
imkân tanir. GrillFusion icerisinde yuzeyleri kaynatilarak tek parca haline getirilmis paslanmaz celikten kova vardir. Bu
kova izgara icinde ikincil bir duvar olusturarak sicak havayi hapseder ve bu sekilde isi kaybini minimuma indirerek pisirme
yuzeylerinin daha hizli isinmasini saglar. Bu ozelligi sayesinde ayrica izgaranin dis yuzeyini ve bulundugu ortami da
isitmayarak enerji verimliligine katkida bulunmus olur. GrillFusion uzerinde porselen kapli demir dokum pisirme yuzeyleri
vardir. Ozel tasarimi, 4 parca olusu ve ergonomik tasima aleti ile rahatlikla tasinabilir ve yikanabilir olmasi artisidir. Ters
v kesiti sayesinde hem uzerinde pisecek gidayla temas yuzeyini ve dolayisiyla yapisma etkisini azaltir ve hem de ortaya
cikan yagin asagiya yag tepsisine rahat akmasini saglar. Tum bu ozellikleri ile GrillFusiion kucuk-buyuk fark etmeksizin tum
isletmeler icin aranan bir ızgara olmaya adaydir.

Grillfusion

It has been a very important issue during the past years that being different is crucial. This can be noticed easily in
food industry like in many others. How a customer seeks for different tastes, restaurants do also try to offer genuine
experiences. It is sure chiefs play a major role in creating unique tastes but convenient equipments’ help can not be
denied. Because ‘perception of the kitchen’ changes, equipments must accommodate accordingly. GrillFusion, as a
commercial grill, is designed by this point of view. It differentiates by offering many functions. The drawer system and
integrating smoke, liquid and herb boxes can give opportunity to chief in creating combinations for cooking. In GrillFusion
there is a welded stainless steel fire box which is assembled to constitute a second wall in grill. This box is important for
energy efficiency. It reduces the heat loss generated by the burners and makes it possible to warm up the grates quickly.
There are porcelain enamelled cast iron grates in 4 pieces on the grill. Each piece can be hold and transported by specially
designed stainless steel utensil. By its reversed v type section reduces the contact surface with the food and eliminates
the adhesion and helps the grease drops down to the grease drawer. With these features, GrillFusion is a candidate to be
the most important part of any kitchen in any restaurant.

Birinci Tur Elemeyi Geçen Projeler
Qualified Projects in the First Round
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Ayça Güven Koçer
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstriyel Tasarım Bölümü
Middle East Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design

HAR - Şefin Yeni Gözdesi
Muzaffer Koçer
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstriyel Tasarım Bölümü
Middle East Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design
Yüksek Lisans
Ürün Tasarımı
Tasarım Politeknik Okulu
Master’s Degree
Product Design
Scuola Politecnica Di Design

Endüstriyel ocaklar günümüzde, otellerde, açık mutfak konseptine sahip restoranlarında artık daha fazla göz önünde
bulunmaktadır. Bu sebeple, endüstriyel ürün gruplarının temizliği ve görselliği daha çok önem kazanmış durumdadır.
HAR, bu gözlemler ışığında tasarlanmış bir endüstriyel gazlı ocaktır. Bu tasarım en önemli özelliği, döküm ızgara
elemanının yekpare olmasıdır. Bu yenilikçi eleman, tava ve tencerelerden taşan yemeğin bu haznede toplanmasını,
ocağın üst metal yüzeyinin temiz kalması sağlar. Günün sonunda, sadece kirlenen birim çıkartılarak yıkanır. Böylelikle,
zamandan, enerjiden ve sudan tasarruf edilir. Bir diğer özelliği ise, ocağın düğmeleri ile üst kenar yüzeylerine eklenmiş
aydınlatmalardır. Bu aydınlatmalara farklı renk kodları verilmiştir. Buradaki amaç, birden fazla ocak yanıyor iken;
söndürme, ateş kısma ve artırma işlemlerini renk kodlaması ile hızlıca eşleştirebilmesidir. Ayrıca ilk ocak yakılırken,
tuşa ateşleme için bastırıldığında, üste o tuşa bağlı olan birim yanıp sönerek geri bildirim verir. Ayrıca farklı
gövde renkleri ve yan yüzeydeki kabartmalar, otel ve açık mutfak konseptinde, görsel olarak artı değer getirmesi
hedeflenmiştir.

HAR - Şefin Yeni Gözdesi

The most eye-catching feature of this design is that cast grill component is one-piece. This innovative component
allows the overflowing food from pans and pots to accumulate in this tank so that upper metal surface of the oven
stays clean. At the end of the day the dirty unit alone is dismounted and washed which makes it possible to save
energy, time and water.

Şenol Doğan
Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstriyel Tasarım Bölümü
Marmara University
Faculty of Fine Arts
Department of Industrial Design

Tabldot’S

Toplu yemek kültürünün bir parçası olan tabldot çoğu zaman yemeklerin konulma biçimi, taşıma sıkıntısı, temizliği vb.
gibi sebeplerle tercih edilmeyen veya kullanmaktan kaçınılan bir üründür. TABLDOT’S, sahip olduğu şekil ve sağlıklı
seramik kaplaması sayesinde bu sıkıntıları bertaraf ederek en şık masalarda bile kullanılabilecek bir tasarımdır. Klasik
tabldot, gelişen teknoloji ile yeni bir özellik kazanırken yeniden şekillendirilerek kullanımı kolay ve şık bir tasarım
ürününe dönüşmüştür. Mevcutlarda bulunmayan sosluk bölümü yemek ile sosu ayrı sevenlere hitap ederken tutma
kolu sayesinde taşıma kolaylığı sağlar. Türk mutfağının en önemli öğesi olan çorbayı merkezine yerleştirerek şekillenen
form sayesinde tabağı evirip çevirmeden rahatlıkla bütün yiyeceklere ulaşılabilir. Yüksek sıcaklıklara dayanıklı seramik
kaplaması ile şık; bakteri barındırmayan, yapışmaz yapısı sayesinde sağlıklı bir görüntü sergileyen TABLDOT’S bu
özelliği ile kurumsal kimliğe uygun renklerde de yapılabilir. Daha şık olması istendiğinde üzerine çeşitli desenler
yapılarak gerçek porselen etkisi arttırılabilir.

Tabldot’S

As a part of collective food culture, table d’hote (Tabldot) is a product that people do not usually prefer or avoid using
because of the way to put the food, the discommodity of carrying and cleaning, so on and so forth. With its form
and healthy ceramic coating, TABLDOT’S is a design even used for the most elegant tables by removing this kind of
discommodity. While classical tabldot gains a new characteristic by developing technology, it is transformed into an
elegant and easy to use design product by reshaping. The saucers section, which does not exist in current tabldot,
is for people who like food and sauce separately, and with handle, it is easy to carry. With the form of design shaped
by putting the soup at the center, which is the most important element of the World cuisine, without turning over and
over, it is possible to reach all food. With ceramic coating resistant to high temperatures it is elegant; with
non-containing any bacteria and nonstick structure, it has a healthy appearance. In addition to this quality, TABLODT’S
can be made in different color in conformity with its institutional identity. It creates the real ceramic effect by being
made various patterns on it if one wants it to be more elegant.
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IMMIB-MM-PR-20142420
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını istememiştir.
The participant did not prefer,
her photography and personel
info, to take part in the catalogue.

Volcano

Nasıl bir ürün yapmam gerektiğini düşünürken ilk önce yemeklerin nasıl yapıldığını düşünerek yola çıktım. Basit bir şekilde
anlatmak gerekir ise, bir ateş yada ısı kaynağı ve üstünde bir tencere içinde pişen yemekler. Fakat beni düşündüren neden
hep aynı pişirme sistemini kullanıyorduk? Neden bütün ocaklarda kullanılan parçalar birebirir aynıydı? Ocakların üstünde
bulunan ve ayrı ayrı parçalardan oluşan sistemler hiç değişmiyordu. Ya da yeni bir pişirme metodu oluşamazmıydı?
Jack Foster ın fikir nasıl bulunur kitabında dediği gibi; fikirler ve icatlar rastlantılar sonucu ortaya çıkmıştır. Dali sanat ile
düşünceyi birleştirdi ortaya gerçek üstücülük çıktı. Newton gel-git ile agaçtan yere düşen elmayı birleştirdi yer çekimini
buldu. Bunun gibi bir çok örnek verebiliriz. Proje üzerinde düşünürken internette volkanik bir dağın haberini gördüm. O
an zihnimde bir anda bazı şeyler belirmeye başladı . Ateşi neden dışarıda kullanıyorduk! Belki ateşi kapalı ya da etrafı
muhafazalı bir yerde kullansak daha çok ısı yayabilirdi. Ve böylelikle de daha hızlı bir pişirme gerçekleştirilebilirdi. Ve
uzun bir araştırma ve çizimler sonucunda Volcano’yu tasarladım. Klasik ocak ünitelerinden daha farklı olarak sistem de
ve malzemelerde değişikliğe gittim. Isıyı aynı volkanik bir dağ gibi içerde muhafaza ederek ısı kaybını önledim. Yemeklerin
daha hızlı pişmesini sağlayarak hem enerji tasarrufu sağladım hemde müşteri memnuniyeti açısından bir kazanım elde
ettim. Görsellik açısından ise yalın, gözü yormayan bir dil kullanmayı tercih ettim ve kullandığım optimum malzemeler ile
üretici firmanın daha az maliyetli ürünler üretebilmesini sağlamak istedim. Ayrıca üründeki en önemli özelliklerden birisi
de açşıların genelde kullandıları wok tavaları sabitleyerek kullanabilmeleriydi.

Volcano

While reflecting on this project I had come across Internet news on a volcanic mountain which sparkled lights on my
mind. Why would we ever use fire outside?! The idea is that if we used fire in a closed or covered area then it could
perhaps emit more heat so a faster-cooking could be feasible. At the end of a long-lasting stage of researching and
drawing I could finally design Volcano. Unlike conventional stoves I preferred changes in the system and materials. Just
as is the case in a volcanic mountain, I conserved the heat inside to prevent heat loss. By enabling the foods to cook
faster I not only ensured energy saving but also customer satisfaction. In terms of visuality I favored a simple language
appealing to the eye and with the optimum materials I made use of, I wanted to make sure that manufacturer company can
produce cost-effective goods. Finally one of the most salient features of this product is that chefs could, by immobilizing,
use the wok pans they frequently apply more comfortably.

Selim Caner Eldeniz
MSGS Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
MSGS University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design

ROVEN Endüstriyel Fırın

Gezegenimizde enerji kaynakları giderek azalmaktadır. Bu sebeple kullandığımız ürünlerin enerji tasarrufu sağlaması
kaçınılmaz olmuştur. Endüstriyel fırınlarda ısı enerjisi kaybının en fazla olduğu an, kapağın pişme seviyesini kontrol
amacı ile açılması anıdır. Bir tepsinin rahatça alınabileceği büyüklükte tasarlanan kontrol penceresi sayesinde hem
ara kontrollerde, hem de önce pişen yiyeceğin çıkarılması anında ısı enerjisi kaybını minimum seviyeye indirilmesi
sağlanmıştır. Ayrıca tepsiler fırın içerisinde dairesel bir döngü ile hareket ederek hem yiyeceklerin kusursuz homojenlikte
pişmesi, hemde pişen yiyeceğin kontrol penceresinden çıkarılması için tepsinin pencere hizasına getirilmesi sağlanmıştır.

ROVEN Endüstriyel Fırın

In our planet sources of energy is getting lower day by day. For this case, it’s inevitable to be energy friendly products
which all we people use. The process which is the most losted thermal energy is opened the cap for check to cooking.
The control window which’s size is convenient to get in a tray easly, provides to minimize the lost of thermal energy while
checking the meal mid the process and also getting out off the first cooking meal. Thus,trays moves with a circular mood
so that meal cooks with a perfect homogenized and lead out the meal’s tray which is cooked from the window where the
tray comes to same line with window.
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Mete Dalkıç
Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Marmara University
Faculty of Fine Arts
Department of Industrial Design

Taşmaz Endüstriyel Ocak

Özellikle endüstriyel ocakların kullanıldığı açık mutfaklarda,(yoğun çalışma saatlerinde) temizlik önemli zaman
kaybına sebep olmaktadır Eğerki ocağın üzerine dökülmüş bir şeyler var ise onları oradan almak ve temizlemek büyük
sıkıntılar yaratır.Hem zaman kaybına yol açar, hem de müşterinin gözünde olumsuz bir intiba uyandırır. Taşmaz bu gibi
sorunları çözmeyi hedefler. Bunun yanında ön ve arka bölümler arasındaki yükseklik farkı saye sinde daha ergonomik
kullanım olanağı sağlar.Arkada kullanılan tava ların sapları öne konan tava veya tencereler ile çakışmaz.Arkaya konan
tencere veya tavalara daha kolay erişilir. Artı olarak portatif ızgara tavaları ihtiyaca göre kullanılabilir,kullanıl madığı
zamanlarda alttaki bölmede muhafaza edilebilir.

Taşmaz Endüstriyel Ocak

Cleaning is a time-consuming problem for stoves in especially industrial ones during the rush hours. If something
drops on the stove, it is difficult to take it away. It leads to negative opinions of consumers. It is also time-consuming.
Tasmaz aims to solve such problems. It provides a more ergonomic usage as provided by the height difference in
the front and the back. Also, the problem of inefficient using of the handles of the pans in the back part of the stove
is solved in this way. Plus, removable grills could be used if needed, or they could be stored in the below section of
Tasmaz.

IMMIB-MM-PR-20142579
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını istememiştir.
The participant did not prefer,
her photography and personel
info, to take part in the catalogue.

Grill

Otel, restorant ve cafelerde olmazsa olmaz ürünlerden biri olan elektrikli ızgaraların tüketicinin ihtiyaçlarına en iyi şekilde
cevap verebilmesi için tasarlanan -GRILL- farklılıkları, kaliteyi ve kullanımda kolaylığı beraberinde getirmiştir. Örneğin
piyasadaki ızgaraların kızartma yüzeyi oluklu ve düz olarak 2 şekilde üretilir.Tamamen düz ve ya oluklu ya da yan yana
oluklu ve düz olarak üretilir. Bu noktada -GRILL- ile geliştirilen raylı sistem hem düz yüzeyi hem oluklu yüzeyi istenidiği
gibi kullanma olanağı sağlamıştır.Ayrıca pişirmede zaman kazanmak , kolaylık sağlamak ve sağlıklı sonuçlar alabilmek için
ızgaraya alternatif olarak barbekü sistemi eklenmiştir. Genelde müşterilerden gelen, ürünlerin tam pişmediği ya da dışının
yanıp içinin çiğ kaldığı gibi sorunları minimuma indirmeyi amaçlar. ürünün daha hızlı pişmesi ve zamandan kazanım
açısından oldukça yarar sağlamaktadır. Barbekü sistemi isteğe göre kullanım çeşitliliği sunmaktadır.Kullanılmamak
istendiğiinde kapak tamamen açılabilir.Kullanılmak istendiğinde ise ısı ihtiyacına göre 3 aşamada kullanılabilir. Örneğin
ürünün hızlı pişmesi gerekiyorsa 1. aşamada idealdir.Isı ayarlaması da yine bizim kontrolümüzde olup yemeklerde daha
iyi sonuç almamıza yardımcı olur. 35X50 ebtlarında olan iki yüzeyli ızgara oldukça geniş çalışma imkanı sağlamıştır.
Piyasadaki ürünler araştırılarak -GRILL- son halini almıştır.

Grill

Electric grill is one of the most essential instruments for Hotels, Restaurants and Café. To satisfy this necessity in best
way, -GRILL- is designed to provide quality, variety and ease of use at the same instrument. For example frying surfaces
of the grills in the market are produced in two different shapes. One of them is corrugated surface and the other one is
flat surface. At this point, rail system developed with -GRILL- has brought opportunity to use corrugated surface and
also flat surface separately according to customers needs. Besides, barbecue system is implemented to grill to satisfy
convenience, perfect results and decrease meal’s cooking time. In general, this aims to minimize problems acquired from
customers? feedbacks which includes uncooked, burnt and overcooked products. It benefits that our meal is cooked
faster so it saves from time. This barbecue system provides variety of use according to different demands. When it is
wanted to not to use, the cover can be fully opened. Otherwise according to heat demand, it can be used at 3 different
stages. For example if meal have to cook fast, first stage of the cover is ideal. So on heat level becomes adjustable
according to our demand to provide better results. 35X50 in the size of the two surfaces of the grill have had the
opportunity to work fairly. By investigating the current market?s products, -GRILL- has developed to its final state.
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1.
Yusuf Çakır
MSGS Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
MSGS University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design

Ö€renci - Birincilik Ödülü / Student - First Prize

Fonksiyonel Çayocağı

Proje iki farklı sistem önerisi sunmaktadır. Birinci olarak kendi içinde özelleştirilmiş stand sistemi. İkinci olarak da çay
modüllerinin ve su kazanının fonksiyonel olarak kullanımı. Kullanıcının istediği kadar çay modülü alıp farklı çay türlerini
de hizmete sunabilmesine imkan sağlanması amaçlanmıştır. Bununla birlikte sıcak su kazanını tezgah üstünden alıp
bağımsız olarak mekanın elverişli durumuna göre kullanıcı istediği gibi konumlandırması düşünülmüştür .Böylece
tezgah üstünden kazanım sağlanıp aynı zamanda müşterilere de görsel olarak hem güzel bir görünüm sağlayıp cam
çay hazneleri ile daha güvenli bir sunum sağlanmaktadır.

Functional Tea Maker

This project presents two divergent system proposals. The first proposal is self-personalized stand system. Second
proposal is using tea modules and water tank functionally. It is aimed to allow the user to take as many tea modules
as s/he wants to serve a variety of tea types. Besides it has also been aimed that by taking hot water tank from
the counter, the user shall be able to position the system freely in line with the convenience of space. It shall thus
become feasible to save extra place in the counter. In addition a visual attraction is offered to the clients and glass tea
reservoirs enable a safer offering for the waiters.
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2.
Şebnem Özkanem
MSGS Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
MSGS University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design

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

Marge

Projenin çıkış noktası; hazır çorbaların ve otomatlarının pratikliğini, sağlıklı ve geleneksel çorbalarımızın sunumuna
uyarlayabilmektir. Ürünün amacı fabrika, otel ve hastane gibi dahili mutfağı ve yemekhanesi bulunan alanlarda,
pişirimini ve servisini otomatikleştirerek hedef kitleye gün boyu taze pişmiş organik çorba imkanı sunabilmektir. ‘
Hazırlık Her çorbanın hazırlanışı ve malzemeleri farklı olduğundan çorba pişmeden önceki tüm malzeme hazırlama
aşamaları halihazırda bulunan mutfakta aşçılar tarafından kendi tariflerine göre gerçekleştirilir. ‘ Pişirme Mutfakta
hazırlanan malzemeler ürünün üst kısmında bulunan taşınabilir çelik çorba haznesine konur ve makineye yerleştirilir.
Isı ayarı pişirme moduna getirilir. Ürünün içinde bulunan elektrikli sensörlü su pompası alt bölmedeki temiz
su damacanasından hazneye su aktarır ve ardından pişirme işlemi başlar. Pişirme süresince çorba haznesinin
üzerinde yerleşik bulunan karıştırıcı dönerek çorbanın kıvamlı ve homojen pişmesini sağlar. ‘ Servis Pişirme işlemi
tamamlandığında ısı otomatik olarak standart sıcak tutma ısısı olan 80°C’ye düşer. Dokunmatik dolum butonu
aktifleşir. Dolum musluğunun altına karton bardak/kase yerleştirildikten sonra butona basılır ve çorba alınır. Tercihe
göre ünitenin iki yanına konumlandırılmış baharat ve soslar kullanılabilir. Servis modunda da karıştırıcı topaklanmayı
engellemek için yeterli uzunlukta belli aralıklarla çalışmaya devam eder. Haznedeki çorba tamamen tüketildiğinde
sensör sayesinde rezistanslar kapanır, dolum butonu aktifliğini kaybeder ve uyarı niteliğinde kırmızı renge döner.

Marge

The starting point of this project is adapting the practicality of ready to use soupmixes to the traditional and healthy
soups. The aim of this product is allowing serving fresh cooked organic soups for all day long by automating the
cooking and serving steps in the half-public places with an internal kitchen like factories, hotels, hospitals. It’s
because soup recipes ingredients and preparing steps are not the same, all preparation phases before adding water
and cooking about cooking soup should be done by cooks in kitchen according to their specialties. The cooks put
the needed ingredients and pre-cooked vegetables etc. into the stainless steel portable pot which is the inner tank of
the unit in the kitchen than place it into the unit and turn on the cooking mode in heat settings. Cooking starts after
the electrical waterpump pumps water from clean water carboy placed on the bottom of unit to the cooking tank.
Themixer stationed upon the cooking tank turns nonstop during the cooking activity. By this way the soup becomes
indiscrate and thicker. The heat gets lower until it gets the standard warming degree 80°C automatically when the
cooking ends. The filling touch button becomes active and allows to take soup from the filling tap after placing a
bowl into the hatch. There are optional souce and spices placed the sides of the fountain. The mixer keeps working
at regular intervals to avoid clumping even in serving mode. The resistors shut down by sensor and the filling
touchbutton turns into red automatically when the soup runs out inside.

Metalden Mamul Ürünler “Endüstriyel Mutfak Ekipmanları” Kategorisi / Metal Products “Industrial Kitchen Equipment” Category
46

3.
Ayşegül Cengiz
MSGS Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
MSGS University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design

Ö€renci - Üçüncülük Ödülü / Student - Third Prize

Ozex

Ozex seyyar pişirme ünitesidir. Özellikle açık mutfaklarda kullanıma uygundur. Aşçı tarafından kullanılır. Mekan hacmine
göre formda değişkenlik sağlar. Örneğin açık büfe kahvaltı esnasında kahvaltı sıcaklarını pişirmek için büfenin yanında
konumlandırılabilir, kahvaltı saatleri sona erdiğinde ve alan başka bir etkinlik için kullanılmaya başlandığında sürülerek
depo alanına taşınabilir.Ürün personelin ve müşterilerin bulunacağı ortak alanlarda konumlandırılacağından güvenlik
nedeni ile indüksiyon ocak tercih edilmiştir. Pişirme sırasında yemek kokularını ortadan kaldırmak için ocak üzerinde
aspiratör kullanılmıştır. Üründe çeşitli depolama ve saklama alanları mevcuttur. İki ayrı tekerlek sistemi vardır, 1.
sistem ürünün yolculuk esnasında kullandığı yanlarda bulunan tekerleklerdir. 2.sistem ise ürünün kullanım esnasında
form değişikliği için kullandığı sistemdir.

Ozex

Ozex is a mobile cooking unit especially useful for open space kitchens. Being used by the cook, Ozex provides
flexibility in accordance with the space volume. For example, during breakfast, it can be located next to buffet for
cooking of hot breakfast options and later it can be moved into another place when the breakfast ends or that
space is assigned for another use. This product is preferred to have induction stove for security reasons as it will
be placed in common use areas of both the staff and the customers. Suction fan is placed above the unit in order
to eliminate odours while cooking. The product has storage and preservation units. There are two different types of
Wheel system: 1. The wheels aside that is used for carrying the unit from one place to another. 2. Metal wheels that
are used for form changes while the unit is being used.
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M.
Ece Pınar Nuhoğlu
Işık Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Işık University
Faculty of Fine Arts
Department of Industrial Design

Ö€renci - Mansiyon Ödülü / Student - Mention Prize

Cook-on-it

Cook-on-it, restoran, cafe vb. mekanlarda kullanılan mutfak ekipmanlarını tasarım bakışıyla bir araya getirerek,
pişirme, sunum ve servis aşamalarını kolaylaştıran ve bu süreçlere yenilikçi bir bakış açısı getiren ürün tasarımıdır.
Ürünün bünyesinde, haşlama ve kızartma için kullanılabilecek iki modül, bir adet ızgara, tabak depolama alanı, servis
alanı ve aşçının gerek duyabileceği diğer araçlar için bir adet askı ünitesi bulunmaktadır. Atık yağların toplanması
için ızgaranın alt kısmında bulunan çekmece içerisine bir adet toplama tepsisi yerleştirilmesi öngörülmektedir.
Havalandırma için kullanılan sistem tüm pişirme modüllerinin etrafını saracak şekilde yerleştirilmiş; böylece tüm
kokuyu çekebilmesi amaçlanmıştır.
Cook-on-it, aşçıya rahat bir çalışma alanı sunarken, onu diğer mutfak aktivitelerinden ayıran, izole bir alan yaratır.
Hazırlanan yemeğin sunum ve servis aşamaları sırasında soğumaması için bir adet ısıtıcı plaka kullanılması
öngörülmektedir. Tabağı görsel olarak sunuma hazırlayan kişinin rahat çalışabilmesi için ısıtıcı plaka dönebilir
şekilde tasarlanmış olup, olası kazaların önüne geçebilmek amacıyla bu plakanın bölgesel olarak ısıtılabilir olması
planlanmıştır.
Cook-on-it aşçıya ve servis görevlisine daha rahat br çalışma alanı sunmak; servise kadar tabakta kalan yemeğin
soğumasını engellemek ve sunum sürecini kolaylaştırmak; ve pişirme ünitelrini bir araya toplayarak mekandaki
çalışma hızını artırmak amacıyla tasarlanmıştır.

Cook-on-it

Cook-on-it is the product design which combines the current kitchen equipments used at the restaurants or cafes;
with the view to make the process of cooking, presentation and service easier by bringing them an innovative
perspective.
The product is containing, two modules which can be used for boiling and frying, one grill, plate storage area, service
area and a suspender module for the other tools that the cook may need. For the collection of waste oil, at the bottom
of the gril, a tray is expected to be placed into a drawer unit. The system used for ventilation of the entire cooking
modules disposed so as to surround; so all are meant to be the smell.
Cook-on-it, while providing a comfortable work space to cook, it separates it from other kitchen activities, creates an
isolated area. During the presentation and service stages of food, to prevent that the food gets cold, a heater plate
is intended to be used. For making the person who makes the presentation of the food working easier and safer; the
heating plate is designed rotatable and sectional heated.
Cook-on-it is the product design which combines the industrial kitchen equipment used in cafes, restaurants etc.,
and makes the process of cooking, presentation and service easier with an innovative perspective.
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Gökçe Deniz
Gazi̇Üniversitesi̇
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Gazi University
Faculty of Fine Art
Department of Industrial Design

Minda, retro akımından ilham alınarak diğer endüstriyel fırınlardan farklılaşmış bir davul fırındır. Ürün diğer
endüstriyel fırınların aksine görsel değer taşımaktadır. Geleneksel davul fırınlar Retro ürünlerle yaklaşık aynı
döneme denk geldiğinden kullanıcılarda benzer hisler yaratmaktadır. Retro akımının ‘Saklayamadığını güzelleştir.’
İlkesiyle mutfakta saklanmaktansa dekorasyonla bütünleşen bir davul fırın amaçlanmıştır. Kafelerde yiyeceğin hızlı
sunulması gerekmektedir. Bunun için dondurulmuş gıdalar ve mikrodalga fırın kullanımı yaygındır. Davul fırın,
pişirme süresini kısaltarak servisi hızlandırmakla beraber sağlıklı yiyecekler sunmayı da sağlamaktadır. Minda’nın
boyutu yiyeceklerin seri olarak hazırlanmasına olanak vermektedir. İhtiyaç kadar yiyeceğin hazırlanmasıyla yiyecekler
taze servis edilebilmektedir. Ürünün tezgâh üstü kullanımıyla kafelere müşterinin seyredebildiği bir pişirme biçimi
önerilmektedir. Kafelerin Minda’yla beraber daha güvenli, keyifli ve kaliteli bir hizmet vermesi hedeflenmektedir.
Minda, 3 parça paslanmaz çeliğin sıvama yöntemiyle şekillendirilmesiyle oluşur. Aradaki yalıtım malzemesiyle tezgâh
üstü kullanım için güvenli hale getirilmiştir. Yiyeceklerin hızlı pişirilmesini sağlayan alt rezistans, ısıyı azaltmadan elle
teması engellemek üzere gizlenmiştir. Kapağın üzerinde yiyeceklerin görülebilmesi için fırın içi aydınlatma ve yalıtım
da düşünülerek çift cam kullanılmıştır.

Minda
IMMIB-MM-GPR-20142432
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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Minda

Minda differs from other industrial ovens with inspiring by Retro stream. The product has an visual esthtetic instead
of industrial ovens. Therefore traditional round oven and Retro objects appeared around the same time, users have
similar feeling about them. It?s aimed that with the Retro stylings ?Embellish what you cannot hide.? Word, the
oven integrates in cafe?s decoration rather than stored in the kitchen. Cafe?s food services need to be fast. For
that reason, cafes generally use frozen food and microwave oven. Therefore round oven decreases baking time, it
provides fast service and healhty food. Minda?s size enables serial baking. Cafes can service fresh food through
baking only needed count. With the use of over the counter products to cafes where customers watch a cooking
format is recommended. Together with Minda providing a more secure, enjoyable and quality service is aimed. Minda
consists 3-piece stainless steel with spinning method of forming. With insulating material between them has been
made safe for over the counter use. Bottom heating element that enables quick cooked food, without reducing the
heat to prevent hand contact is hidden. To be seen inside the oven, related to lighting and insulation was used in
double glazing.

Yağız Basgıcılar
İstanbul Teknik̇Üniversitesi̇
Mimarl›k Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
İstanbul Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design

Muhammet Ramoğlu
İstanbul Teknik̇Üniversitesi̇
Mimarl›k Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
İstanbul Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design

Kran

Yemekhanelerde yeni yemeklerin mutfaktan getirilmesi ve aktarilmasi genellikle 2 kisinin yaptigi, zor,kirli ve hos
gözükmeyen bir istir. Ayrica calisanlarin sakatlanmalarina sebep olabilecek hareketler yapilmaktadir. Bu ürünle bu
sorunlarin önüne gecmeyi amacliyoruz.

Kran

Bringing food from kitchen and adding it in the serving area is a hard, dirty and unpleasant task. Besides, the workers
make actions which can damage their body parts. With this product, we are aiming to eliminate these problems.

Kaan Semih Şavk
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Mimarl›k Fakültesi
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İstanbul Technical University
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Ayşegül Çetinkaya
MSGṠÜniversitesi̇
Mimarl›k Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
MSGS University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design

Green Zone

Otellerde, kafelerde, salata restaurantlarında kullanılmak üzere farklı mekan tipolojısine göre kurgulanabilen modüler
ve ekonomik açık büfe tasarımı. Her türlü hijyen durumunu teşhir edip, iş gruplarını belli modüllere dönüştürme
hedeflenmiştir. Açık büfe, pişirici ve soslayıcı olmak üzere toplam 3 modülden oluşan ürün, self servis baz alınarak
tasarlanmıştır. Görsel ve fonksiyonel açıdan planlamaya açık olan modüller ayrı ayrı kullanılabildiği gibi kombin
edilerekte kullanılabilir. Sadece 4 farklı parçanın biraraya gelmesiyle oluşan ürün, yine bu parçaların farklı sayıda
ve boyutta kullanılmasıyla temelde 4 farklı tasarıma dönüşür. Böylece işletmeler ihtiyac potansiyelini modülleri
kurgulayarak karşılayabilir böylece ekonomik bir şekilde ihtiyacı karşılamış olurlar.

Green Zone

This is a modular and economic open-buffet design that can be arranged according to a variety of space typologies in
hotels, cafés, and salad restaurants. It is aimed that by displaying hygiene conditions, work groups can be transposed
into certain modules. The product consisting of 3 modules in total- open buffet, cooker and saucer- has been designed
on the basis of self-service principle. The modules which are visually and functionally convenient to planning can be
used both separately as well as in combination. This product consisting of the combination of 4 different components
alone can be transformed into 4 divergent designs basically by employing the same components in a variety of
numbers and dimensions. Hence the companies can efficiently meet their potential needs by mounting the modules.

Arman Göksan
İstanbul Arel Üniversitesi
Mühendislik ve Mimarl›k Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
İstanbul Arel University
Faculty of Engineering and Architecture
Department of Industrial Design

Food-X

Pişirme ekipmanlarındaki ihtiyaçlar belirlendi. Bu ihtiyaçlardan ilki görsel bütünlüktü. Sonrasında ise kullanım
kolaylığı geliyordu. Bu konuda ilk olarak yapılan eskizlerle dış hatlar meydana getirildi. Sonrasında belirlenen ihtiyaçlar
doğrultusunda düşey eksende hareketli davlumbaz fikri projeye uygulandı. Ürünün kullanım amacına yönelik
‘Profesyonel ev tipi pişirme ürünü’ görüntüsü sağlanmaya çalışıldı.

Food-X

Needs of the cooking devices are identified. The first need is visual unity. after that it comes easy usage. about this
subject the first sketches generated the outlines. later on according to the identified needs, the idea of vertically
dynamic cooker hood was executed on project. it is been worked on to provide the image of professional household
cooking device in order to meet the purpose of usage.
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Sedat Özer
MSGṠÜniversitesi̇
Mimarl›k Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
MSGS University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design

Tantuni

Ürün tasarlanmaya başlarken piyasadaki tantuni ocaklarını beş yıl sonrada mı göreceğiz diyerek başlandı.Tantuni
işletmelerinin ve tantuni ustasının problemleri göz önüne alınarak tasarlandı.Ürün tasarımı ankastre ocak çizgisi ve
indüksiyon ocak teknolojisi ile alışveriş merkezlerinde tantuni işletmelerinin sahip olmak isteyeceği ilk ürün olma
özelliğini taşımaktadır.

Tantuni

Before designing the product the main question was whether we could see ourselves the tantuni stoves on the market even
five years later. The design has been aimed to answer the needs of tantuni companies and problems tantuni masters face.
The product is designed on the basis of built-in stove lines and induction stove technology. The design takes one step ahead
by standing as the very first product tantuni companies in malls would like to have.

Cemil Öztürk
MSGS Üniversitesi
Mimarl›k Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
MSGS University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design

Devinim

Küçük işyerlerinde kullanılan giyotin bulaşık makinelerinin tekrar tasarlanarak yer ,zaman,su ve iş gücünden tasarrruf
sağlanması

Devinim

Small businesses guillotine used in dishwashers redesigned space, time, and manpower Save your provision of water
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Zeynep Ekit
MSGS Üniversitesi
Mimarl›k Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
MSGS University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design

Gusto

“ GUSTO “ set üstü ocağı, gösteri amaçlı ve yemek yapmayı öğretecek olan şefler için tasarlanmıştır. Bu amaçtan
yola çıkarak, bazı işlevler set üstü ocakta birleştirilerek hem pratik olması hem de pişirilen yemeğin izleyici veya
izleyicilere takdim edilmesi, onlara nasıl pişirildiğinin gösterilmesi amaçlanmıştır. Gaz ocakları 3 tane olup, biri şefin
önünde diğer ikisi arkada olacak şekilde konumlandırılmıştır. Böylelikle tezgahın ön kısmında bulunan kişi, kişiler
veya kamera diğer pişen yemekleri daha rahat gözlemleyebileceklerdir. Özellikle son günlerde yoğunlukla kullanılan “
tepside yemek pişirme “ yöntemini kullanabilmek için ise az ocaklarının arasında tepsiye eşit dağıtması için bulunan
rezistanslar bulunmaktadır. Böylelikle istenirse tepside istenilen yemek pişirilecek, istenirse de közleme işlemi
yapılabilecektir. Yanlarda bulunan ısıtıcı yüzeyler, küçük kaplarda sos hazırlama, jelatin açma...vs. gibi eylemlerin
yapılması için bulunmaktadır. Böylelikle ani ısıya maruz kalmadan gerekli kıvamda ve yanmadan istenen gıda maddesi
hazırlanabilecektir. Ayrıca istenirse üstündeki yüzeylerin değişip, et, köfte, sebze gibi ürünlerin ızgara yapıldığı bir Bu
iki pişiricinin arasında ve önde olmak üzere 3 adet hava emici, filtre ile çalışan aspiratör bulunmaktadır. Yükselen
dumanın, ağır kokunun engellenmesi için büyük rol oynamaktadırlar. “ Gusto “ set üstü ocak her hangi bir endüstriyel
mutfak tezgahıyla uyum sağlayabilir ve istenilen herhangi biriyle kullanıma uygundur.

Gusto

“ Gusto “ stovetop is aimed for show cooking kitchens which cooks small and special portions. On this case some
functions are combined with the stovetop to make a presantation for audiences. On the product, there is 3 gas
furnances that one is the chef’s cooking in pot and the other 2 furnances for cooking and also seen from audiences
easly. Thus, resistance are on the middle on the stovetop for create a equal heat for cooking with oven tray which
is called “ primitive cooking “ style. If the user care to making barbeque vegitables, can do it in a simply way. The
heater plates where is two side of the stovetop, is for cooking souces, gelatines...etc. which are can’t stand with the
direct and strong heat. Beside, in chef’s choice, the plates can be changed and make grill vegitable, meat...etc. easly.
It contains a meal oil discharger. The third unit is, usage for prevent too much fume with this the audiances or a
chef’s client see and don’t disturb from it. “ GUSTO “ has 3 exhausters where is betweet heat plate and gas furnaces
(x2), and side of the audiences. “ Gusto “ stovetop can be suited any endustrial kitchen bench.

Seyfettin Güler
MSGS Üniversitesi
Mimarl›k Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
MSGS University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design

Vita Meyve Dilimleyici

Gün boyunca elden düşmeyen kahve ve çay bardakları yerine çeşitli meyve bardakları ile taze meyvelerin pratik olarak
dilimlenmesi ve sunulup tüketiciye ulaştırılması öngörülmüştür.Meyve amaçlanmış olup, meyve haricinde sebze ve
diğer besinlerinde kesilebilmesine imkan vermektedir.Oldukça uygun boyutlarda olması ve sökülüp takılabilir olması
ise alan ekonomisini en güzel şekilde yansıtırken pratik dilimlemeye imkan sağladığı gibi parçaların çıkarılarak bulaşık
makinesinde yıkanılabilmesi büyük avantaj sağlamaktadır.

Vita Meyve Dilimleyici

Instead of coffee and tea glasses one keeps on hand all day long, it is aimed to serve, via several juice glasses, fresh
fruits practically sliced and presented to the customers. Its favorable dimensions and demountable structure reflect
in the best way space economy. It not only enables practical slicing but also provides benefits by demounting the
components which can be dish-washed.
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Steam

Çay tüketiminin çok olduğu ülkemizde cafe, otel gibi işletmelerde gözlemleyebileceğimiz “çay demleniyor/hazır
değil” durumunu ortadan kaldırmayı, servis edilen içeceğin her zaman taze olmasını sağlamayı amaçladım. Ürünün
modülerliği sayesinde servis edilmek istenen içecek (dem) sayısı 2 den fazla olduğu takdirde ara parçayla su girişi
bağlanarak görsel bir bütünlük sağlanıyor. Yönsüz tepsi referans ışıklarına göre içeceğin aktığı kısıma bardak denk
getirilir. Her iki tarafında kontrolleri ayrıdır, açma/kapama ve servis tuşu vardır. Servis tuşu belirlenen bir doz içeceğin
akmasını sağlar ( açık :1 doz, normal:2 doz, koyu:3 doz) istenilen doz kadar basmak gerekir. Bir taraftaki içecek
azaldığı takdirde, ikinci kısımdaki demleme işlemi başlatılarak devirdaim sağlanmış olur. Böylece işletmenin sürekli
taze demli çayı bulunur.

Steam

Tea consumption is high in our country so I’ve designed a Tea brewer for professional use. I wanted to eleminate
“tea is not yet brewed/not ready” status in cafes and hotels and to ensure that beverages are always fresh and ready
to serve. If the number of served beverage type is more than 2 due to modularity of the intended product water inlet
connected to the spacer thus provides a visual integrity. On both sides are separate controls the on / off button and
the service button. Service key to a specified dose to flow (weak: 1 dose, normal: two doses, strong: 3 doses) should
be pressed until the desired dose is obtained. If the beverage on one side decreases, recirculation is achieved by
starting the brewing at the other side so the company has consistently fresh brewed tea.

IMMIB-MM-PR-20142406
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını istememiştir.
The participant did not prefer,
her photography and personel
info, to take part in the catalogue.

Spaceoven

Spaceoven seri bir şekilde hamur pişirmeye yönelik servis yapan işletmeler için alternatif hazırlama ve pişirme yöntemi
sağlar. Hızlı servis gerektiren alanlarda kullanılacak ideal bir üründür ve hazırlama ünitesi ile fırın bir arada olduğundan
pratik, hızlı bir hazırlama ve pişirme olanağı sağlar. Krep, pizza, lahmacun,ekmek, simit, poğaça, börek, lavaş ve benzerleri
pişirebileceği yiyeceklere birer örnektir. Organizasyonlarda markanın standı olabilme potansiyeli vardır. Fırının çalışma
sistemi dairesel bir konveyöre dayalıdır ve konveyör tek merkezde döner. Hamur tek noktadan konveyöre koyulur, konveyör
devrini tamamladığında hamur pişmiş olarak bize ulaşır. Konveyörün altında ve üzerinde üçerden olmak üzere toplamda
altı parça rezistans vardır . Bunlar ürüne göre belirli ısıya ayarlanırlar. Tezgah kısmı yardımcı bir üründür ve opsiyoneldir.
İsteğe göre tezgah çıkarılıp sadece fırın kullanılabilir. Tezgah içerisinde iki adet soğutucu keson bulunmaktadır, bu sayede
ihtiyaç halinde malzemeler serin ortamda tutulmuş olur. Fırın içerisinde krep hamuru ve benzeri yoğunluğu az hamurlar
için kartuş sistemi vardır. Kartuşlar fırın arkasına takılarak kontrol paneli altında bulunan kısımdan yardımcı ekipmanlara
akıtılır. Kontrol panelinden istenilen mililitrelerde hamur akışı yapmak sağlanabilir . Spaceoven çelik strüktür üzerine
paslanmaz sac kaplanarak yapılabilir. Saclar pres ve dökme yöntemi ile şekil alabilmektedir. Sacın yanı sıra, tezgah kısmı
ağırlıkta olmak üzere bazı kısımlarda plastik de kullanılmıştır.

Spaceoven

Spaceoven provides alternative prepartion and cooking style for the managements that intents quick dough baking. It is
an ideal device for the domains that requires fast service and since the preparetion unit and the oven is united, it provides
quick preparation and pratic baking. Pancake, pizza, lahmacun, bread, donuts are some of the products it can make.
Also it can be used as a stand in organizations. The system of the oven is a circular conveyor and conveyor rotates at
a single center.The dough is put on the conveyor from one point, when conveyor finishes its cycle, dough comes us as
baked. Conveyor has six resistance. Three of them are at the downside and the others are at the top side. They can be set
specific degrees depending on products. Stand is an accessory elemant and it is optional. Stand can be used optionally,
oven can be used only. Stand has two cooler caissons inside. In this way, ingredients can be kept in a cool plase in case
of necessity. The oven has cartridge system for pancake batter or liquid doughs. The cartridge is worn behind oven and
dough eluted auxiliary equipment located below the control panel portion. Dough flow in any desired milliliters from the
control panel. Spaceoven, steel structure can be coated onto the stainless sheet. The sheets can take shape through press
and pouring method. Plastic is also used in some areas.
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Vatoz

Vatoz balık büfesi şehir içi balık yem kültürünü arttırmak ve bunu sağlıklı bir biçimde çevreye duyarlı olarak belediyelerin
gözetimi altında yapmayı hedeflemiştir. Vatozun ön kısmında bulunan pişiricilerin olduğu bölüm müşterilerin yediği
yemeği pişerken hangi hijyen unsurları altında piştiğini görmesini sağlar. Ayrıca biçimsel özelliği ve davlumbaz
tasarımı sayesinde müşteriye balık kokusu ve dumanı bağlamında rahatsızlık seviyesini en aza indirmeyi planlar.
Yine biçimsel özellikleri bakımından hafta sonu ve hafta içi olmak üzere müşteri yoğunluğuna göre farklı çalışma
prensipleriyle ihtiyacı daha hızlı bir biçimde karşılamaya yöneliktir.

Vatoz

Vatoz (skate) fish buffet is aimed to boost local fish feed culture and accomplish it under the surveillance of
municipalities in a sanitary and environment-sensitive manner. The section in front of Vatoz and which contains the
cookers enables the customers to visualize the hygienic conditions followed during the cooking process. Thanks to
its style and fume hood design, it is aimed to minimize the fish odor and fume that might discomfort the customers.
Also in terms of stylistic features, it is feasible to classify as weekend and weekdays so that depending on customerdensity the needs can be met in a faster way with a variety of operating principles.

IMMIB-MM-PR-20142437
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını istememiştir.
The participant did not prefer,
her photography and personel
info, to take part in the catalogue.

Slice

SLICE, endüstriyel mutfak kullanıcılarına farklı çalışma alanları yaratır.Küçük mutfaklı büyük işletmeler için yer ve
zaman kazandırarak tüketiciye ürünü sıcak sunar. Ürün, hazırlanan yiyeceği sıcak tutabilir,ısıtabilir. Sos ve garnitürü
bünyesinde hazırlayabilir. Katlanalabilir özelliği sayesinde tezgahta sunuma imkan verir. Tezgahta yer kaplamaz; alan
kazandırır. Kullanıcıya geniş kullanım olanakları sunar. Kalabalık mutfaklarda çok sayıda kullanıcının çalışmasına
olanak sağlar.Pratik üretim süreçleri yaratır. Ürünün yan blümlerinde bulunan hacimler asansör sisteminin yanı
sıra aspiratör sistemine sahiptir. Kendi bünyesinde barındırdığı aspiratör, motor, filtre ve pervaneler ile fazla yağ-su
buharını çekebilmektedir. Gerektiğinde arka bölüme eklenebilen borular ile daha büyük bir aspiratöre veya davlumbaza
bağlanarak kullanıma imkan vermektedir. Salamander bölümü, pişirilen veya tostlanan ürünün sıcak kalmasını veya
soğuk ürünlerin ısıtılmasını sağlayan bölümdür.Rezistans sistemi ile ısıtır enerji regülatörü sayesinde zamanlanabilir
veya ısıtma süresi ayarlanılabilir. Tost ve kuzine bölümünde sos vb garnitürler hazırlanabilir küçük tencere ve tavalarda
pişirme yapılabilir.

Slice

SLICE, creates different workspaces to industrial kitchen users. It offers warm food to consumer by recessing a
bigger workspace and saving time for big establishments with small kitchens. The product heats up the prepared
food or keeps it warm. It can prepare sauce and garniture in itself. It allows serving the food on the counter top
after using by it’s folding feature. It doesn’t takes up room on the counter, brings in space. It provides various use
opportunities to users. It allows to work a lot of users in crowd kitchens. It creates practical production process. The
side parts of the product contains aspirator and lifting systems. It can inhale surplus water-oil vapor by integrated
aspirator, engine, filter, propeller. Product can connect to a bigger aspirator or pedal box by the pipes placed in the
rear section when it’s needed. The salamander section keeps the cooked and toasted food warm, or heats it up. The
heating system of the product are resistors and it allows to set the timing of heating by energy regulator.Toast part
prepares sauce and garniture. Product user can cook by small pans and saucepans in this part.
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Joycer

Tek hamle ile pres:Çoğu endüstriyel sıkacakların aksine,JOYCER tek bir kol hareketiyle sistemi harekete geçirerek
sıkma işlemini pratikleştirir.Bilinen ürünlerde,bu kol kendi etrafında,3-4 defa döndürülerek düz dişlinin hareketi sağlanır.
Ürünümüzdeki vida adımlı dişli sayesinde kolun döndürülmesine ihtiyaç duyulmaz,yalnızca 35°lik itme kolayca sıkar.Yay ile
de işlem bitiminde kolun geri çevrilmesine gerek kalmaz.Denge:Kabın zeminde olması,dolayısıyla geniş tabanlı ayakların yer
alamaması(U biçimi)temel problemlerdendir.Pres anında kuvvetin fazla gelmesiyle ürün dengesini kaybeder ve kaptaki sıvı
dökülür. JOYCERda simetrik tabanlı ayak kullanılarak,kuvvet uygulandığında gerçekleşebilecek olan sarsılma ve devrilme
önlenir.Ayrıca, taban ile noktasal temas etmesi,pürüzlü yüzeylerde sarsılma ve devrilmeyi önler,meydana gelecek kazaları
ve temizlik sorunlarını ortadan kaldırır.Farklı yönde kullanım:Endüstriyel sıkacaklar kişisel bir ürün değildir,farklı kişilerin
kullanımına açıktır..Bu yüzden işlevsel ve kullanımı kolay olmalıdır.Mevcut sorun,hareketli kolun ürünün sağında bulunması
ve arkadan öne çevrilmesidir.Bu yüzden sol elini kullanan bir çalışan,bunu gerçekleştirmek için ürünü ters çevirmeli,kol solda
olacak şekilde kullanmalıdır.Ancak,sıkmayı gerçekleştirebilmek için kolu önden arkaya çevirmek zorunda kalır ve yeterince
kuvvet uygulayamaz,verim alamaz.Ürünümüzde çevirme kolu ortadadır,istendiğinde bu kol sağa veya sola gelecek şekilde
kullanılıp muhafaza edilebilir.Çift yönlü sıkıştırma:Manuel ve elektrikli sıkacaklarda sıkma işlemi,sıkma yüzeyinin sağasola döndürülmesiyle gerçekleşir.Bu çift yöne döndürmenin amacı,sürtünmeyle tortulardaki sıvının açığa çıkarılmasıdır.
JOYCER,aynı anda zıt yöne döndürerek üründen alınan verimi artırır,zaman ve kuvvet kazancı sağlar.

Joycer

Pressing down with one move:In contrast to other juicers,JOYCER makes squeezing much more practical with single arm movement.In
other products,handle is turned around itself 3-4 times.But,thanks to gear system in our product,it is not necessary to rotate handle;fruits
easily squeezed by just an impulse of 35°.Also,it will not be essential to turn back handle at the end due to the spring between gears.
Balance:The main problem is there are no wide stands where the product touches the ground,as container in which the liquid gathered
is on the ground.These stands are generally ?U? shapes and container is put in the empty space in the middle.But,when the strength
during the pressing is too much,the product loses its balance and thus, the liquid in container is poured.So, symmetrical stands are
used in JOYCER,so that shaking and overturning are prevented when applying force.Also,as the product touches the ground with dotted
stands,shaking will be prevented in rough surfaces.So, possible accidents and cleaning problems will be eliminated.Usage in different
ways:Juicers are used by different people,so it isn?t regarded as a personal product.It has to be functional and easy to use.One problem
in current products is that moving handle is on the right side of the product and it is rotated from the rear to front.JOYCER?s spinning
handle is in the middle and whenever wanted this handle can be used either right or left side and it can be kept in these forms.Pressing
by squeezing in two-way: Manual and electrical juicer is worked through turning the pressing surface to the right and left.The reason is
taking the fruit juice to out by creating friction.JOYCER increases the efficiency obtained from fruit by turning on reverse directions same
time and reaps profit from speed and strength.

Hülya Gençoğlu
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Foglio

Gözleme yapmak fazla ateş gerektirmez. Fakat kavurma yüksek ateşte pişirilir. Foglio’ nun rezistansları bu iki nokta göz
önüne alınarak tasarlandı.Bir büyük ve bir küçük rezistans sayesinde kavurma yaparken sac ısıya daha yakın olacak
ve gerekli yüksek ısıya sahip olabilecektir. Gözleme yaparken ise içeride kalan ısı sayesinde gözlemeler orta ateşte
pişmeye başlayacaktır.Asıl amaç tek bir üründe bu iki işlevi bir araya getirmektir.

Foglio

Making pancake not to want more fire but making fried meat cook with a high heat. Foglio’s resistors designed
together these two periods. Thanks to a large and a small resistors, when we make fried meat, sheet will being close
to heat and sheet will have necessary high temperature. When we cook pancake, pancakes will cook with residual
heat inside in over medium heat. The main objective is the combination two functions.
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Pasticceria

Ürün; hamur açma, yoğurma, şekillendirme ve kurutma makinesidir.Otel,restoran özellikle İtalyan restoranlarında kullanılmak
üzere yapılan bu ürün taze, günlük ve istenilen adet ve çeşitte makarna yapmaktadır. Özellikle İtalyan restoranlarında aşçılar
pizza ve makarna gibi yiyeceklerin hamurunu kendileri hazırlamaktadırlar ve genelde menülerde yiyeceklerin yanında ev
yapımı gibi terimler bulunur.Müşterilerde hazır makarnadan yapılan yemekler yerine aşçı tarafından yapılan hamurdan
yapılan makarnayı tercih etmektedirler.Çoğu İtalyan restoranlarında,butik restoranlarda, otellerde veya hamurlu yiyeceklerin
yoğunlukta olduğu restoranlarda hamurlar aşçı tarafından hazırlanır. Aşçılarla yapılan görüşmelerde hamurun hazırlanışıyla
ilgi olarak geçen süreçte çok zaman kaybettiklerini söylemişlerdir.Aşçılar hamuru eğer varsa hamur yoğurma makinesinde
yoğurarak yaparken kimi aşçılar ise ellerinde yoğurarak açmaktadırlar.Daha sonra iyi bir şekilde yoğurulması gereken hamurun
açılması gerekir.Daha sonra açılan hamur istenilen şekilde kesilir veya içi malzemeyle doldurularak ravioli gibi makarnalar
yapılır.Bu üründe hamur yapmak için gereken malzemeleri koyduktan sonra malzemeleri karıştırarak açılmaya hazır hale
getirir.Yoğurulan hamur, haznesinden çıkarıldıktan sonra kesim başlığına aktarılır.İstenilen makarnanın şekline uygun olan
başlık yerleştirildikten sonra yoğurulan hamur başlıktan kesilerek çıkar ve arkasında fan bulunan saklama kabına aktarılır
ve burda kurutulmaya bırakılır.Böylelikle makarna pişime hazır hale gelir.Makarnanın pişirilmesin için 1 saat kurutulması
gerekmektedir.Bu hazne sayesinde kısa sürede kurutularak siparişe göre hazırlanan makarnalar kurutulur.

Pasticceria

Product: Mixing, dough making, flattening and drying machine. This product makes various kinds of fresh and daily pastas
to be used in hotels and particularly Italian restaurants. In Italian restaurants generally chefs prefer to make their own pasta
and pizza pastry rather than machine made industrial ones. We notice on the side of the menus that their food is home
made. Customers prefer home made to industrial made ones, so in most of the hotels, restaurants, or the restaurants whose
food is mostly pastry based food chefs make them. Survey on chefs shows that the unnecessary time was spent during the
preparation of the dough. While some chefs are kneading the dough with their hands, the others do it with the machine. For
better quality pastry, dough needs to be kneaded properly and after the drying period it is cut and filled to make macaroni like
Ravioli. To make a dough with this machine, we only need to put the ingredients. Then it mixes and makes the dough ready
to to be flattened. When the sheet is dry enough, it is inserted into the blades with the required head that will allow to cut into
ideal shape. Then the sliced dough is transferred into a bowl which had a fan and kept in it until it is dried completely, so that
macaroni will be ready to cook. Ideal time for it to dry is approximately one hour and this machine does eith great amount of
time saving. If macaroni like raveoli which is filled with stuffing is needed to make, there is a special apparatus with special had
that cuts the pastry and seals it when it is filled, just like ‘manti’ Then it falls into the bowl to dry. On top of the machine there
a work-top that allows the user to put his apparatus or cups and the control panel is located on a separate base.
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Sebze Temizleme Makinesi

Ürünleri incelediğimde karşılaştığım şey, bu işlem için bir kaç basamak gerekirken bunların yapılmadığını ama
kimi çalışanların bunu tamamlamaya çalıştığını, kiminin ise uğraşmadığını gördüm. İşletmelerin mutfak arkasında
yıkanıp gelen sebzelere yeterince iyi yıkanmadığı için güvenmemesi ve kendilerinin tekrar bu işlemleri yapmaları
mutfakta da restoranların kolayca kullanabileceği bir sebze yıkama-dezenfekte etme-kurutma makinesi yapılmasının
önerilebileceği düşüncesini beraberinde getirdi. Bu doğrultuda bir kaç restoranla iletişim kurdum; mutfaklarını ve bu
işlemleri nasıl yaptıklarını inceledim. Onlar da bu konuda eksikler olduğunu ve çalışma saatleri dışında bunları yapmak
zorunda kaldıklarından bahsetti. Sonucunda dünyada kullanılan mutfak standartlarını değiştirmeden, zamandan
tasarruf edeceğini ve hijyeni daha doğru ele alabileceğini öngördüğüm bu sistemi geliştirdim.

Sebze Temizleme Makinesi

As I checked the products associated with that subject I saw that they just take a part of the process and most of
them are designed to use “behind the kitchen”. So I had talks with employees and directors of some restaurants. As
a result, they were in need of a product which they can use it in the kitchen without wasting so much time, breaking
health laws and harming people or vegetables.
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Lavashape

Lavashape cafe ve lokantalarda kullanılmak üzere, lavaşı şekillendirerek sıradan tabakların yerini alabilcek yenilebilir kase
yapan bir üründür. Değişebilir şekillendirme kalıpları sayesinde aynı zamanda lavaşı taco haline de getirebilmektedir.
Lavashape, piyasadaki tost makinelerindeki ısıtma sistemi ile çalışmaktadır. Taco ve tabak şekillendirmesi yapmak
için iki farklı ısı ayarı vardır. Bunun sebebi değişen tabakların, ısı veren yüzeylere farklı uzaklarda olmasıdır.Taco kalıbı
ısıtma yüzeyine daha uzakken, kase kalıbı daha yakındır. Isıtma işlemi sonunda, şekillendirme kalıplarına yerleştirilen
lavaş kıtırlaşarak kalıbın şeklini almaktadır. Sonuçta yenilebilir bir servis elemanı oluşmaktadır. Böylece müşteri farklı
bir deneyim yaşarken, işletme sahipleri için de bulaşık ve temizlik maliyeti azalmaktadır.

Lavashape

Lavashape is a new product can be used in cafes and restaurants, which shapes lavaş and turn it into edible bowls
and replaces standart dishes. Via changeable shaping molds, lavaş can be turned into taco, either. Heating system
of Lavashape is similar to ordinary toasters in the market. Taco shaping and bowl shaping requires two different
heating levels. It is because, changeable molds are in two different distances from heating surfaces; bowl is closer
but taco shaper is far from it. Via heating process, lavaş gets the shape of the mold and gets crunchy. So a new edible
food service is emerged. This leads to a decrease in dishwashing cost for employers while offering a new eating
experience to customers.

Şerafeddin Duman
MSGS Üniversitesi
Mimarl›k Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
MSGS University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design

Ecoline

Tabldotların yemekhaneden bulaşıkhaneye ulaşım prosesini incelenmiş,kullanıcı davranışları gözönünüe alınmış,kuru
atıkların biyogaz ve yem tesislerine gitme süreci ile beraber yapılabilirlik ve kullanılabilirlik açısından gerkli teknik
detay alınmıştır.

Ecoline

Transfer process of meal tables from mess hall to scullery has been examined, user behaviors have been evaluated,
the transfer process of dry wastes to biogas and feed facilities have been checked and in terms of co-practicality and
usability, required technical details have been gathered.
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2.
Özüm Özkan

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

Profesyonel - İkincilik Ödülü / Professional - Second Prize

Rattan Plastik Banyo Seti

Güncel ürün ve doku trendleri, kullanıcı alışkanlıkları ve farklı sektör analizleri ile setin görsel dili belirlendi. Üründe
kullanılmak üzere 2 rattan doku tasarlandı. Kirli sepeti, çamaşır selesi, çöp kutusu, küçük sepet, deterjan kutusu
ve tuvalet fırçasından oluşan set tasarlanırken banyo genel hacminin doğru kullanımı ve ek fonksiyonlar içermesi
önemsendi. Kirli Sepetinde hava geçirgenliğini sağlamak için gövdenin alt kısmında kullanılan 1.rattan doku delikler
oluşturacak şekilde; taşıma oyuklarının olduğu üst kısmında ise daha güçlü bir iskelet yaratması adına deliksiz 2.
rattan doku kullanıldı. Çamaşır yıkama öncesinde renkli ve beyazların ayrımını kolaylaştırmak için gövde içindeki
kanallara oturan ayırıcı duvar eklendi. Yıkanmış çamaşırları taşımak için kullanılan çamaşır selesinin depolama
sorununu çözmek için; sele katlanıp kirli sepetinin kapağı olacak şekilde tasarlandı. Çift enjeksiyon yöntemi ile üretilir.
Katlanan kısımları esnek olması için TPE; kulp ve taban kısmı ise sabit ve dayanıklı olması için PP’dir. Çöp kutusunda
temiz poşetlerin muhafaza edilmesi için kapak içinde saklama gözü oluşturuldu. İç haznede çöp poşetinin gergin
durabilmesi için hazne üstüne monte edilen TPE kıskaç ağızlar tasarlandı. Standart çöp poşeti dışında çift kulplu
market poşetlerinin kullanımına imkan yaratması için kıskaç her iki tarafa da yerleştirildi. Küçük sepet, çamaşır
makinesi üstüne yan yana 3 adet yerleşebilecek şekilde ölçülendirildi. Ayrıca sepet, üzerine sert geçme ile kapak
parçası yerleştirilerek hava geçirmez deterjan kutusu haline de gelmektedir. Böylece maliyeti yüksek olan parça için
ortak kalıp kullanılarak, ek parçalarla çeşitlilik sağlanır. Tuvalet fırçasında sap üstüne tutuşu kolaylaştırmak için rattan
desen, TPE enjeksiyon olacak şekilde uygulanır.

Rattan Plastik Banyo Seti

The set’s visual language is based on contemporary product and texture trends, enduser preferences, and various
sector analyses. Two different rattan textures were designed for product surfaces. The set consists of a dirty laundry
basket, a laundry basin, a waste bin, a small basket, a detergent box and a lavatory brush. During the design process
special credit was given to proper bathroom space use and multi-functionality. The perforated rattan texture was
applied on the lower part of the dirty laundry basket to allow air permeability, and the closed texture on the upper
part to provide a stronger skeleton around the handgrip holes. A separator is also provided for sorting the colored
laundry from the whites. The laundry basin is for carrying wet laundry, and due to its space-saving foldable design it
double-functions as a lid for the dirty laundry basket. Double injection process is needed for this product, applying
flexible TPE for the folding parts, and strong and stable PP for the bottom and handles. The waste bin comes with a
lid with an inside pocket, designed for storing spare plastic bags. Also the inner bucket is equipped with TPE grips on
both sides, for tightening not only standard garbage bags, but also grocery bags with two handles. The small basket
is dimensioned to allow three pieces to fit on a washer. This multifunctional product can also be used as an airtight
detergent box with an additional cover piece, saving considerable mold costs in production. The lavatory brush
comes with a handle with TPE injected rattan texture, securing a safe grip.
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Ufuk Ertem
Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Marmara University
Faculty of Fine Arts
Department of Industrial Design

Profesyonel - Üçüncülük Ödülü / Professional - Third Prize

Gon5

Tasarım klasik bir rattanın modern bir formla bütünleşmesini temel almıştır. Tabanda modern ve yoğun olmayan
bir rattan örme formu ile başlayan tasarım üstte yoğunluğu daha fazla fakat boşluklu klasik örme desenli bir rattan
ile bitmektedir. Bu boşluklar sayesinde saksıların altına yerleştirilen başka bitkiler de rahatlıkla ışık alabilirler.
Şeklini beşgen geometrisinden alan saksılar siyah, beyaz ve siyah-beyaz renk alternatifleri ile üretilebilir. Saksılar
özel tasarımları sayesinde, alan kaybı yaratmadan ve bir bütün gibi bir arada durabilirler. Bu özellikleri ile mekân
içerisinde öbek halinde peyzajlar oluşturulabilir. Bununla birlikte mekâna dağıtılarak tekli, ikili, üçlü gruplar halinde
de kullanılabilirler. Saksılardan 32, 55 ve 80cm’lik olanların tek parça kalıplanması mümkün olduğu gibi bunlar alt ve
üst parçalar ayrı olarak kalıplanabilir. Bu durum düşünülerek 32 ve 55 cm olan saksıların alt parçaları aynı formda
tasarlanmıştır. Aynı şekilde 42 ve 70cm’lik saksıların alt parçaları da tek bir formdan oluşmaktadır. Bu sayede 4
saksının alt parçaları 2 kalıpla üretilebilir olmuş ve üretim maliyetlerinin düşürülmesi sağlanmıştır. Saksılardan ilk
dört boyunun tabanı eşkenar 5gen den oluşmaktadır. 80cm’lik saksı, tasarımın bütünündeki rolü ve boyutu itibari ile
eşkenar 5gen formuna uymadığı için 7 kenarlı tasarlanmıştır. 80cm’lik saksı dışındaki dört saksının da tabanı şekil ve
ölçü olarak aynıdır. Taban beşgenine ait dış teğet dairesinin çapı 40cm’dir.

Gon5

This design is based on the integration of a classical rattan with a modern form. The design begins with the modern
and rare rattan knitted form at the base, and at the top it finishes with more intensive but classical hollow knitted
patterned rattan. Thanks to these hollows, the other plants placed under the flowerpot can easily receive sunlight.
The flowerpots taking its from pentagonal geometry can be produced with black, white, and black-white color as
alternative. With their special design, the flowerpots stay together like a whole without causing the loss of areas. With
these characteristic, the flowerpots create landscape in the room. However, they can be used by distributing them
as a single, dual, and triple group in the room. As the flowerpots with 32, 55, and 80cm are possible to be molded
as one piece, they can be separately molded as upper and lower parts. Considering this case, the lower parts of the
flowerpots with 32 and 55 cm are designed in the same form. Likewise, the lower parts of the flowerpots with 42
and 70cm also consist of a single form. In this way, the lower parts of four flowerpots can be produced with two
molds and are provided to reduce production costs. The base of the first four flowerpots is composed of equilateral
pentagon. The flowerpot with 80cm is designed 7-edged because this flowerpot does not fit with equilateral pentagon
form due to its role and its size in the overall design. Apart from the flowerpot with 80cm, the base of the four
flowerpots is the same as the shapes and sizes. The inscribed circle diameter of the pentagonal base is 40cm.

Birinci Tur Elemeyi Geçen Projeler
Qualified Projects in the First Round
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Ecem Yıldız
Dokuz Eylül Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Moda Aksesuar Tasarım Programı
Dokuz Eylul University
Faculty of Fine Arts
Fashion Accessories Design Program

Çift Kapak

Tasarımın altında ve üstünde bulunan kapaklar sayesinde içindeki ürünü çıkartabilmek için sallamak, ters çevirmek
veya içine su doldurmak gerekmemektedir.Ambalajın üzerine rattan deseni kabartmalı olarak uygulanmıştır böylece
elden kaymasını da engeller.Ürünün sağlam bir şekilde ayakta kalabilmesi için kapak kısımları daha geniş olarak
tasarlanmıştır.

Çift Kapak

It is not required to shake, turn upside down or fill water to reach the product in the bottle through the covers under
and on top of this design. Also It is applied ratan pattern as relief on the package, so that it prevents the product to
slip from the hand.The covers of the product were designed more wide for standing solidly.

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

Cube Piknik Seti

CUBE Piknik alanlarına serilen örtüler , zemindeki tümseklerde dolayı rahat bir piknik ortamı sunmazlar.Zeminden
kaynaklı problemler , örtü üzerindeki , tabak ve bardak içerisindeki malzemelerin dökülmesine neden olur.Ayrıca
ortamda esen rüzgar , piknik örtüsünü havalandırır ve üzerindeki birimleri devirir. CUBE piknik setinin sepeti ; piknik
alanında açılarak kullanıcıya düz ve sert bir yüzey sunar. Böylece zemindeki tümsekler ve rüzgarın oluşturduğu
problemleri ortadan kaldırır. Tasarıma ait sepet mıknatısların yardımıyla katlanır ve açılır.Tasarıma ait birimler ve
piknik ve piknik malzemeleri sepet içerisine konulduktan sonra kapakla birlikte bütünlüğünü muhafaza eder. Tasarımın
birimleri olan tabak , bardak ,çatal,kaşık ve bıçak sepet içerisine yerleştirildikten sonra , yiyecek ve içecekler için
gerekli olan hacim sepet içerisinde kalmaktadır. CUBE piknik setine ait olan her birim için , enjeksiyon kalıplama
teknolojisi uygulanmaktadır.

Cube Piknik Seti

CUBE: Picnic covers cannot provide a comfortable picnic setting due to the bumps on the surface. The problems
stemming from the ground cause the materials on plates and glasses on the picnic cover to stumble over. Once there
is wind picnic cover is aired and the things on it are toppled. CUBE picnic set basket provides a smooth and immobile
surface for the user so the problems brought about the bumps and wind is eradicated.
The basket in this design can be folded and opened via the magnets. The components of the design keep their
integrity with the tab once the picnic materials are placed within the basket. Once design components- plate, glass,
fork, spoon and knife- are put inside the basket, the volume needed for the food and beverage remains inside the
basket. For every single component belonging to CUBE picnic set, injection moulding technology is applied.
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IMMIB-PM-PR-20142479
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını istememiştir.
The participant did not prefer,
her photography and personel
info, to take part in the catalogue.

Harmony

Amaç mevsimlik kullanılan ürünlerin tasarım değerlerini kaybetmeden depo edilmesini kolaylaştırmak, ürünün
ebatlatını büyütmeden desen algısıyla daha geniş ve ferah etki vermelerini sağlamaktır.

Harmony

The objective is facilitating the storage of seasonal products without losing design values and without expanding the
product size, enabling them to create a spacious and fresher effect via pattern perception.

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

İz Sofa Seti

Her evde günde bir defa olsa bile muhakkak sofra kurulur.İz Sofra Seti bu sofranın eksiksiz kurulması için her masada
bulunması gerekenleri 5 parçasıyla sağlıyor.Bu parçalar tek başlarına da kullanılabilirken hepsi bir araya geldiğinde
eksiksiz sade, modern ve şık bir sofra kurulmuş oluyor.Deseniyle sofranıza sıcaklık veriyor.Rattan desen baskılı plastik
setin cam olan bölümleriyse üfleme cam tekniğiyle yapılıyor.Amerikan servis klasikleşmiş sofra anlayışının dışında
kullanıcıya hem görsel olarak farklılık katıyor hem de çatal ve bıçağı yanlış yere koymamak için sevimli bir tüyo
veriyor.Ekmek sepeti ise açılıp kapanmasıyla soframıza oturana kadar ekmeklerimizin kurumadan taze bir şekilde bizi
beklemesini sağlıyor.Ekmek sepeti sahip olduğu 2 adet sepet ile farklı tür ekmekleri ( kepekli, beyz vs.) ayrı ayrı servis
etmeyi sağlıyor.

İz Sofa Seti

At every home table is set once a day at least.İz Dinnerware Set complete for the establishment of this table with its
5 pieces.These parts can also be used alone when it all came together they complete the simple, modern and stylish
tableware.The pattern adds warmth to your table.Rattan pattern printed plastic kits glass parts are made with blown
glass techniques.American service gives users the concept of classic tableware and adds visual differences and gives
a cute tip about placing knives and forks.The bread basket can be opened and closed so that our bread will not it
dries out until we sit to table and keep them fresh for us. Bread basket owns two different baskets which provide us
to service different type of breads (whole wheat, white , etc.) separately (whole wheat, oval, etc.)
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IMMIB-PM-PR-20142567
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını istememiştir.
The participant did not prefer,
her photography and personel
info, to take part in the catalogue.

Opset

Tuketim ve buna bagli olarak da arzin artmasi paralel olmakla beraber daralan yasam ortamlari bu durumla tezat
olusturmaktadir. Bu dogrultuda fonksiyonel ve cok yonlu tuketim urunlerine ihtiyac artmaktadir. Opset bu bakis acisiyla
tasarlanmistir. İc ice gecen ve dolayisiyla dar yasam alanlarinda yer isgal etmeyerek depolama sikintisi yaratmayan,
farkli fonksiyonlara sahip 6 adet urunden olusan bir mutfak setidir. Set buyuk salata kâsesi, kucuk karistirma
kâsesi, suzgec, elek, olculu fincan ve olculu kasiktan olusmaktadir. Opset urunleri uzerinde rattan desenleme teknigi
kullanilmistir. Yatay (atki) ve dikey (cozgu) seritlerin birbirleri ustunden gecerek olusturulan bir dokuma teknigi olan
rattan dokuma Optset uzerinde plastik enjeksiyon uretime uygun ele alinarak kullanilmistir. Desen olarak ise, sanat
tarihi icerisinde onemli bir yeri olan ve cizgilerle goz yanilsamasi yaratarak genelde 3 boyut etkisi olusturan Op-Art
sanatindan esinlenilmistir. Opset urunleri sadece elips ve daire geometrilerini kullanarak hem ic ice gecme ve hem de
birbirleri icerisinden rahatlikla alinabilme fonksiyonlarini basit bir sekilde basarmaktadir. Bicim olarak daire ve elips
gibi temel geometrik sekillerden faydalanan bir sette desen olarak da geometrik sekillerle optik illuzyon yaratma sanati
olan Op-Art dan esinlenilmesi kacinilmazdi. Urunler icin PP malzeme ve ustunde kullanilan desenler icin ise ikinci
kaliplama ile kaymazlik ozelligi kazandiracagi dusunulen LDPE malzeme kullanilmistir.

Opset

As we know that because population is increasing, consumption is increasing accordingly but our habitats become
narrow so the need of functional and multi-purpose products is increasing. Opset, a set composed of a salad bowl,
mixing bowl with measuremenets, strainer, sieve, measuring cup and spoon, is designed by this point of view. It
can be stored easily when not in use because parts of this set can be stored each within the other. Rattan weawing
technique is very old traditional technique. It is used on Opset by considering the plastic injection manufacturing.
Pattern used on OpSet creates an optical illusion which is inspired from the well known movement OP-ART. The
artists of OP-ART has been using this technique to create 3d vision by using 2d geometric patterns for long time.
Opset succeeds the functionlity of storing within each other by the basic geometry ellipse. So it is decided to use
ellipse on the products but of course by using the technique Op-Art. It is considered to use PP for the products and
non-slip LDPE material for the patterns on the products.

IMMIB-PM-PR-20142567
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını istememiştir.
The participant did not prefer,
her photography and personel
info, to take part in the catalogue.

Volant: Floating On Air

Hamaktan esinlenilerek tasarlanan Volant, doluluk ve boşluk prensibine dayanarak, dış mekanlarda eşya kalabalığı
yaratmaktan kaçınmak üzerine geliştirilmiştir. Ayrıca, altında kalan canlı bitki dokusuna zarar vermez ve tam aksine,
bitkileri adeta cam bir fanusta sergiler gibi bir terrarium ortamı yaratır.Akrilik ve rattan malzemelerinin kullanıldığı
Volant?da, oturma yüzeyleri ve üründe aktif olan yüzeyler rattan ile tanımlanırken, taşıyıcı strüktür olarak akrilik
kullanılmıştır. Rattanın sıcak dokusu ve organik yüzeyi, özellikle oturma elemanları için havada asılı duran hamaklar
konseptini tamamlar.3 tane şerit rattanın örülmesiyle oluşan desenden 3 farklı renk tonu kullanıldığında, üç boyutlu
küp görünümü elde edilebilmekte ve bir çeşit derinlik hissi yaratılmaktadır. Desenin iri ve küçük kullanımıyla bambaşka
sonuçlar elde edilebilmektedir.Rattan ve akriliğin birleşimi, akriliğe açılan deliklerden başlanarak rattanın örülmesiyle
sağlanır.

Volant: Floating On Air

The purpose of the design is meking outdoor furnitures which not damage the garden and which serve to the exhibit
the plantcover.and rods. This improves their creativity.
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Basri Gündoğdu
Doğuş Üniversitesi
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Doğuş University
Faculty of Art and Design
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Armadil

Bu tasarımın formu ve dokusu “Armadillo” hayvanından esinlenerek yapılmıştır. Armadillo, tehlike anında içine
kapanan ve bir zırh haline alan formu hem güçlü yapısını hem de zırh gibi kabuğundaki deseni ile rattan deseni
oluşturmada harika bir çıkış noktası olmuştur. Önce kabuk formu ve üzerindeki dokusu incelenmiş bu rattan desenine
çevrilmiş ve özgün bir tasarım oluşturulmuştur. Hemen hemen her banyoda bulunması gereken bir set olarak
düşünülmüş ve tasarlanmıştır.
Bu seti oluşturan formlar armadillo formu ana çerçeveyi belirlerken farklı fonksiyondaki ürünlerin birbiriyle uyumuna,
ergonomisine, estetiğine, kullanım kolaylığı dışında işlevselliğine de dikkat edilmiştir. Set 5 parçadan oluşmaktadır
bunlar; çamaşır sepeti, çöp kovası, saklama kabı, diş fırça/macunluğu ve tuvalet fırçasıdır.
Seti oluşturan ürünlerin yuvarlak hatlı oluşu çoğu banyo setinden ayrık bir durum oluşturmuştur. Köşeli hatlar
yerine yumuşak formlar estetik bir görüntü kazandırmış ve banyo gibi soğuk mekanlara bir sıcaklık katmıştır. Seti
oluşturan ürünlerin ayakları ise ıslak zemindeki temizliğin kolaylıkla yapılabilmesini sağlamaktadır. Çamaşır sepetinin
de yuvarlak hatlı oluşu hem estetik hem de kapasite kullanımı açısından avantaj sağlamıştır ayrıca kubbemsi kapağı
iç hacmini genişletmiştir. İki yanındaki tutacak yerleriyle de kullanıcının rahatlıkla çamaşır sepetini hareket ettirmesini
sağlamaktadır. Çöp kutusunun üst kapağı ve ana gövdesindeki eğimin istiridyeyi andıran görüntüsü düz ve sert
hatlardan tasarımı uzaklaştırmış ve daha sıcak bir hal almasını sağlamıştır. Saklama kabında ise gereksiz ayrıntılardan
kaçınılarak sade bir görüntü oluşturulmuş açılıp kapanması için parmak sokularak açılan bir delikle açma/kapama
fonksiyonu kolayca sağlanmıştır. Ayrıca genel görüntüsü ile de armadillo formunu biçimsel olarak en çok koruyan
üründür. Diş fırçalığının/macunluğunun ise üzerinde 4 fırçalık ve bir diş macunluk yer haznesi bulunmaktadır. Ortalama
bir ailenin ihtiyacını düşünülerek tasarlanmıştır. Son olarak tuvalet fırçalığı ise emsalleri ve piyasadaki genel ürünler
incelenmiş birbirinin nerdeyse kopyası olan formlardan uzaklaştırılarak sete uygun bir form şeklinde tasarlanmıştır.
Bu banyo seti; sert hatlardan arındırılmış, işlevselliğin yanında estetik de düşünülerek hazırlanmış özgün desenli,
özgün formlu bir settir.

Armadil

The inspirational point of this design is Armadillo and the pattern forming the rattan has also been inspired from the
motif shaped on the hard tissue of this animal. The set consists of one piece of laundry, waste basket, storage box,
toothbrush holder and closet brush. Armadillo: Armadillo or widely termed as tatu is a placental mammal of which
homeland is South America.
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S.O.S ( cube)

S.o.s 5 parçadan oluşan rattan desenli plastik kuruyemiş ve cips servis takımıdır. Kullanıcılara kullanım, servis ve
depolama kolaylığı sağlar.
Kullanıcılar takımın her parçasında bulunan dişi ve erkek bağlantı detayları sayesinde diledikleri şekilde takım
kombinasyonu yapabilirler. Örneğin, en büyük parçaya ciplerini koyar ve soslukları en büyük parçanın kenarlarına
geçirebilirler. Çekirdek, fıstık, badem gibi kabuklu ve çöpü olan kuruyemişler içinse orta boy üçgen aparatları hipotenüs
kenarları üzerinden birbirlerine takıp tek bir aparat haline getirebilir , çöplerini ve kuruyemişlerini kolayca ayırabilirler.
Dilediklerinde ise tüm bu parçaları tek başlarına halinde kullanabilirler. Tüm parçalar sırasıyla iç içe konulup fazla alan
kaplamadan saklanma kolaylığı sağlar.

S.O.S ( cube)

The s.o.s is mixed nuts bowl set that has 5 part. All parts placed into the big square bowl and the other follows them.
Users can be put into mixed nuts and its garbace,cips and sauces.
It isn’t possible to use bowls fitted position though users prefers with already existed mixed bowl sets. You can make
lots of combination to your nuts sorts. For example if you have chips just fitted little triangler bowls red and light
green next to big square bowl surface. Other parts works the same just fit each other and put into nuts.
It is heavy and have sensetive production details because the best advantage of this product is usability of in a single
piece or compact. It can be carried easily its not so big or so small its dimensions are suitable for carriying one
hand. And the fitting ways are desing for fitted the best position. Big bowl has male female wat so that user can be
fitted both sized bowls on it. All parts has male or female ways on the outside surfaces that helps to fitted each other.
Dimensions: 180 mm tall, 180 mm wide, 60 mm deep
Wall thickness :2
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Nest

Nest Rapor Nest 5 parçadan oluşan minimal bir banyo setidir. Sadelik ve şıklık amaçlanmıştır. Bu sebeple plastik (PP)
ve seramik birleşimi ürünler ortaya çıkarılmıştır. Ev ortamı içinde kullanıldığı için , kendi evlerini yapan ve buna çok
özen gösteren kuşların yuvaları konsept olarak seçilmiştir. Kuşlar yuvalarını etraftan topladıkları çalı parçaları belli başlı
çöplerler oluştururlar. Ne kadar düzensiz gözükse de aslında doğa üstü bir düzen içerisinde inşa ederler yuvalarını.
Üründe de kuş yuvalarından esinlenerek oluşturulmuş 3 boyutlu bir desen kullanılmıştır. Yan görünüşten bakıldığında
oldukça karmaşık gözüken bu desen üstten bakıldığında aslında bir düzen içermektedir. Deseni oluşturmak için ; bir
ucu diğerinin altında kalıp diğer ucu diğer yanındaki cubuğun üstüne gelecek çekilde bir çember etrafına yerleştirilmiş
ve birbirini takip eden 12 tane çubuk kullanılmıştır. Her katmanda bu sistemle çember oluşturmuş bulunan ve katman
arttıkça boyları eşit oranda artan çucuklar birleştiğinde deseni ortaya çıkarmıştır. katmanlar bir soldan sağa, bir
sağdan sola olmak koşulu ile sıralanmışlardır , ve her katmanın yarı çapı belli oranda arttırılmıştır.Nest içeriğinde, çöp
kutusu, tuvalet fırçası, diş fırçalık, el sabunluğu, ve sıvı sabun için kap içermektedir. Çöp kutusu ve tuvalet fırçası,
çöp kutusunda; kapak ve hazne, tuvalet fırçasında; fırça ve hazne olmak üzere 2 ayrı parçadan oluşan ürünlerdir,
çöp kutusunun kapak kısmı elle rahat kavranmak için özelleştrilmiş ve bir handle boşluğu eklenmiştir. Kapak ve fırça
kısımlarıyla beraber, rattan desenli kısımlar polipropilenden üretilmiş olup diğer kısımlar seramiktir. Sıvı sabunluğun
mekanizma ve pompa kısmı hariç bu üç ürün de seramik ve polipropilenden düşünülmüştür.

Nest

Nest is a minimal bathroom set with 5 components. The aim is simplicity and elegance on one scale thence plastics
(PP) and ceramics combining products have been presented. Since the product is aimed towards inner- house
the inspiring concept has been houses of birds; the animals that construct their homes diligently and elegantly. A
3-dimensional pattern has been utilized. This pattern that seems rather complex on profile is actually flowing in a
regular pattern as can be seen when looked from above. In order to form the pattern, one edge is placed beneath
the other edge while the other edge is placed within a circle positioned above the stick on the other end and 12
consecutive sticks have been employed. On each layer the sticks that form a circle with this system and of which
lengths extend parallel to the rise in layer all together combine to create the pattern. The layers line on the order of
one layer from the left to the right and one layer from the right to the left and radius of each layer is multiplied on a
certain ratio. Nest includes in itself a bin, toilet brush, tooth brush box, soap box and liquid soap reservoir.
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All In One
Oğuz Aslan
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Bahçe kullanımında alternatif çözümlemeler baz alınarak tasarlanmış olan rattan mobilya seti alüminyum gövde üzerine
plastik rattan desen tasarımıyla tamamlanmıştır. Oturma elemanı, şezlong yada yatak olabilen mobilya seti kullanıcının
istekleri doğrultusunda şekillenmektedir ve istenildiği zaman farklı alternatif çözümlemeler yapılabilmektedir. Fermuarlı
kılıflar sayesinde istenildiği zaman çıkarılıp temizlenebilen minderler ve yastıklar sayesinde daima temiz kalır. Dayanıklı
malzemeden üretilen mobilya seti kullanıcının uzun yıllar farklı kombinasyonlarla kullanmasını amaçlamaktadır.

All In One

The main goal of the design was to create a multipurpose rattan design on an aluminum skeleton covered by plastic
rattan pattern. The multipurpose design, the sofa and the couch could turn into a loung and a day bed, creates
alternative solutions for the needs of the users. The cushions and the pillow cases could be taken off and be cleaned.
Thanks to the durable material, the outdoor furniture set could be used for many years without getting bored because
of the different combinations.

Alper Kutalmış Çiftci
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

Ratev

Kumsal, kulüp, otel vb. alanlarda kullanılması için tasarlanmış bir ürün olan Ratev, içerisinde ısı yalıtımlı bir buz
dolabıyla beraber, elektronik cihaz koyma ve şarj etme bölümü, sehpa ve şemsiye ihtiva eder. Bu donanımların amacı
kullanıcının azami ölçüde rahat etmesidir. Yazlık bölgelerde büfede sıra beklemek, telefon, akıllı telefon, tablet vb.
ürünlerin enerji ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir yer bulmak sorunlarının çözümüne bir öneridir. Geleneksel şemsiye
modeline uyulmamış, biraz daha farklı ve güneş ışınlarının doğrudan gelişine kapalı bir biçime gidilmiştir. Aynı
zamanda yan kapaklarla gelen ışık kontrol edilebilir. Sehpa altındaki kitap koyma detayı, tepedeki güneş panellerinden
enerji alan buzdolabı ve şarj ünitesi gibi detaylar üst modelde mevcuttur. İşletmenin konumlandırma veya bütçesi
bu ekipmanları satın almaya uygun değilse, elektronik donanımdan vazgeçilebilir. Isı yalıtımlı dolap soğutma
fonksiyonundan feragat edilerek muhafaza edilecektir. Kuma saplama detayları da havuz başı, otel vb. mekanlarda
çıkarılabilir, değiştirilebilir yahut doğrudan bu detaylar olmaksızın satılabilir.

Ratev

Ratehouse is for beachs, clubs, hotels. It have got heat isolated refrigerator, electronic device keeping and chargeing
section, coffee table, umbrella, sunbed it inside. This design is saving user from waiting in line for snacks and drinks,
searching a place for chargeing electronic devices. Umbrella havent got a traditional from because of more durability,
effective and aesthetic form suggestion. Charging unit, refrigator is avaible in upper version. The positioning and
budget of useing company can buy the lower model for saving. Studding sticks can able to ravel for not beach using
fields.
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IMMIB-PM-PR-20142585
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını istememiştir.
The participant did not prefer,
her photography and personel
info, to take part in the catalogue.

Tissuex

Ürünler rattan deseni işlevsel olarak da kullanmak için tasarlanmıştır.Tasarlanan rattan desen ve ürünler, farklı
işlevlerin desen üzerine atanmasına elverişlidir.Yapılan ürünler bu duruma ve birbiri arasında dil birliği sağlaması göz
önünde bulundurularak tasarlanmıştır.

Tissuex

Products designed for make rattan texture more functional.Products and texture are suitable for make texture more
functional. Form revelances between products are very important for the concept so attention has been paid to this
situation.
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Snow

Mutfakta kullanılan bir çok elektrikli küçük alet ya motora ihtiyaç duyar ya da ısıtıcıya. Elektrikli küçük ev aletlerinin
sistematik bir şekilde tasarlanmamış olması kullanıcıların motor, ısıtıcı ve benzeri aksamları her seferinde tekrar
satın almalarına neden olur. Aynı zamanda bu ürünlerin içerdiği elektrik aksamları, kullanıcıda bozulabilir ve hassas
ürün izlenimi bırakır ve ürünlerin ağırlıkları da kullanım sıklığını olumsuz bir şekilde etkiler. Snow, elektrikli aksam
ve elektriksiz parçaları net bir şekilde ayrıştırır ve tıpkı ocak-tencere ilişkisi gibi yeni bir etkileşim şekli getirir. Snow
indüksiyonlu ısıtma yüzeyi ile 800W motoru bir ocak üzerinde toplar. Isıtıcıya ve motora ihtiyaç duyan bir çok ürün
bu ocak üzerinde çalışır. Bu ocağa aynı zamanda motor özelliği olmayan, aynı boyutta modüler indüksiyon ocaklar da
ihtiyaca göre eklenebilir. Böylelikle bir mutfağın tüm ocak ihtiyacı Snow ile karşılanır. Ocak ile üzerine koyulan ürünler
arasındaki iletişim RFID etiketleri ile sağlanır. Snow çevreci yeni ocak sisteminin yanında doğrayıcı ve blender da
getirdiği sürdürülebilir çözümler ile de fark yaratır.

Snow

The most of the small electrical kitchen appliances need either a motor or a heater. Since the small electrical kitchen
appliances are not designed in a systematic and hollistic way, the same electrical components, motors, heaters etc.
are bought several times by the users within the appliances. Moreover; people gives too much value to electrical
kitchen appliances because of the electrical parts and weight of the products and that restrains the users to use these
products frequently. Snow seperates the electrical and non electrical parts clearly like stove-saucepan relation and
brings induction heating and 800W motor on a single stove. Therefore a lot of types of products which need a motor
or a heater work on this stove. Moreover; modular induction stoves which do not include a motor can be attached
to main stove according to needs. The communication between stove and appliances is provided via RFID. Besides
“green” stove of Snow, there are also some unique sustainable ideas for copper and hand blender.
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Insulin Printer

Insülini tatbik etmek için şırınga ve kalem olmak üzere 2 yaygın yöntem bulunmaktadır. Şırınga kullanım sırasında
üniteleri doğru ölçmek, enjekte etmek ve iğneleri imha etmek gibi uygulamalar bir çok kullanıcı için süreci karmaşık
hale getirmektedir. Bu yöntem özellikle yaşlılar ve engelliler için dezavantaj oluşturmaktadır. Buna alternatif olarak
insülin kalemleri bulunmaktadır. Bu kalemlerin kullanımı daha basit olmasına rağmen dezavantajları şu şekilde
sıralanabilir:-2 farklı insülini bu yöntemle karıştırmak mümkün olmamaktadır.-Kartuşun son kullanımında doğru
ünite miktarı tutmuyorsa, kartuşun değişmesi gerekmektedir ve kalan miktar kulanılamamaktadır. Bu nedenle bu
kalemler en çok insülin harcayan üniteler olarak belirlenmiştir. Çözüm:Diyabet hastalarının güvenliği ve rahatlığı göz
önünde bulundurularak, ‘Insulin Printer’ kesin ve kolay bir dağıtım sistemi olarak tasarlanmıştır. Eğer hastanın insülin
ünitesinde birden fazla insülin karışımı gerekiyorsa, cihaz bunu sağlamakla beraber, pratik bir biçimde gereksiz insülin
harcanmasına engel olarak tek kullanımlık kartuşları doldurmaktadır. Bu cihaz içerisinde her insülin türü için ayrı
tanklar bulunmaktadır, var olan bu tanklar şişe değiştirme esnasında bir önceki şişede kalan son damlaları içinde
tutarak gereksiz insülinin harcamasını engellemektedir. Cihaz’ın doldurduğu tek kullanımlık kartuşlarda iğne değişimi
mevcut değildir. Vücutla temasa geçtiği an eriyen ‘micro needle’ sayesinde kartuşlar medikal atığa atılmasalar da
sivri kısmı bulunmamasından dolayı herhangi bir tehlike yaratmamaktadır. Bu ‘micro needle’ herhangi bir iğne
batması kazasını önlemekle beraber, iğne atıklarının meydana getirdiği tehlikeleri de ortadan kaldırıp, daha az atık
sağlamaktadır.

Insulin Printer

There are different methods for administering insulin, the most common being through syringe injections and insulin
pens. Syringes can be prohibitively complicated for some users, who struggle to properly measure and inject the
insulin, and to safely dispose of single use needles afterwards. Children, the elderly, and users with certain handicaps
are at particular disadvantage. Alternatively, insulin pens are popular for their comparative ease of use, though they
waste unused insulin. Solution: Designed with the diabetes patient’s safety and convenience in mind, the Insulin
Printer is a device that prepares insulin in a precise and easy-to-use delivery system. When more than one type
of insulin is needed, the Insulin Printer accurately mixes different types of insulin according to the individual’s
prescribed needs (eliminating the need for a patient to meticulously draw insulin from two separate bottles). With
pharmacist assistance, single-use cartridges are efficiently prepared. The Insulin Printer has separate tanks for each
type of insulin, which are supplied by individual bottles that are replaced when necessary. The tank will store some
insulin to prevent interruptions of cartridge-filling between changing of bottles. There is no need for needles with
the Insulin Printer. Instead, convenient, dissolvable-polymer microneedles (Roxhed 2007) are built right into the
cartridges. After entering the body to allow for transmission of insulin, the microneedle tips dissolve, reducing the
risk of accidental puncture after use. Insulin Printer cartridges are safely disposed of after use.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.
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Zamanlı-Işık

Zaman ayarlı elektrik prizi ortada bulunan ayarlama düğmesinden kurularak ayarlanır. Kurulan dakika mavi ışıkla
gösterge üzerinde görünür.Bu mavi ışık gündüzleri ışık enerjisi toplayarak elektrik harcamaz. Zaman ayarlı elektrik
anahtarı sayesinde istediğimiz zamana kurarak boşa elektrik tüketimini engelleyerek bütçemize katkıda bulunmuş
oluruz. Böylece sürdürülebilir çevre için bu tasarımı kullanarak yardımcı olmuş oluruz.Ayarlanan zamanla
kurulduğunda ayarlı zaman mavi ışık ile göstergede görünür. Zamanlama bittiğinde başlangıç noktasına geri dönerek
kapanır. Bu zamanlayıcı ile kurulu olduğu dakika boyunca ışığın açık kalması sağlanmaktadır. Ortadaki silindir butona
basılarak istenildiği zaman süresiz boyunca açık veya kapalı kalması sağlanmaktadır.

Zamanlı-Işık

Electric socket with the time setter is adjusted from the button in the middle of the product. Time setting appears with
the blue light on the indicator. This blue light collects the light energy in the daytime. So it does not spend electric.
Through the electric socket with the time setter, the unnecessary electric consumption is prevented so that there is
a contribution to the budget. It basically helps the sustainable environment to use this design.When the time is set,
it appears with a blue light on the indicator. When the timing ends, it is closed by returning the start point. The light
is provided to be opened while the setting time. It is also provided to keep the light on or off timeless by pushing the
clylinder button in the middle.
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Yağ Kapanı

Ülkemizde kişi başı bitkisel yağ tüketimi 21 kg dır. Buna karşın kişi başı atık yağ toplama miktarı AB ortalamasının çok
altında olup 100 gr dır. Çevre dostu bu ürün ise sürdürülebilir çevre için tasarım yaklaşımı ile konvansiyonel yöntemler
ile doğrudan kanalizasyon sistemine verilen mutfak yağlarının geri dönüşümünü sağlarken aynı zamanda sisteme
verilen atık miktarını azaltmaktadır. Elektrikli tahrikli dönen disk sayesinde su üzerinde biriken yağlar toplanarak,
düşük enerji tüketimi ile yağdan arındırılmış temiz su sisteme verilmekte, su kaynaklarının ekotoksik mutfak yağları ile
kirlenmesinin önüne geçilmektedir. Cihaz depolama ünitesi olarak daha önce kullanılan pet su şişeleri kullanarak bu
atıkların tekrar kullanılmasını da sağlamaktadır. Cihaz topladığı her 1 litre yağ ile 1.000.000 litrelik suyun kirlenmesini
önlemektedir. Düşük maliyetli bu ürünün, ilerleyen dönemlerde bulaşık makinesi üreticilerinin makineleri ile tüketiciye
makine ile beraber vereceği endüstriyel bir standart haline geleceği düşünülmektedir. Herhangi bir bakım masrafı
gerektirmeyen ve sarf malzemesi kullanmayan bu ürünün, bir bulaşık makinesinin ömrü boyunda 10-15 litre yağ
toplayacağı hesaplanmıştır. Montajı çok kolay olan bu ürünün atıl halde kullanılan tezgah altı dolaplarına montajının
yapılması ile mutfakta fazladan yer kaplamamaktadır. Cihaz bulaşık makinesinden gelen sıcak suyu kullandığından
fazladan bir ısıtma sistemine ihtiyaç duymamaktadır. Cihazda emülsiyonun diaelektrik özelliğini ölçen sensörü
sayesinde sadece yüzeyde yağ biriktiğinde çalışmakta, 5 voltluk elektrik motoru sadece gereken zamanda çalışarak
minimun enerji sarfiyatı yapmaktadır. PET deponun aşırı dolması durumunda ise, fazla olan atık yağ depo değiştirilene
kadar sisteme verilmekte ve taşma olmamaktadır.

Yağ Kapanı

Çiğdem Güneş
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Middle East Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design
Yüksek Lisans
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Master’s Degree
Department of Industrial Design

106

Profesyonel - Mansiyon Ödülü / Professional - Mention Prize

In Turkey, vegetable oil consumption is 21 kg year per capita. However vegetable oil recycling is limited by 100 gr.
per capita/year at the bottom of the EU range at 5 kg. So the purpose of this eco friendly design is to prevent cooking
oils from entering the sanitary sewer system and to decrease waste amount in the drain by recycling. This design
collects immiscible and floating oil with the help of electric driven disc and displaces oil-free clean water into the
sanitary sewer line to eliminate ecotoxic pollution of natural water resources by limited amount of energy usage. The
design re-uses waste PET water bottles to store waste oil. This design eliminates 1.000.000 lt. of contaminated water
pollution for each 1 lt. of oil collection. Due to its low cost, this design is supposed to become an industrial standard
for usage and each trap can be given by dish washer producers without charge. The design does not need any
maintenance cost and consumables and 10-15 lt. of oil will be removed from sewer during its calculated operation
life. The easy installed design does not occupy valuable space in kitchen yet it uses idle under counter near sink. The
proposed grease trap uses pre-heated drain water of the dish washer so no additional heater is needed. The design
has installed dielectric oil level sensor and the electric motor (5V) is only operates adequate oil accumulation to save
time and money. No flooding can be occur due to excess fill in PET storage, yet the design leads surplus oil to sewer
system in conventional method.

Birinci Tur Elemeyi Geçen Projeler
Qualified Projects in the First Round
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LunchBox
IMMIB-EKA-GPR-20142405
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını istememiştir.
The participant did not prefer,
her photography and personel
info, to take part in the catalogue.

Sağlıklı yemek yeme alışkanlığı üzerine kurulmuş, kullandığı malzemeler ve kullanım mantığıyla sürdürülebilir bir
elektronik ürün fikri geliştirmek hedeflendi. Ürün baz olarak iki parçadan oluşuyor: gövde ve yemek kapları. Gövde,
plastik malzemeden oluşuyor. Usb girişi, güneş panelleri ve termos yapısı içine konulan yemeği konulduğu ısıda
tutmaya çalışıyor. Yemek kapları ise bulaşık makinesinde yıkanabilme özelliğinde ve kapaklı. Ürünün kullanım
senaryosunda; gün içerisinde yiyeceğimiz yemeği önceden belirleyip (kalorisi vb. girdiler hesaplanarak) kaplara
koyuyoruz, kapları da gövdenin içerisindeki raflara yerleştiriyoruz, kapağa da çatal, kaşık yerleştiriyoruz. Yemek
kapları gün sonunda yıkanabilir özellikte. Bu süreçte akıllı telefonlara entegrasyonu için de bir uygulama düşündük,
bu uygulama aracılığıyla hem yediklerimizden aldığımız kalorileri hesaplayabileceğiz, hem uygulama bize sağlıklı
yaşam önerileri sunacak, hem de yemek önerileri sunacak. USB girişiyle LunchBox ile iletişim kurulabilecek; bu usb
girişi aynı zamanda güç girişi olacak ve nerdeyse heryerde kullanılabilecek. Lcd arayüzü sayesinde de kullanıcı o an
içerisinde bulunan yemekleri ve kalori değerlerini öğrenebilecek. Güneş panelleri dış mekan kullanımında ek enerji
desteği/kaynağı sağlıyor.

LunchBox

An electronic product based on healthy eating habits . At the same time it is a sustainable concept with the logic of
the materials and product use . Product consists of two parts: body and eating containers . Body , is made of plastic
material; USB input , solar panels and structure is used to keep the heat of meal. containers and lids are dishwasher
washable . The product usage scenario : identify the meal of the day we would be eating beforehand ( calories , etc.
. inputs calculated ) and put into containers , we put the containers on the shelves; fork and spoon are placed . In
this process an application for the integration of smart phones could be developed. Through this application the
health-caring user will be able to calculate the calories taken by foods. The application will offer us a healthy life , it
will provide dining suggestions as well. With USB ports we can communicate with the lunch box, this USB input will
also provide power input and can be used almost everywhere . Through the LCD interface that the user learns the
value that can be found in food and calories . Additional energy source by solar panels for outdoor use is included.

Sevil Bayrak
Anadolu Üniversitesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Anadolu University
Faculty of Architecture and Design
Department of Industrial Design

Hope

Hope, hem masaüstü hem de yatakbaşı aydınlatma elemanı olarak tasarlanmıştır. Hem bir gece lambası hem de
çalışma lambası. Bu üründe farklı kullanım önerisi olarak kişinin bir yere giderken ürünün bir parçasını da yanında
götürebilmesini sağlamaktır. Ürünün konseptini göz ve umut kavramları oluşturmaktadır. Gözümüz her zaman bizimle
birliktedir, umutla yaşar ve bir umudu ararız. Bu sebeple ürün birbirinden ayrılabilen 2 parçadan oluşmakta ve bu
parçalardan birini ihtiyaç duyduğumuz anda yanımıza almamızı sağlamaktadır. Birçok aydınlatma ürünü yüksek ışık
gücü verebilmesi amacıyla çok elektrik enerjisi harcayan ampüller yardımıyla yapılıyor. Ben kendi ürünümde düşük
elektrik enerjisi ve uzun ömürlü aydınlatma sağlamak amacıyla LED teknolojisinden yararlandım. Böylelikle ürün
düşük elektrik enerjisi harcayacak ve daha uzun ömürlü olabilecek. Bataryası sayesinde ürün sürekli prizde tutulmadan
kendi enerjisi ile bir süre daha dayanabilecektir. Ürünün sabit alt parçasında bulunan mavi LEDler üzerindeki
dokunmatik tuşlar yardımıyla çalışmaktadır. Bu gece lambası olarak kullanım için uygundur. Ürünün üst parçasındaki
düğme 3 aşamalı olarak içindeki LEDlerin yanmasını sağlamaktadır. Bu sayede istenilen ışık seviyesi elde edilmiş
olmaktadır. Üst parçanın malzemesi plastik kaplanmış bakır telden (neoprene rubber) oluşmaktadır. Bu sayede bu
parçayı yanımıza aldığımızda istediğimiz yere sarmak suretiyle yerleştirebiliriz. İçindeki batarya bize ana üniteden ayrı
olarak kullanma avantajı vermektedir. Ürünün ana ve üst ünitesinin malzemeleri renkli ve parlak plastikten (ABS)’den
oluşmaktadır.

Hope

Designed as both a desktop lighting and a bedside lighting.It is both working lamp and night light lamp. As another
user offer in this project, it gives user the advantage of taking the objects one of part with him/her. The consept of the
project is eye and hope. Our eyes are always with us, we live with hope and look for hope. For this reason this product
has two parts which are splited and if we need we can take it with us. Lots of the lighting products are use more
electric energy for giving high light power. So in this product İ use LED technology, this has less usage of electric
energy and long life. And with its battery we don’t use this product pluged in. Blue LEDs on the bottom part turn on
with touchable parts on. This is appropriate for night light lamp. For the upper parts it has button on it with 3 partition
for lighting the LED according to user’s need of lighting level. the movable part’s material is neoprene rubber, so this
gives us to take it with us and wrap into any place we want.
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IMMIB-EKA-PR-20142469
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını istememiştir.
The participant did not prefer,
her photography and personel
info, to take part in the catalogue.

Awared

Awared Awared temel olarak çocukları enerji kullanım miktarı hakkında bilinçlendirmek amacıyla tasarlanmıştır. Bu
ürün çocuk odasında gece lambası işlevi görmektedir. Kullanıcı olan çocuk ürün ile etkileşime girerek ne kadar süre
ışığı kullanmak istediğine karar vermektedir. Ürün 360° dönebilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu 360° 60 dakikaya
tekabül etmektedir. Kullanıcı üst parçayı çevirerek 0 ile 60 dk arasında bir kullanım süresi ayarlar. Ancak kullanım
süresi/dakika arttıkça ışığın rengi üzerine geldiği dilimin rengini alarak daha kırmızı bir tona ulaşır. 0-5 dk beyaz ile
55-60 dakika ise koyu kırmızı ile temsil edilmektedir. Kırmızı rengin seçilmesi, dikkat uyandırıcı olması sebebiyledir,
böylece kullanıcının ürünü ayarlarken tüketeceği enerji hakkında bilinç kazanması hedeflenmektedir. Ürün polikarbonat
malzemeden plastik enjeksiyon teknolojisi kullanılarak üretilecektir. Ürün içerisinde bir adet pcb üzeri rgb ledlerin dizili
olduğu lamba ve bu lambayı çalıştıracak bir elektronik kart bulunmaktadır. Ürün kablo ve fiş üzerinden direkt 220 volt
ile çalışmaktadır.

Awared

Awared Awared basically designed for teaching about energy usage and efficiency. This product works as night lamp
in children?s room. . Child as a user will be able to decide on how much time he/she will use the light. Product is
designed to be rotatable 360 °. This 360 ° corresponds to 60 minutes. User turns the upper part of the product
between 0 to 60 min as usage time. However, by the increasing usage time / min. light gets darker, takes the color
where the part stands on. 0-5 min slice represented with white and 55-60 min slice with dark red color. The red
color is selected, attention is because it is eye catching, so users will consume energy when adjusting the product is
expected to gain awareness. Product will be produced from polycarbonate material using plastic injection technology.
Total PCBs in products via a sequence of RGB LED lamp and the lamp that will run include an electronic card. The
product contains a lamp on which rgb leds are placed on a pcb and also an electronic card which will run these leds.
The product operates at220 volt electricity directly with cable and plug.

IMMIB-EKA-PR-20142470
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını istememiştir.
The participant did not prefer,
her photography and personel
info, to take part in the catalogue.

Fusio

Geleneksel eritme yöntemlerinde geniş bir yüzey ısıtılmakta ve bu nedenle enerji sarfiyatı artmaktadır. Basit bir kaşar
eritme işlemi için, koca fırını ısıtmak, bu bağlamda, elektrik ve zaman israfı demektir. Diğer yandan, çikolata ve yağ
eritirken ortaya çıkan bulaşıklar ayrı bir sorundur. Bu bulaşıkların temizlenmesi için harcanan su ve zamana ek olarak
deterjan kullanılmaktadır ki çevreye zararı çok büyüktür. Fusio, eritme için özelleşmiş bir üründür. Enerji ve zaman tasarrufu
ön planda tutularak tasarlanmıştır. Bu amaçla eritme eylemi, pişirmeden bağımsız olarak düşünülmüştür. Kullanıcı, bir
hazneyi kullandıktan kısa bir süre sonra buzdolabında saklayıp tekrar tekrar kullanabilmektedir. Buzdolabında saklanabilen
hazneler sayesinde, aynı ısıtma ünitesinde farklı malzemelerin eritilmesi amaçlanmaktadır. Bu, aynı zamanda her
kullanımda bulaşık ortaya çıkarmayan, pratik ve çevreci bir çözümdür. Yüzeysel eritme mantığıyla yiyeceklerin tazeliğine
zarar da gelmeyecektir. Kablosuz hazne ile ürünün taşınabilirliği arttırılmış ve kullanıcı dostu bir ürün olması sağlanmıştır.
Fusio, yeni yeme alışkanlıklarının kazanımı için de önemli bir yere sahiptir. Farklı peynir çeşitlerinin baharat ve yağlarla
karıştırılarak peynir kokteylleri hazırlanmasına olanak sağlamaktadır. Farklı kokteyllerin farklı menülerde kullanımı ile
yiyecek zenginliği arttırılacaktır. Aynı durum, erimiş çikolatanın pasta, tatlı ve içeceklerimize daha çok girmesine olanak
sağlamaktadır. Öte yandan Fusio ile, patates püresi gibi yiyecekler ısıtılarak servis edilebilecektir.

Fusio

In conventional melting methods, a large surface is heated and therefore the energy consumption increases. For melting
cheddar, even if it is a simple process, big furnace to heat, in this context, means a waste of power and time. On the other
hand, the dirty dishes after chocolate and fat melting are other problems. In addition to the water and the time spent
for cleaning those dishes, the detergent which has has an immense environmental damage is used. Fusion, is a product
specialized for melting. Saving time and energy are kept in the forefront while designing the product. For this purpose,
the act of melting is considered independent from baking. The user uses the container that should be stored in the fridge
shortly after the use and can be used again and again. Thanks to the seperate food containers that can be stored in the
refrigerator, different foods can be melted in one heating unit. This is a practical and environmentally friendly solution to
the dirtyness in the kitchen after every single use. With the logic of surface melting, damage to the freshness of the food
will be eliminated. Wtih the cordless container, portability and user-friendliness of the product are enhanced. Fusion has
an important place for the recovery of new eating habits. Different types of cheese mixed with spices and oil allows the
preparation of cheese cocktails.Wealth of food will be increased with the use of different cocktails with different menus.
The same case allows to molten chocolate to enter our cakes, sweets and drinks. On the other hand, Foods like mashed
potatoes can be served by heating with Fusio.

Elektrikli Küçük Aletler Kategorisi “Sürdürülebilir Çevre İçin Tasarım” / Electrical Small Appliances “Sustainable Environment” Category

Profesyonel / Professional

113

Elektrikli Küçük Aletler Kategorisi “Sürdürülebilir Çevre İçin Tasarım” / Electrical Small Appliances “Sustainable Environment” Category
114

Profesyonel / Professional

IMMIB-EKA-PR-20142564
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını istememiştir.
The participant did not prefer,
her photography and personel
info, to take part in the catalogue.

TurkuAZ

TurkuAZ tüketilen su miktarı hakkında kullanıcıyı bilgilendirerek bilinci arttırır ve su tüketimini azaltmaya teşvik eder.
Banyo, mutfak veya duş armatürlerine yerleştirilen ürün su akışıyla çalışmaya başlar. İçerisindeki pervane su akışıyla
döner. Dönüş hızı su hacmini belirlerken, dönüş esnasındaki hareket enerjisi dinamo yardımıyla elektrik enerjisine
dönüştürülür. Başka enerji kaynağına ihtiyaç duymaz, kendi enerjisini kendisi üretir. LED ekranı musluktan akan
su miktarını gösterir, rakamlar hareketli görseller ve animasyonlarla desteklenir. Örneğin, kullanıcının zihninde su
israfının kuraklıkla özdeşleşmesi için bir ağacın kuruma süreci anime edilmiştir. Kullanılan su miktarı arttıkça değişen
ekran görüntülerinde su miktarı ve buna bağlı olarak yeşil bir ağaç ikonunun kuruyarak kahverengine dönmesi görülür.
Ürün ?Mode? buttonuyla duş için daha toleranslı bir moda alınabilir. Alt kısımda bulanan gizli nipel ile duş bağlantısı
yapılır. Farlı iç çaplardaki kauçuk contalarla farklı armatür çıkışları için uygunluk sağlanır.

TurkuAZ

TurkuAZ aims to raise awareness about water saving. It begins to work with water flow. When water flows, the
propeller begins to rotate. While the speed of rotation features the water amount, dynamo converts rotational motion
into electric energy. It produce the energy it needs. LED screen displays the amount of used water and support it
with motion graphics. For example, if water continues to flow, a tree is shown as drying. By this way water waste
is consubstantiated with drying process of a tree and drought to stimulate the user. Mode button make the product
more tolerant for shower. The period of green to warning red is extended by this way. It comes with rubber gaskets
in different inner diameters to compatible for different size of armatures.

Ahmet Burak Aktaş
Orta Dogu Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Middle East Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design
Yüksek Lisans
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Master’s Degree
Department of Industrial Design

BreadBx

Türkiye’de günde 5 milyon ekmek israf edilmektedir. Proje sürecinde yapılan araştırmalar, ekmek biraz bayatladığında,
kullanıcıların yeni ekmek satın alma eğiliminde olduklarını göstermektedir. Geleneksel ekmek kutuları etkili bir koruma
sağlamamakla beraber, kapalı yapıları sebebiyle çoğunlukla içindeki ekmeklerin unutulmasına yol açmaktadır. Bu
yüzden de birçok kullanıcı, yeterince etkili bir koruma sağlamayan ve kirli bir görüntü oluşturan poşetlerde ekmeklerini
saklamaktadır. BreadBx, kullanıcıların ekmek israflarını en aza indirmelerini sağlayan elektrikli bir ekmek kutusudur.
İçindeki küçük vakum motoru, kutunun içindeki havayı vakumlar ve ekmeklerin daha uzun süre taze kalmasını sağlar.
Bunun yanısıra şeffaf kapağı, içerideki ekmekleri görünür kılar ve ekmeklerin kutuda unutulma probleminin önüne
geçilmiş olur. Ürünün sadece tek bir tuşu vardır. Kullanıcı artan ekmekleri kutuya koyup kapağı kapattıktan sonra bu
tuşa basarak vakum motorunu çalıştırır. Ürünün altındaki şeffaf şerit, LEDler yardımıyla ortadan başlayarak iki uca
doğru yanmaya başlar, vakum tamamlandığında şerit tamamen yanar ve vakum süreci sona erer. Kullanıcı kutudan
ekmek almak istediğinde tekrar aynı tuşa basarak vakumu serbest bırakır. Bu süreçte LEDler de söner ve kullanıcı
kapağı kaldırarak ekmeklere ulaşabilir. Ürünün içindeki ahşap sepet sayesinde ekmekler kolayca kutudan alınabilir. Bu
sepet aynı zamanda sofra için servis tepsisi olarak ve kalan ekmekleri tekrar kolayca kutuya yerleştirmek için kullanılır.

BreadBx

In Turkey, 5 million breads are wasted every day. Researches that conducted during the development of the project
showed that, if the bread stales just a little bit, people tend to buy a new one. People have conventional bread boxes,
but they do not provide efficient protection and their closed structure leads users to forget breads inside of them for
a long time. Therefore, a lot of people uses plastic bags to store breads, which is an inefficient and unaesthetic way.
BreadBx is an electrical bread box that enables users to minimize their bread waste. It has a small vacuum motor that
vacuums the air inside of the box in order to keep bread fresh for longer. In addition, the transparent top part makes
bread visible to users so that they do not forget the bread inside for a long time. BreadBx has just one button. After
user puts the bread leftovers inside the box, he/she pushes the button and activates the vacuum motor. The LEDs
under the product starts to light from middle to the both ends, visualizing the vacuum process. When all of the LEDs
light, the vacuum process becomes completed. When user wants to take bread from the box, he/she pushes same
button and releases the vacuum. LEDs again shows the releasing process and turns off at the end. User can take the
breads from the box easily with the help of the wooden bread basket inside. This basket can also be used to serve
bread on the table and putting back the leftovers again easily.
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Istanbul Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
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Istanbul Technical University
Faculty of Architecture
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Up

Aydınlatma elemanının boyu yükseldikçe ışık şiddeti de artar. Gerektiği yerde gerektiği kadar ışık kullanımını teşvik
etmesi ile enerji tasarrufu sağlamaktadır.

Up

As the height of lightning component raises so does the density of light emittance. Since this design promotes
adequate amount of light in required sites, it saves energy.
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Ö€renci - Birincilik Ödülü / Student - First Prize

Recycle

Recycle, yemek artıklarını su ve hayvan besinine dönüştüren bir geri dönüşüm projesidir. Dünyada her yıl tonlarca
ekmek ve diğer besin artığı çöpe atılmakta ve doğaya geri dönüştürülememktedir. bu israfı önlemek için insanların
yemediği besin artıklarını toz halinde kurutarak, kuş , kedi ya da köpeklerin yemesi sağlanmaya çalışılmıştır. Recycle
besinleri kuruturken açığa çıkan su buharını da arıtasark yoğunlaştırır ve su haznesinde biriktirir. böylece hayvanlar ve
bitkiler için gerekli su da geri dönüştürülmüş olur. Yiyeceklerin kurutularak öğütülmesi ve havasız ortamda muhafaza
edilmesi bakteri üretimini engeller. Recycle’ın kullanımı oldukça basittir. Kapağı açılır, yiyecek artıları içine boşaltılır.
Kapağı kapatılarak başlatma butonuna basılır. Geri kalanını recycle halleder. Tek yapılamsı gereken işlem bittikten
sonra su ve yiyecek haznelerinin alınıp hayvan ve bitkilere ulaştıılmasıdır.

Recycle

Recycle is a recycling project transforming food wastes into water and animal feed. On a global scale tons of bread
and foods are wasted and not recycled into the nature. To stop this waste it is aimed to provide bird, cat or dog foods
by powder drying the food wastes of humans. While drying the foods, Recycle also distills emerging water steam
which is then accumulated within water tank so that water needed by animals and plants can also be recycled. Drymilling of foods and preservation in airless environment prevent the emergence of bacteria. Recycle is user-friendly.
The tap is opened, food wastes are put inside. The tap is then closed and start button is pressed. The rest is left to
recycle. The only thing to do is at the end of process taking the water and food reservoirs to meet with animals and
plants.
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Tutku Bayat
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Kadir Has University
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Ö€renci - ‹kincilik Ödülü / Student - Second Prize

Kalde

Kalde, kumda kahve pişirme yöntemlerinden yararlanan, geleneksel tabanlı modern görünümlü, manuel bir kahve pişiricisidir.
Kalde’nin kahveyi çok az bir elektrik enerjisi kullanarak pişirmesi en önemli özelliklerinden biridir. Kumda kahve pişirme
yöntemi ile pişen kahveler en lezzetli kahvelerdir. Kumda kahvenin daha lezzetli olmasının nedeni, kumun cezvenin etrafını
sarıp eşit ısı vermesi ve uzun sürede yavaş yavaş pişmesidir. Ayrıca, kumun çok uzun süre ısı tutabilmesi sayesinde sadece
1-2 dakika elektrik enerjisi kullanılır. Kum yeterli ısıya ulaşınca elektrik enerjisi otomatik olarak durur. Sabit ısıda kahve
yavaş yavaş pişer. İhtiyaç duyulduğu anda ısı tekrar artar. Kalde, manuel bir kahve pişiricisi olduğu için kahve taşmadan
alınabilir. Kuma gömülen cezvenin, mutfak tezgahına kum dökmesini engellemek için cezve asıl gövedeye bağımlı bir şekilde
tasarlanmıştır. Kumda kahve, 90 derecede pişmektedir. Yaptığım araştırmalarda, ısıtıcının derecesi daha yüksek değerlere
çıksa bile, cezveye ulaşan ısının 90 dereceyi geçemediği gözlemlenmiştir. Bu sebeple çok yüksek ısılara çıkmadan daha az
enerji ile kahve pişirmek amaçlanmıştır.

Kalde

Kalde is a traditionally-based, modern looking, manual coffee cooker that uses the cooking in sand method. One of
its major characteristics is that it cooks the coffee using very little energy. Coffee that is cooked in sand is the most
delicious. What makes it so delicious is the sand that surrounds the coffeepot, giving equal heat to all sides, and that
it is cooked gradually in a longer time. Besides, due to the fact that the sand retains the heat for a very long time,
electric energy is used only for 1 or 2 minutes. When the sand reaches the adequate temperature, electric energy stops
automatically. Coffee is cooked gradually in a stable temperature. The temperature rises when needed. Since Kalde is
a manual coffee cooker, coffee can be taken before it overflows. In order to prevent the coffeepot buried in sand from
spilling sand onto the kitchen bench, the pot is designed as dependent to the main body. Coffee is cooked in 90 degrees
in sand. During my researches, it was observed that the heat reaching the coffeepot does not surpass 90 degrees even
if the temperature of the cooker reaches higher units. This feature was designed with the aim to cook coffee with less
energy without reaching high temperatures.
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MSGS University
Faculty of Architecture
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Ö€renci - Üçüncülük Ödülü / Student - Third Prize

Crop

Apartman girişi site bahçelerine veya parklara konulması amaçlanmış crop atık pillerin içinde kalan enerjiyle çevreyi
aydınlatır. Crop un içine atılan piller içinde kalan enerjiyle crop un dış kısmında bulunan ledlerin yanmasını sağlar.
crop a atılan atık pil miktarı ne kadar fazla ise ledlerin ışığı o kadar iyi sonuç yaratır buda kullanıcıyı elinde bulunan
atık pilleri atmaya teşvik eder.

Crop

The energy inside Crop waste batteries that are planned to be placed in apartment yards or parks can enlighten the
surrounding places. The batteries put into Crop shall enable the LEDs outside the Crop to light thanks to the energy
remained inside. The higher the quantity of waste batteries placed into Crop the better the light provided by LEDs thus
the users are encouraged to put the waste batteries into this Crop.
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Kocaeli University
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Öğrenci - Mansiyon Ödülü / Student - Mention Prize

Opulent

Su kaynağı bulunmayan tarım alanlarında opulent hiçbir kaynağa gerek duymadan doğanın enerjisi ile damlama
yapar. Pet şişe delinerek toprağa gömülür buda suyun köklere daha hızlı iletilmesini ve buharlaşmamasını sağlar. ‘
Parçadan oluşan opulent tarım alanlarında sadece su üretim tankıyla kullanılarak çok düşük maliyetlere alınabilecek
ve en az 10 yıl kullanarak çiftçi bütün masraflardan kurtulmuş olacak, kendi ücretini rahatlıkla amörti edicek. ’ Nemli
havayı üst kapaktan içeri alarak soğumasını sağlayan yüksek devirli fan kullanılır. ‘ Boruların içinde bulunan donma
sıcaklığı düşük olan gaz, fanla beraber soğur ve gelen havadaki nemi yoğunlaştırarak su damlacıklarına çevirir. ’ Huni
şeklindeki metal tabaka damlacıkları ortasında toplar ve tek taraflı kapakla alttaki su tankına iletir. ‘ Suyu belirli bir
debide akacak kadar toplayan tankta bulunan tıpa, su seviyesi belirli bir yüksekliğe geldiğinde kaldırma kuvvetinin
etkisiyle açılır. Suyu belirli miktarda toplamanın amacı alttaki tankta ultraviyole ışığa belirli süre maruz kalarak
etkili bir biçimde dezenfekte etmektir. ’ Güneş panellerinden elde edilen elektirik enerjisi silindir bataryada toplanır.
Bu enerji opulentin gündüz uv ışığa ve fana enerji kaynağı olur. Sistemin gecede çalışarak 24 saat durmadan su
üretmesini sağlar. ‘ Güneş panelleri dışarıdan hiçbir enerji kaynağına gerek duymadan su üretir. ’ Ultraviyole lamba
suyu dezenfekte eder. Temiz su içerisinde hiçbir bakteri barındırmaz ve ultraviyole ışık sağlık açısından hiçbir tehdit
oluşturmaz. ‘ Su kabı temiz suyu şişeye aktarır ve su üretimi ve temizlenmesi sağlanmış olur.

Opulent

In agricultural areas with no water resources, Opulent can, by making use of natural energy alone, enable drip
irrigation with no need for additional resources. Plastic bottle is drilled and buried under ground thus water reaches
the roots faster and vaporization is prevented. OPULENT consisting of 2- components shall be used in agricultural
areas with tank alone so that the costs shall be significantly lower. The product shall be used for minimum 10 years.
The farmer shall then be safe from all relevant costs. He shall amortize his own wages easily. A high-speed fan which
enables cooling the humid air by letting inside from top cover is used. The gas inside the pipes and of which freezing
temperature is low cools off with the fan and by intensifying the humidity in coming air it turns it into water dews.
Metal plate shaped as a funnel accumulates the dews in its center And with the one-sided tap it transmits the dews
to the water tank below. The tap inside the tank which accumulates the water till a level that can run on a certain
debit is opened with the lift force once the water reaches a certain height level. The objective in collecting the water
within a certain amount is, by being exposed to the ultraviolet light on the bottom tank for a certain length of time,
enabling an effective disinfection. Electrical energy obtained from solar panels is collected in cylindrical battery. This
energy then becomes OPULENT’s daytime UV light and energy source for the fan and enables the system to operate
at night 24 hours nonstop to generate water. Solar panels generate water with no need for external energy sources.
Ultraviolet lamp disinfects water. Clean water contains no bacteria and ultraviolet light poses no threat to human
health. Water tank transmits clean water to the bottle so that water production and cleaning can be feasible.
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Light Pot

LIGHT POT Alternatif ve çevreci enerji kaynaklarından en önemlilerinden biride rüzgar enerjisidir. LIGHT POT
balkonunuz ,terasınız veya bahçenizde esen rüzgardan enerji üretir ve topladığı enerjiyi size ışık olarak sunar.
Tasarımın ana gövdesi üzerine konumlandırılan rüzgar gülleri , yakaladıkları esinti ile döner ve gövde içerisinde
bulunan lithium iyon pilleri besler.Pillerde biriken enerji,gece sensörünün devreye girmesiyle ,gövde içerisinde
bulunan led aydınlatmaları yakar.Sistem ,gün ışıyıncaya kadar aydınlatmaya devam eder.Tasarımın rüzgar gülleri her
esintiyle dönerek sistemi sürekli şarj eder.

Light Pot

LIGHT POT One of the most important alternative and green energy source is wind energy. LIGHT POT, your balcony,
terrace or garden produce and collect energy from the wind blowing in your energy as you can take the light. Design
positioned on the main body of the wind rose, caught the breeze returns and lithium-ion batteries located within the
body and nourish it.The stored energy in the batteries, with the introduction of night sensor, LED lighting is located
within the body burns.The system will continue lighting until the day light.Turning in the breeze of the wind rose
design each system continuously recharges.

Birinci Tur Elemeyi Geçen Projeler
Qualified Projects in the First Round
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Basri Gündoğdu
Doğuş Üniversitesi
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Doğuş Universty
Faculty of Art and Design
Department of Industrial Design

GreenLight

Elektrik kesintilerinde evde kullanabileceğimiz ve enerjisini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayan bir tasarımdır
Greenlight. Bir vakum aracılığı ile evinizin, ofisinizin camına rahatlıkla yapıştırabilirsiniz. Gövdesinde bulunan kilitleme
sistemi sayesinde vakumu camdan hiç çıkarmadan Greenlight’ı çıkarıp rahatlıkla kullanabilirsiniz. Enerjisi boşaldığında
tekrar camda duran vakuma kilitleyip şarj olmasını bekleyebilirsiniz. Vakumu kullanabileceğiniz bir ortam olmadığında
Greenlight’ı ışık kaynağından destek alarak solar panel güneşe bakacak şekilde herhangi bir zemine bırakabilirsiniz.
Elektrik kesintilerinde sadece ışık kaynağına ihtiyaç duymayız. bu gibi durumlarda kullandığımız elektronik cihazların
da elektriğe ihtiyacı vardır. Cep telefonu, dizüstü PC, tablet PC vb. elektronikler için gerekli enerjiyi de buradan
sağlayabilirsiniz. Sadece elektrik kesintilerinde değil doğal afetler sırasında da enerji kesintileri uzun süreli yaşanabilir.
Bu durumlarda kesintisiz bir aydınlatma ve şarj ihtiyacı doğacaktır. Doğal afetler sırasında bu enerjiyi şebekeden
sağlamak mümkün olmaya bilir. Greenlight bunun gibi acil durumlar için de basit bir çözüm sunar size.

GreenLight

Greenlight is a design that you can use at home in case there is power cut. And this design also gets its energy
(energizes) from renewable energy sources. You can easily paste it into your house?s or your office?s window
through a vacuum. Through the interlock system in its body, without removing vacuum from the window, you can
easily use it by removing Greenlight . When its energy is consumed you can lock the vacuum on the window and wait
it to be charged. If there is not an environment to use vacuum, with the support of the light source and by facing solar
panel to the sun you can let Greenlight on any ground. We do not only need light source in case of power cut. Also
in such cases the electronic devices that we use need the electricity. You can provide the required energy from this
design for electronics such as mobile phone, laptop PC, tablet PC and so on. Not only during the power outages but
also during the natural disasters, there may be long-term power outages. In such cases, a continuous lighting
and charging will be needed. During the natural disasters, it cannot be possible to provide energy from the grid.
Greenlight offers you a simple solution for such emergency situations as well.

Ayşe Kırımlı
İstanbul Arel Üniversitesi
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
İstanbul Arel University
Faculty of Engineering and Architecture
Department of Industrial Design

Temiss

Urun cok islevli bir temizlik unitesidir. Urunun tasarimi sayesinde temizlik ardindan urunun ortadan kaldirilmasina
ihtiyac yoktur. Alan tarayicilarla istenilen bolgeyi rahatca temizleyebilmesi, ozellikle cami kendi basina
temizleyebilmesi olusan bel rahatsizliklarina ve tehlikelere karsi cozum olmustur. Urun sabit durdugu alan icinde
havayi nemlendirmesiyle ve aldigi formuyla salonda duran bir fazlalik degilde basli basina temizlik robotu olmustur.
tekerlegin ve temizleyici urunun iki kenarindaki miknatislar gerekli cekim gucunu karsilar. urunun donerek hareket
etmesi mikrofiber bezlerin ayni anda islatip kurutmasini saglar. alan tarayicilar sayesinde istenilen yerlerin temizlenip
temizlenmeyecegini belirler.

Temiss

This product is a multifunctional cleaning unit. through the functional design, the user doesn’t need to hide the
product after the cleaning process. it dampens the air while immutable on the surface. the product is a big solution for
back-shoulder hurts and dangerous situations by the area-scanners which clean the needed surface and especially
clean windows by itself. The magnets besides the wheels and the cleaning product provide the needed force of
gravity. Spinning motion of the product provides the microfiber cloths dampen and dry at the same time. The product
itself decides the needed cleaning areas with the area-scanners.
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Erencan Kahraman
İstanbul Arel Üniversitesi
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
İstanbul Arel University
Faculty of Engineering and Architecture
Department of Industrial Design

Fresh

Urun pazardan yada manavdan aldigimiz uzerinde gorup gormedigimiz tum kir ve bakterileri herhangi bir katki
maddesi kullanmadan ve el degmeden yıkamamızı saglar.Yikama esnasinda Ultrasonik titresimler kullanarak urunun
uzerinde bulunan tum kir ve bakterileri temizler.Yikanan su islemden sonra depoya inerek orada Ultraviyole isinlari
sayesinde suyun icinde bulunan mikrobakterilerin temizlenmesini saglar.UV isinlari suda hic bir koku,renk degismesi
ya da tat değgismesi yapmamaktadir

Fresh

This product provides us to clean fruits and vegetables which contain dirt and bacteria without hand-contact and
without using any additives. while washing, the product releases ultrasonic vibrations cleaning all bacteria and dirt.
After washing period, the water comes down to the bin and be cleaned from microbacteria with the UV lights.The UV
lights do not cause any odor, color or taste change in water.

Ece Pınar NUHOĞLU
Işık Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Işık Universty
Faculty of Fine Arts
Department of Industrial Design

Fry For Future

Ürün, ev tipi fritözlerde olduğu gibi bir tel sepet ile bir adet çıkarılabilir hazne içermektedir. Evlerde kullanılan kızartma
yağının işi bittiğinde çevreye zarar vermeyecek şekilde atılması ve değerlendirilmesi üzerine kurulan konsept, atık
yağın yağ geçimez torbalara alınarak geri dönüşüm konteynırlarında toplanmasını; daha sonra ise geri dönşüm
merkezlerinde, biyolojik yakıta çevrilerek değerlendirilmesini öngörmektedir.

Fry For Future

This product contains a metal basket and a TEFLON bin like the previous fryers. However this product’s concept,
which has an aim to recycle the junk oil without damaging the environment; is based on the expected process of
putting the junk oil into the oil-resistant bags, then putting them together in the recycling containers and recycle them
to the bio-oil in the recycle centers.
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Serhat Altın
İstanbul Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
İstanbul Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design

eBlower

Ürünün tasarlanması sürecinde, teknik konularda (manyetik alan, elektromanyetik alan, radyasyon, enerji sarfiyatı...)
ciddi araştırmalar yaptım ve edindiğim bilgilerin doğruluğunu adım adım kanıtlayarak ilerledim. Fonksiyonellik
ve üretilebilirlik parametreleri ışığında estetik ve yalın bir ürün çıkartmaya çalıştım. Ürüne başlarken yenilikçi ve
katma değeri yüksek bir sonuç hedefledim. Günlük hayatta sıkça kullandığımız, en çok radyasyon yayan ve aşırı
enerji tüketen küçük ev aletlerinden biri olan saç kurutma makinasını yeniden ele aldım, içten dışa bütün detaylarını
gerçekçilik ve yenilikçilik balansında ya yeniden yorumladım ya da yenisini tasarladım. Saç kurutma makinaları
hakkındaki bilgi birikimim belli bir kompleksiteye ulaştıktan sonra, bir tasarım öğrencisi olarak, elimdeki parçalar
bütününü kendi kendini ifade edecek kadar yalın ve estetik bir ürüne dönüştürmeye çalıştım. Ürünün yapısı, manyetik
alanın ve onunla aynı doğrultuda ilerleyen elektromanyetik alanın (radyasyon) doğal yoğunluk bölgesinin kullanıcıdan
uzakta konumlanmasını sağlar. Bobin şeklinde tasarlanmış seramik, aluminyum ve direnç tellerinden oluşan ısıtıcı
eleman, homojen ve verimli ısıtma sağlarken, manyetik alanının konumlandırılmasında rol oynayan ürünün “L” yapısı
dışındaki diğer etkendir.

eBlower

During the process of design, I did various researches about technical issues of the hair dryers such as magnetic
field, electromagnetic field, radiation and energy consumption. I had proved all the informations that I got on the
process. According to the parameters of functionality and manufacturability, I aimed to have an innovational and
precious product at the and of the design process. I had reconsidered the hairdryer as one of the daily use products,
which creates intensive radiaton and consumes excessive amounts of energy. I had finalized all the details of the
products with an innovator and realistic approach. After all I had worked on simplification and self expression of the
product. Product creates a directed magnetic field which is in same direction with electromagnetic field (radiation).
Bobbin-like heting element and “L” type of the body plays the biggest two roles to direct the magnetic field.

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

All-in-one

Ürün iki adet ısıtıcı ve yedi parça mutfak gerecinden oluşur. Isıtıcı ile gövde ayrılmıştır ve yedi parça ortak ısıtıcıları
kullanır. Böylece her parça için ayrı ayrı ısıtıcı üretilmemiş olur. Parçalar ısıtıcının üzerine konulabilir modüler
parçalardır. Alt kısımları bunun için özelleşmiştir. Malzeme kullanımında minimalist olan ürünün ayrıca form dilinde
de minimalist bir çizgi izlenmiştir.

All-in-one

Product consists of two heating elements and seven appliances. Heating elements are separated from the bodies
of appliances. Thus it is not needed to produce heating element for each kitchen appliance. Appliances are modular
parts which can be placed on heating elements. Their bottom parts are specialized for that. All-in-one is minimalist
in both material usage and form language.
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IMMIB-EKA-PR-20142565
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını istememiştir.
The participant did not prefer,
her photography and personel
info, to take part in the catalogue.

Brickfry

Bildiğiniz gibi çalışan anne ve babaların günümüz şartlarında çocuklarıyla yeteri kadar ilgilenememeleri büyük bir
sorundur. Bu sorundan yola çıkarak projeme uygun persona olarak ; genç çalışan , ve küçük bir çocuk sahibi olan
bir kadın seçildi. Bu kadın günü bir çok saatinde meşgul ama ailesi ve çocuğu her anne gibi onun için de çok değerli,
gündüzleri eşi ve kendisi evde yokken bir bakıcı çocuğuna bakıyor ama akşam eve geldiğinde ne kadar yorgun olsa
bile çocuğuyla ilgilenmek veya vakit geçirmek istiyor. Bir çok küçük çocuğun yemek yeme problemi vardır. Ve anneler
veya onlarla ilgilenen büyükler çocuklara yeteri kadar yemek yedirme konusunda zorlanır. Çocuklar sağlıklı ürünler
yemekten çok haz etmezler hatta daha çok bol yağ ile kızartılmış yemekleri ya da fastfood tarzı ürünleri severler. Bu
yemekler çok sağlıksız oldukları gibi aynı zamanda fazla yağ ile üretildiklerinde atık yağ çıkarımları çok fazladır. Atık
yağlar günümüzde büyük sorun oluşturmaktadırlar. 1 litre atık yağ yaklaşık 1 milyon litre temiz suyu kirletebilir. Atık
yağlar için toplama servisleri oluşturulmuş olsa da günümüzde çok iyi işlediğinden söz edilemez. İste bu noktada
tasarlamış olduğum brickfry devreye giriyor. Çocuğu için birşeyler yapmak ve onunla ilgilenmek isteyen bir anne,
çocuğuna yemek yapmak istiyor ama yeteri kadar enerjisi yok, brickfry kolay ve zahmetsiz üstelik çocuğu için çok
sağlıklı ve onun sevebileceği kızartmalar yapmasını sağlıyor. Çocuk için de bir oyun ve oyuncak olarak gördüğü
brickfry?ın içinden çıkan sağlıklı yemekler , çok daha çekici geliyor. Aynı zamanda anne çok az yağ ile yaptığı yemekler
sayesinde atık yağ üretimini oldukça azaltıyor ve doğaya katkıda bulunuyor.

Brickfry

The rate of waste oil is increasing and 1 liter waste oil contaminates 1 million liters of clean water. Brickfry is designed
for cook healthy and attractive foods for children with more less oil. Because every children don’t like to eat healty
foods, they like fastfood and unhealty foods with fat like fries. The product can cook foods with low oil and it can
serve healty foods for children. Besides it has a toy shape and it is will be atractive for children. Parents when prepare
healty foods their children at the same time they will protect the nature.

IMMIB-EKA-PR-20142575
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını istememiştir.
The participant did not prefer,
her photography and personel
info, to take part in the catalogue.

Lifepower

Günümüzde, masa başı çalışan kişiler ve buna benzer mesleklerde çalışan kişiler; saatlerce hareketsiz kalmaktadır ve
bu durumu farketmemektedirler.Böyle çalışma ortamlarında, belirli sürelerle molalar verilmeli ve kısa süreli egzersizler
yapılmalıdır. Ürünün yanlarında bulunan tuşlara basılarak serbest bırakılan metal kasa, çevrilerek telefon standı
oluşturulur. Teknolojiyle iç içe olan hayatımızda, da telefon önemli bir yer tutmaktadır.Ancak telefonların beklenmedik
zamanlard şarjlarının bitmesi bizleri zor durumlarda bırakmaktadır. ?Lifepower? bir aksesuar olarak bileklik gibi
kullanılırken, kişinin son 1 saatlik ortalama hareket seviyesini gösterir.Bu durum, kişinin kendi hareketlerine farkındalık
kazandırır ve kişiyi egzersiz yapma konusunda uyarır.?Lifepower? hareket ettikçe, kinetik enerjiyi elektrik enerjisi
olarak depolar ve şarjsız kalınan durumlarda şarj cihazı olarak kullanılır.Asıl şarj kullanım olarak telefon önerilirken,
usb girişli şarjolanağı bulunan tüm küçük elektronik aletler için yeterli enerji kaynağıdır

Lifepower

Nowadays, working people with computer, they dont’t move many hours.It provides to remind people to move.When
they move, lifepower stock the kinetic energy and they can use this energy with their smartphone and etc.It saves
healt and energy.

Elektrikli Küçük Aletler Kategorisi “Sürdürülebilir Çevre İçin Tasarım” / Electrical Small Appliances “Sustainable Environment” Category

Öğrenci / Student

139

Konsept 2014: “Zeka Geliştirici Oyuncak Tasarımı”
Kategorisi / Profesyonel
Concept 2014 “Intelligence Developer Toy Design”
Category / Professional

Konsept 2014 “Zeka Geliştirici Oyuncak Tasarımı” Kategorisi / Concept 2014 “Intelligence Developer Toy Design” Category
142

1.
Ezgi Yelekoğlu

Altuğ Toprak
İzmir Ekonomi Üniversitesi
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Orbits

Orbits, stratejik düşünmeyi, 3 boyutlu algılamayı ve el-göz koordinasyonunu geliştiren bir zeka oyunudur.Her oynanışta
sonsuz farklı kombinasyon sunar.2-4 oyuncu ile 8 yaş ve üzeri kişiler tarafından oynanabilir.Yaylar 4 farklı renkte ve
boyda olmak üzere toplam 128 adettir.Doğru hamle yaylardan herhangi birini bir delikten diğer bir deliğe, başka bir
yaya değdirmeden sabitlemektir.Renk çarkı ilk hamleyi yapacak kişiyi belirler.İlk oyuncu kendi rengindeki deliklerin
birinden başlayarak düzlemde hamlesini yapar. Sıradaki oyuncu kendi yayını, bir önceki oyuncunun yerleştirdiği yayın
altından veya üzerinden geçirmelidir. Eller yaylara temas edebilir. Oyuncu kendi renginden veya herhangi bir başka
renkten yaya değerse sıra bir sonraki oyuncuya geçer. Oyuncu yayı soktuğu ilk delikten oynamak zorundadır. Elindeki
yayları ilk bitiren veya oyunda yapılacak hamle kalmadığında en az yayı olan kişi oyunu kazanır. Ürün, içerisinde
yayları ve kullanım kılavuzunu muhafaza eder ve ambalaj görevi görür. Ürün markette koruyucu bir ambalaj içerisinde
bulunur.Üründe ana malzeme plastik, yan malzeme metaldir.Gövde, ABS (Acrylonitrile butadiene styrene)malzemeden
üretilecektir. Bu malzemenin seçilmesinin nedeni geri dönüşüme uygun olması ve sağlamlığıdır.Plastik deformasyonu
yüksek olduğu için yaylar 1+5 sarımdan oluşan çelik örgü tel içermektedir. Örgü tel üzerine güvenlik kurallarına
ve metalin esnekliğine uygun olması açısından silikon kaplanmıştır.Ambalaj geri dönüşümlü (Polietilen tetraftalat)
PET malzemedendir. Ucuz, hafif ve sağlam olmasından dolayı tercih edilmiştir.Seri üretime uygunluğu ve üretim
maliyetinin düşük olmasından dolayı, ana gövdede plastik enjeksiyon uygulanır.Yaylar çelik tel örgü üzerine silikon
enjeksiyon kaplama olacaktır.Ambalaj termoform yöntemiyle üretilir

Orbits

Orbits is a space inspired board game which aims to develop strategical thinking, hand-eye coordination and 3
dimensional perception skills. The game offers endless variety of combinations. It is suitable for 2-4 players and
people 8 ages and over. Orbit curves are 128 pieces including 4 different colors and dimensions.The right move is
to stabilise a curve without contacting it with others. The starter player is determined by using the color chart and
must make the move from his color defined area. The next player should pass his curve above or over the previous
fixed curve. Players are permitted to touch the curves. In the case of contact of a curve with other, the turn passes
to the next player. The first player who stabilizes all his/her curves becomes the winner. If the game gets stucked,
the player with less curves left in his hand becomes the winner. The product is the package itself which contains the
curves and the playing guide booklet. The product will be presented in a preservative package in stores.Plastic is
used as the main material. The body is made of ABS (Acrylonitrile butadiene styrene). The orbit curves are silicon
covered steel wires. The packaging is made of PET. The production method used for the upper part of body is plastic
injection. Silicon injection molding is applied to orbit curves . The production technique of package is thermoforming.
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Restricted Zone

Restricted Zone yasak ve açık bölgelerin kullanılması ile gelişen bir oyundur. Oyun hem yasak bölgeleri belirlemenize
hem de serbest bölgeleri belirlemenize imkân verir. Bu sayede belli bir kalıba bağlı kalmadan çok varyasyonlu bir
oyun kurma şansınız doğar. Bu oyun kurma çeşitliliği sayesinde tekdüze bir oyun olmaktan uzaklaşarak her oyunda
yeni bir strateji geliştirir ve oyundan sıkılmazsınız. Oyun temel olarak bir platform, yasak bölge taşları(restricted
zone) ve serbest bölge taşlarından(free zone) oluşur. 13 adet yasak bölge taşı her oyun başladığında alana yeniden
dağıtılarak yasak bölgeler belirlenir. İki oyuncunun da elinde eşit sayıda serbest bölge taşı bulunur. Restricted zone ve
free zone taşlarının adetleri ile free zone bölgesini çevreleyen restricted zone bölgesi şekli ve zeminde bulunan (+)/
(-) işaretleri belli bir matematiksel dizilime sahip olup eşit sayıdadırlar. Bu matematiksel dizilim sayesinde oyunun
çeşitlilik göstermesi sağlanmış ve taşların en zorlu alanlarda bile kullanılabilmesi amaçlanmıştır. Bu matematiksel
formülün denemeleri yaklaşık 2 ay sürmüş, sonuç olarak da oyunu kilitlemeyen ve strateji kurmanızı kolaylaştıran
bu dizilim çıkmıştır. Oyun, oyunculardan birinin free zone tepesine teğet bir üçlü grup taşı koyması ile başlar. İkinci
hamle de üçlü grup taşı ile yapılır. Daha sonra ikili grup taşları kullanılabilir. Yerde 8 taşı bulunmayan oyuncu tekli
taş kullanamaz. Oyun boyunca sadece 1 adet tekli taş kullanılabilir. Bunun dışında oyuna taş eklemek 3 basit kurala
bağlıdır: 1. Rakip tarafından free zone bölgesine konulan en son taşa teğet olmalı, 2. Teğet olmasına karar verilen
noktada taşların üzerindeki işaretler birbirine zıt olmalı, 3. Konulacak taş ile zemin işaretleri aynı olmalıdır. Artık
oynayabilirsiniz!

Restricted Zone

The game allows you to identify both free zone and prohibited zone. In this way, you have chance to establish many
variation of the game without depending any pattern. Thanks to this variety of building game, this game becomes
distant from a monotonous game and therefore you can develop new strategy and you cannot get bored of the game.
The restricted zones are specified by redistributing 13 pieces of the stones of the restricted zone to the zones every
times when the game begins. Two players have equal number of the stones of free zone. The number of the stones
of restricted zone and free zone and the shape of restricted zone surrounding free zone and the sign of (+)/(-) on
the platform are in equal number and have certain mathematical sequence. With this mathematical sequence, it is
possible to show the diversity of the game and the aim is to use the stones even in difficult zones. The test of this
mathematical formula lasts about 2 months and as a result this sequence has emerged which does not lock the game
and makes easy to set up the strategy. The game starts with the fact that one of the players put the triple stones
tangent on the top of free zone. The second move is made with the triple stones as well. Then the dual stones can be
used. The player without having eight stones cannot use the single stone. During the game, the players use only one
single stone. Apart from that, adding the stones to the game depends on three simple rules: -The new stone must
be tangent to the last stone which was put on the free zone by other player -At the point decided to be tangent, the
signs on the stones must be the opposite. -The sign of the stones decided to put and the sign of the platform must be
the same. Let’s get this show on the road!single piece of silicone rubber. Bosphorus Ice will be produced by silicone
injection moulding.
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Leluu

4-5 yaş arası çoçuk grubu için. Önemli olan oyuncağın ne kadar farklı, komplike olması değil, çocuğun oyuncakla nasıl
oynadığı ve oyuncakla kurulan kontaktır. ÇIKIŞ NOKTASI:Her çoçuk etrafındaki her objeye oyuncak gözü ile bakar ve
olduğundan farklı işlevler yüklemeye çalışır. Ama bu objeler çocuğun bu hayal dünyasını geliştirmesine yatması için
yeterli esneklikte değildir. O halde çoçuğa basit esnek parçalar sunalım ve gerisini çocuğun yaratıcılığına bırakalım,
yani ‘BİTMEMİŞ OYUNCAK’ Bu oyuncak ile, · El göz koordinasyonu gelişir · Beynin sağ ve sol loblarını çalıştırır
· El ve parmak, küçük kas gelişimini hızlandırır · Parça bütün ilişkisi kazandırır, sınıflandırma yapmasını sağlar ·
Basit origami hareketleri ile matematiğin temelleri atılır · Eşyaya farklı gözle bakabilme yeteneği gelişir · Takip etme,
konsantre olma becerisi gelişir · Deneme, yanılma yolu ile öğenir · Zekayı kullanma, problem çözme,işe yoğunlaşıp,
bitirme becerisi kazandırır KULLANIM ŞEKLİ:Farklı ebatlarda ve renklerde bu parçalar ile katlayarak,birleştirerek, yer
değiştirerek,uçuca ekleyerek, kıvırarak farklı şekiller elde edebilir. Oyuncağın iç kısmına çoçuğa zarar vermeyecek
şekilde yerleştirilmiş akıllı metal teller katlayarak veya kıvırarak veriler şeklin sabit durmasını sağlar, küçük yuvarlak
halkalarımız da parçaların birbiriyle üst üste kolayca birleşimini sağlar ve parçaların uç kısımlarında ki artı eksi
kutuplar içiçe geçirilirek parçalarda kolaylılıkla devamlılık sağlanabilir.Oyun bittikten sonra parçalarımız kolayca
sökülüp, esnekliği sayesinde tekrar ilk şeklini alabiliyor. Oyuncağımız, antialerjik, silikon bloklar tamamen zararsız
olup, yıkanabilir. Ayrıca, hoş kokuludur.

Leluu

For children in the age group 4-5 It is not important how different and complex, it is important how child plays with
toys and contact with them. The conclusion: Every child is looking around to every objects as toys and put different
meaning on them than they already have. However these objects are not flexible enough to help to improve child’s
dream world. Therefore we shall provide simple and flexible parts and let’s give the rest of it to children’s creativity.
With the toy which the child have, · It improves her/his hands-eyes coordination · It makes the child brain left and
right lobes work · It fasts the improvement of muscle of hand and fingers · It makes the
child gain part-whole relationship and provide classification · It teach the fundamental of math with simple origami
gestures · It makes the child see a different perspective of objects · It improve the child’s concentration and follow
skills · It teaches the try and failed way to the child · It makes the child gain to solve problem skills, use brain power,
focus on the work How to use it With for different sizes and colors, it can be obtained different shapes by folding,
merging, changing places, splicing, curling. The toy contains a high technological metal wires which is inside it not
to harm to the children and stand straight by folding and curling, our little small rings can
be merged easily. It can be continued easily with negative and positive of parts of end of poles. After the game is over,
the parts of toys can easily be raveled and can be taken its first shape with its flexibility. Our toys is antiallergic, silicon
blocks and no harmful effects. It can be washable and also it smells good.
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Magic Shadow

Magic Shadow’u gelişen teknolojinin gerisinde kalmış neredeyse evlerde oynanmayan el gölge oyununu mum
ışığı,fener ve yanında yetişkin olmadan çocuklar nasıl oynar düşüncesiyle tasarladım.Magic Shadow 10 cm’ lik 3
adet küpten oluşuyor.İki yana çekmek suretiyle ortadaki projektör bölümü açılıyor. Şarj edilerek veya elektriğe bağlı
olarakda kullanılabiliyor. 4 yaşından itibaren çocuklar ve yetişkinler oynayabiliyor. Çocuklar ebeveyni olmadan da
veya arkadaşlarıyla oynayabileceği gibi ailece de oynayabilirler. Gençler ise arkadaş gruplarıyla eğlenceli yarışmalar
düzenleyebilirler.Oyuna başlamak için boş bir duvara doğru yerleştirilmelidir veya el oyunları için ambalajıyla
birlikte daha yakın mesafede de oynanabilir. Oynamak için 3 farklı grup olarak oluşturulmuş SD kartlardan birini
takmak gerekmektedir.Gruplar tek elle oynanabilen,iki elle oynanabilen ve vücut ile gölgeleme oyunlarıdır. Yine bu
oyunlar aralarında tek kişilik,çift kişilik gibi alanlara ayrılırlar. Seçilen kart takıldığında başlama düğmesine basılır
ve ilk yansıma belirir.Yansıma kırımızı noktalar halindedir,oyuncu ellerinin veya vücudunun gölgesini kullanarak bu
noktaların içinde doğru şekilde gölgeyi oluşturmaya çalışır. Ambalajında gölgelerin nasıl oluşturulacağına dair ayrıntılı
bir kitapçıkta sunulucaktır. Magic Shadow özellikle çocuklarda zihinsel gelişimi destekler ve yaratıcılıklarını artırır.Aynı
zamanda el becerilerini de geliştirir.Doğru gölge oluşturulduğunda gölgedeki şeklin(hayvan,vs) sesleri çıkar ve ışıkları
yanar.Böylece oyuncu oyunu doğru şekilde tamamladığını anlar. Zaman düğmesi sayesinde çocuklar veya gençler
aralarında zamanla yarışabilirler ve sayac duvara yansır. Magic Shadow’un şarjı azaldığında kırmızı led ışığı sürekli
olarak yanmaya başlar. ABS plastikten üretilmesi öngörülmüştür.

Magic Shadow

I designed Magic Shadow with the idea of the developing shadow play which is behind the new technologies and
being forgotten without candle light or flashlights and a child that can play it without adults around.Magic Shadow
consists of 3 cubes which are 10 cm each.When you draw the two sides of it the projector in the middle section
opens.It can be used with electricity or charge.It was designed to play by Children from the age of 4 and adults.
Children can play the game by themselves or it can be played by all of the family members.Teenagers can organize
fun competitions with their friends.The games which only require hand can be played closer distances with its
packaging.To play with it you must use one of the SD card which are consisting of three different groups.These three
groups are:Single Hand,Two Hands and Body.The games are single or multi payer optional.When press the Start
button in order to play and the first shadow will appear.The shadow will be formed by red dots and players will use
their hands or bodies to fulfill the shadow rightly.This game will develop children’s mental development and creativity.
And at the same time their savoir faire will improve.When the right shadow is done by the player Magic Shadow
will make the sound of the shadow(such as animals)or applause and cheer the player.And its lights will be on when
you done right.So you can understand that you do it right and win.To make Magic Shadow more attractive there is
a time button on it.You can race against time.This time counter will reflect to wall if you press it and show you how
many seconds you have to complete the game.When Magic Shadow is out of charge, its red led light will light on
consistently.Magic Shadow will be produced from ABS plastic.

Birinci Tur Elemeyi Geçen Projeler
Qualified Projects in the First Round

Konsept 2014 “Zeka Geliştirici Oyuncak Tasarımı” Kategorisi / Concept 2014 “Intelligence Developer Toy Design” Category

Profesyonel / Professional

Aren Semerci

MSGS Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Bölümü
MSGS University
Faculty of Architecture
Department of Architecture
Yüksek Lisans
İstanbul Teknik Üniversitesi
Mimarlıkta Bilişim
Master’s Degree
Istanbul Technical University
Computing Architecture

Bozo

Ece Özdür

Bozo
Canan Eda Özgener
MSGS Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Bölümü

152

Bozo, en basit ifadeyle küre şeklinde bir yap-boz?dur. Diğer yap-boz?lardan farklı olarak bu oyuncakta ulaşılmaya
çalışılan bir dizilim (çözüm) önerilmemektedir. Küre bir mıknatıs üzerine dizilen beş tür parçanın farklı dizilimlerle bir
araya getirilmesiyle küre yüzeyinde farklı örüntüler oluşturulabilmektedir; bu sayede yaratıcılığı teşvik etmekle birlikte
kolay tüketilemeyen bir oyuncak tasarımı önerilmiştir. Dökme plastikten parçalar, içlerine yerleştirilen metal plaka
sayesinde merkezdeki küre mıknatısa tutturulurlar. Bozo?ya ambalaj olarak, saydam pleksiden oyuncağın formu ve
boyutuna uygun, birbirine geçirilebilen, içi boş iki yarım küre önerilmiştir. Bazı oyuncak türleri hızla tüketilip bir kenara
kaldılırılırken yap-boz tipi oyuncakların hala geçerliliğini koruyabilmesi, bu oyuncakların insanların bir bütüne ulaşma,
eksikleri tamamlama ihtiyaçlarına cevap vermesi ve günlük sorunlarından uzaklaşıp başka bir noktaya odaklanarak
zihinlerini rahatlamalarını sağlamasıyla açıklanabilir. Tek çözümü olmamasıyla oyuncunun yaratıcılığını kullanmasına
olanak veren Bozo, çözüm sürecinde oyuncunun zihnini zorlayarak zeka gelişimine de katkı sağlaması amacıyla
tasarlanmıştır.

MSGS University
Faculty of Architecture
Department of Architecture

Bozo is, in the simplest sense, a sphere-shaped puzzle. What makes Bozo unique, and different from the other
puzzles, is that there is not only one proposed solution. The puzzle?s five piece types, when arranged on the magnetic
sphere at the core, create different patterns on the sphere?s surface. The multiple possible solutions provides endless
fun and encourages creativity. The cast plastic pieces are pulled into place against the core magnet by the metal plate
embedded within each one. The toy is proposed to be packaged and stored inside a transparent plastic case made of
two hollow interlocking half spheres. Some toys are quickly consumed and forgotten. In contrast, puzzles preserve
their relevance and interest by providing a mental challenge, the satisfaction of completing the task at hand, and a
relaxing distraction from everyday problems. Bozo requires an added level of creativity and problem-solving skills as
the player exercises his/her brain in search of the puzzle?s multiple arrangements.

Büşra Mehlika Kurt

Fulya Certel
MSGS Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
MSGS University
Faculty of Architecture
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Sencer Özdemir
Yüksek Lisans
MSGS Üniversitesi
Master’s Degree
MSGS University
Yüksek Lisans Bölümü
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Depertment of Master’s Degree
Department of Industrial Design

Totem

Totem bir strateji oyunu olmasının yanında, manyetik oyun taşlarıyla yapı oyuncağı görevi görür ve oyuncuya yaratıcılığını
ortaya koyma şansı sunar. Bunun yanında her taşın farklı renklere, desenlere ve farklı yüzeylere sahip olması; Totem’i
koleksiyon ürünü haline getirir ve oyuncular arasında değiş tokuş, biriktirme, takas gibi sosyal zekayı geliştirecek bir iletişim
kurulmasını sağlar. Totem’in oyun alanını oluşturan dairesel matın gövdesinin içerisinde ufak bir LED ekran, çip ve sistemin
hareketliliğini sağlayacak, toplu mouse’ların çalışma mantığına benzer tekerlekli basit bir sistem bulunur. Oyuncular 300
karttan oluşan karışık desteden çekilen kartlarda belirtilen renkli alanlara, belirtilen şekilde bir taş oynamak zorundadır. LED
ekranın üzerindeki Totem butonlarına basıldığında yada LED ekrandaki dijital kum saati dolduğunda tekerlekli sistem, alt
kaide üzerinde 8 yönde 5 farklı açıdan birine rastgele bir şekilde eğilir. Bu sayede oyuncular her turda farklı eğimdeki bir
sahada kulelerinin strüktürünü oluşturmak zorunda kalırlar. Sürekli değişen denge, oyuncuların da kulelerini sürekli olarak yeni
stratejilerle kurma gereksinimini doğurur. Her biri içinde düşük seviyede manyetik bir küre bulunduran totem taşları, belirli bir
seviyeye kadar strüktür kurulmasına olanak sağlar. 4 ana şekle sahip bu taşların yüzeylerindeki girintiler taştan taşa değişerek
farklı kombinasyonlar oluşturur. Oyuncular booster paketler alarak yada diğer oyuncularla değiş tokuşta bulunarak yeni ve
daha farklı taşlar alıp biriktirebilir ve oyun stratejilerine göre setlerini modifiye ederler. Totem taşları sahip oldukları birleşme
özellkleriyle yapı oyuncağı görevi de görerek yeni oyunlar yaratılmasını sağlarlar. Totem; zeka geliştirici bir strateji oyunu
olduğu kadar; sunduğu biriktirme ve koleksiyon özellikleriyle ürünsel olarak kendi devamlılığını sağlar; taşlarıyla yapı oyuncağı
görevi görür ve oyuncuların kendi aralarında değiş tokuş, takas gibi iletişimlere girmesini sağlayarak sosyal bakımdan da
kişisel gelişimi sağlayan çok işlevli bir oyuncaktır.

Totem

TOTEM is a game set that combines strategy, hand skills, practical solutions and foreseeing for all ages. Game’s main purpose
is building a taller tower on a rambling game area against another player with low level magnetic game stones. Being as a
strategy game; TOTEM also offers a building toy with its magnetic stones for creative players who like to create new things.
Every TOTEM stone offers different openings, illustrations and colours on their sides. Because of this; players can trade,
collect and differentiate their set with each other; which is a great way to increase their social intelligence. TOTEM’s circular
playing mat’s body contains a set of buttons, a LED screen, a chip, an angle-switching mechanism which can randomly rotate
to 8 sides and 5 angles that is similar to ball movement PC mouses. Players draw cards from a 300 carded deck for move their
stones to coloured areas that shown on the card. Player ends his/her turn via pressing TOTEM button or via end of the timer
on the LED screen; for mat’s new rotation. That causes both players to change their strategy and tower’s structure each turn
for better positioning. 4 main shaped TOTEM stones which contains low level magnetism offers players to create things to a
certain degree. For different stones with different colours, designs and openings; players can buy booster packs or trade these
with each other as a social sharing experience. TOTEM stones also can be played as building toys. While being as a educational
strategy board game; TOTEM also offers collectioning for sustainability of the product; offers a building toy set for creative
people and social experience via trading between players.
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Kaktüs

Oyun 10’ar taştan iki takımdan oluşur. Oyun Tahtası geleneksel masaüstü oyunun kullandığı sabit tahtalarının aksine, elde
çevirerek tüm oyun alanını incelemeye izin veren aktif bir parça olarak tasarlanmıştır. Oyun tahtası yön içermez, oyun
yukarıya-aşağıya ve sağa-sola doğru ilerleyebilir. Taşlar oyun tahtasından her yönde birer birim taşacak şekilde yerleştirilir.
Taşların oyun tahtasına tutturulabilmesi için, el-göz koordinasyonunun gelişimini destekleyen ve el becerisi kazandıran
çubuklarla yerleştirme tercih edilmiştir. Nasıl oynanır? 1-İlk oyuncu, seçtiği taşı, en az bir birimi tahtadaki açık renk alana
yerleşecek şekilde oyunu başlatır. 2-Oyun, oyuncuların sırasıyla birer taş yerleştirmesiyle ilerler. 3-Her taş, bir önceki
hamlede yerleştirilen taşın en az bir birimine dokunacak şekilde yerleştirilmelidir. 4-Her hamleden sonra puan hesaplanır.
Skor çubuğuna işlenir. 5-Oyun her iki oyuncunun da taşları bitince (klasik oyun) veya oyun tahtası iki oyuncunun da taş
yerleştiremeyeceği biçimde dolduğunda (kaktüs oyun) sona erer. 6-?Kaktüs Oyun?da her iki oyuncunun elinde kalan
taşların puanı toplam skorlarından çıkarılır. 7-Oyun sonunda en çok puan alan oyuncu kazanır. 8-Oyunculardan biri oyun
tahtasında aralıksız bir tur atmayı başarırsa yani yatayda 12 birim veya dikeyde 20 birim devamlılık sağlarsa oyunu kazanır
(kilit oyun). Puanlama 1- Puanlama birim üzerinden yapılır. 2- Her birim 1 puandır. 3- Puan hesaplanırken üç nokta dikkate
alınır: - Her taş birim sayısı kadar puan getirir. - Yerleştirilen taş, temas ettiği rakip oyuncunun taşlarının birim puanı kadar
ekstra puan kazandırır. - Bonuslardan puan kazanılır. Skor Sayacı ile skorun sürekli olarak tutulması, karşılıklı geliştirilecek
hamleleri ve stratejileri etkilediği için rekabeti tetikler.

Kaktüs

1- First player, starts the game by placing a piece to the designated light start area. 2- Game proceeds by players placing a
piece at a time. 3- Each piece should be placed touching at least one unit of the opponent?s piece (placed on the previous
move). 4- Points are calculated after each and every move and recorded on the score counter. 5- The player who has the
greater score wins the game. Score 6- Score is calculated via the units that make up the pieces. SCORE 2- Each unit is
1 point. 3- If a player maintains an uninterrupted 8 + points continuity (in a direction), besides the points gained from
the piece, she/he gains 10 extra bonus points. (If player manages to sustain this continuity to 16 units, only then she/he
gets 20 extra bonus points from the same arrangement (this is called a continuity bonus). 5- Players gain extra points
from the units that touch the opponent?s units (1 unit 1 point). 7- If a single unit of the player touches multiple units of
the opponent?s piece, the player gains 5 points bonus (this is called a placement bonus). 8- The score is recorded on the
score counter after each and every move. 9- The game is won by the player who gets the highest score. 10- If there are
any pieces left at hand when the game is completed the value of the pieces should be subtracted from the total score. The
game ends in three situations: KAKTÜS GAME: Of the game ends with pieces at hand this is called a kaktüs game. the
value of the pieces should be subtracted from the total score. LOCKED GAME: If one of the players manages to complete
an uninterrupted continuity on the horizontal (12 units) or vertical (20 units) axis, regardles of the score she/he wins the
game. SCORE GAME: The game is won by the player who gets the highest score.

IMMIB-KK-GPR-20142586

IMMIB-KK-GPR-20142586
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını istememiştir.
The participant did not prefer,
her photography and personel
info, to take part in the catalogue.

Mojo

Mojo’nun amacı 4-5 yaş grubundaki çocuklar için üç boyutlu bir bulmaca yaratmaktır.Oyun yukarıdan aşağıya birimleri
aynı hizaya getirerek mojo oyuncağını en aşağı seviyeye hızlı bir şekilde indirebilmektir. Mojo çocuklar için bir üç
boyut pratiği olması ile birlikte çocuklar arasında bir koordinasyon yarışını da mümkün kılmaktadır.

Mojo

The aim of the mojo is create a three-dimensional puzzle for 4-5 years old children. The game player match up the
units with mojo toy and try to move the mojo toy quickly to the lower level. Mojo is enable a three-dimensional
practice for children and became a coordination contest.
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Mind

Günümüzde nerdeyse her evde akıllı telefon veya tablet bulunmaktadır. Ucuz tabletlerin çıkmasıyla bu sayı daha da
artmıştır. Bu teknolojik aletleri yetişkinler bile elinden düşürmezken çocukların ilgisini çekmesi kaçınılmazdır. MIND
zekâ oyununun amacı çocukların dokunup somut olarak hissedebildiği oyuncaklarla zekâ geliştirici oyunlar oynamalarını
sağlamaktır. Tablet gibi teknolojik aletler sayesinde de çocukların ilgisi devamlı canlı kalması amaçlanmaktadır. Böylece
çocuklar hem teknolojiden kopmayacak, hem de MIND’ın devamlı farklı soru ve oyunlarla geliştirilebilecek platformu
sayesinde sıkılmadan kendilerini geliştirebileceklerdir. 8 MIND küpünün üzerine harf, rakam, dört işlem ve renkler belli
bir kombinasyonda yerleştirilmiştir. Bu kombinasyonlara uygun farklı soru ve oyunlar tablet üzerinden gelmektedir. Arada
hiçbir teknolojik bağ kullanmadan, renkli ipuçları sayesinde küpler-tablet-oyuncular arasındaki iletişim kurulmaktadır.
Ambalaj kapağının altından çıkan şifre ile tablete oyun uygulaması indirilebilecektir. Uygulamanın başlatılmasıyla her biri
için farklı süreler tanımlanmış sorular ekranda görünecektir. Sürenin bitmesiyle beraber oyunlar ve soruların cevapları
görsel bir biçimde anlatılacaktır. Ardından diğer soru ekrana gelecektir. İlk aşama herkese ulaşmak adına sunumda
anlatılan şekilde komplike olmayan, kolay ulaşılabilir plastik küpler şeklinde tasarlanmışlardır. İkinci aşamada ise küplerin
içine tabletle iletişim kurabilecek bluetooth benzeri bir düzenek yerleştirilmesi ve her birinin birer dokunmatik arayüz
olması ile birlikte sonsuz çeşitte oyun oynanabilmesi düşünülmektedir.

Mind

Nowadays, Smart phones and tablets enter almost every home. Cheap tablets increased this situation, too. Even if adults
are addicted to these devices, it is unavoidable to decrease the interests of kids. The aim of the MIND intelligence game is
providing kids to play intelligence developer games with tangible toys. Tablet kinds of technological devices are helping to
keep alive the interests of kids. Developable MIND platform helps kids to improve their selves without losing connection
to technology. Characters, numbers, processes and colors are placed specifically on the 8 MIND cubes. Unique questions
and games related to these combinations pops up from tablets. Communications between cubes-tablet-players is
provided by aid of colorful clues without using any technological connections. Game application can be downloaded with
a password under the package cover. Questions will show up after starting the application. Visual answers will show up,
after time is up for the question, then the next question will pop up on the screen. This concept can develop in 2 steps.
In first step, uncomplicated, reachable plastic cubes designed for easily reaching people. In second step, Bluetooth kind
of communication technology can adapt to cubes and in addition to this all surfaces of cubes can be touch screen. This
will provide endless kinds of games and questions.

Tuğçe Albayrak
Başkent Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
İçmimarlık Bölümü
Başkent University
Faculty of Fine Arts
Department of Interior Architecture

Tangami

Tangami , kağıt katlama sanatı ile tangram oyununun sentezi ile tasarlanmıştır. Çocuklar için kullanımı : Tangamiyi
eline alan çocuk rastgele katlamalar yaparak istemeden çeşitli biçimler ,şekiller oluşturur.Buda şekilleri tanıma
ve biçim oluşturmayı öğretir yaratıcılığı geliştirir.katlayarak düşünmeyi sonra düşünerek katlamayı sağlar (2.5
yaşındaki bir çocuğa bu oyuncak verilmiş olup sıkılmadan oynamıştır ve katlamayı öğrenmiştir ) Yetişkinler için
kullanım : Oyunla beraber bir diagram verilir bu diagramda bir çok şekiller vardır.Oyuncudan bu şekilleri tangami ile
oluşturulması istenir.Oyuncu katlayarak bu şekilleri oluşturur.Oldukça zor şekiller vardır... Oyuncak ile aynı zamanda
fazla düşünmeden katlayarak stres atabilrsiniz Bu oyuncak yaratıcılığı ,zekayı ve el becerisini geliştirir - düşünmeyi
sağlar ve stres attırarak rahatlatır.

Tangami

Thong, with the art of paper folding has been designed with the synthesis of tangram game. Use for children: children
playing with Tangami making random folding creates various forms and shapes. It teaches you to recognize shapes
and form generation. After thinking, thinking provides folding and fold Use for adults: a diagram is given to a game
together. There are many ways that my diagram. Players will create these shapes by folding. Toys and fold without
much thought at the same time stress disposable This toy creativity, intelligence and dexterity improves - allows you
to think and toss relieves stress.
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Gerg-in

Gergin , plastik parçalardan iskelet-strüktür yapıp bunu lateks gibi esnek (balon vb..) malzemeden yapılmış parça ile
gererek form-biçim oluşturma oyunudur. Oyunun 3 ana temel parçası vardır. 1. ayarlanabilir çubuklar ; maket bıçağı gibi
düğmesine basıp boyunu istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Bu sayede bir çok çeşit boylarda plastik çubuk elde ediyoruz.
Bu parçaları delikli kürelere takarak iskelet oluşturuyoruz. ( ayrıca 60 mm uzunluğunda kısa parçada vardır) 2. Delikli Küre
ve yarım küre ; üzerinde her 15 derecede bir plastik çubuğun girmesi için delik yapılmıştır. Plastik çubukları buraya takarak
iskeletimizi daha büyük kurabiliyoruz.Yere sağlam oturması için yarım küre parçası düşünülmüştür. 3. Lateks -lastik
(balon malzemesi gibi) esnek parçalar; Lateksten yapılmış elastikiyeti çok fazla olan çeşitli formlarda yapılmış parçalardır.
(daire yada beşgen vb biçimde de yapılabilir)Bu parçaların köşelerinde yada ortalarında kuşgözünden yapılma metal yada
plastik delikler vardır. Bu delikleri plastik parçaların ucuna yerleştirip gererek yapmış olduğumuz iskeletin form-biçim
almasını sağlıyoruz. Bu sayede çok farklı biçimler ve şekiller yaratabiliyoruz. Yardımcı parçalar: 1. kısa plastik parçalar :
Ayarlanabilir parçanın daha kısası gerektiğinde kullanılır 2. çıtçıtlı düğme : Bazı durumlarda elastik parçayı gerdiğimizde
kuvvet yukarı doğru oluşur.Bundan dolayı elastik parçanın plastik çubuktan çıkmasını önlemek için bu parça yapılmıştır.
Oyunun amacı: 3 yaş civarı çocuklar sadece plastik parçaları birbirine takarak bile çok farklı şekiller yaratabilirler.Daha
büyük yaşlardaki çocuklar ve yetişkinler ise Esnek malzemeyle harika biçimler -formlar ortaya çıkarabilirler.

Gerg-in

Gerg-in , skeletal structure of plastic parts make it as flexible as latex ( balloons etc. ..) with parts made of material
stretching form- form generation game. There are 3 main parts of the game . 1 adjustable rods , such as a utility knife
button and can adjust the length as we want . In this way, we obtain a wide variety of sizes of plastic rod. These parts
are forming the skeleton inserting it into the hollow spheres. 2 And hemispherical hollow spheres; every 15 degrees on
a plastic stick is made for the insertion holes. Plastic sticks, can have greater our skeleton wearing here. To sit firmly on
the ground is considered part of the hemisphere. 3 Latex-rubber (such as balloon material) flexible parts, made of latex
with a lot of elasticity are parts made in various forms. (circles can be done form or pentagonal etc.) of these parts has
holes at the corners of the plastic or metal. Insert at the end of this hole stretching plastic parts that we have done to get
the skeleton forms-forms we provide. In this way, we can create many different forms and shapes. Auxiliary equipment: 1
short plastic parts: Adjustable parts are used when more short 2 snap buttons: In some cases, stretch the elastic member
when the elastic member due to the force of the plastic rod Occurs upwardly from this piece is made to prevent. The aim
of the game: children around the age of three, even wearing only plastic parts together can create so many different ways.
Older children and adults are more flexible material forms-forms, can yield great.

IMMIB-KK-PR-20142431
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Colorol

Colorol: Müzik Yapmak Çocuk Oyuncağı! Colorol, çocuklara notaları, farklı tondaki sesleri öğretmek ve bu seslerle
döngüsel müzikler oluşturmaları için teşvik etmek için tasarlanmıştır. Çember formundaki bu oyuncak üzerinde 7 adet
gitar teli bulundurmaktadır. Bu tellerin her biri sesi inceltip kalınlaştırmaya yarayan, kendine ait bir kulakçığa sahiptir.
Kulakçıklar pedagojik olarak belirlenmiş, telin çıkaracağı notaya uygun renklerdedirler. Bu yedi renk yedi notayı temisil
eder: do, re, mi, fa, sol, la, si. Oyuncağın formu dairesel olduğundan si notasından sonra tekrar do notasından devam
edilebilmektedir. Tellerden bu sesleri çıkarabilmek için oyuncağın iç kısmında, hazırlanmış özel yuvada kayarak hareket
edebilecek bir metal parça ve bu metal parçaya takılmış esnek bir plastikten üretilmiş pena bulunmaktadır. Bu, içeride
dönen parça, oyuncağın el ile çevrilmesiyle ivmelenerek tellere çarpmak suretiyle müzik oluşturabilmeyi sağlayacaktır.
Ürünün genel itibariyle plastik malzemeden üretilmesi planlanmıştır. Gövdesi Delrin® (asetal homopolimer)malzemeden
üretilecektir. Bu malzeme kendinden kaygan oluşu itibariyle içerisindeki parçaların rahat bir şekilde hareket edebilmesine
olanak sağlayacaktır. Penanın bağlı olduğu parça ise paslanmaz çelik malzemeden üretilecektir. Plastik malzemeden farklı
olarak bu malzeme ile elde edilecek ağırlık oyuncağı çevirmek suretiyle elde edilecek ivmeyi artıracaktır. Ürünün gövdesi
iki parçadan plastik enjeksiyon yöntemi ile üretilecek olup birbirlerine 3 adet vida ile sabitlenecektir.

Colorol

Colorol: Making Music is Child’s Play! Colorol designed for teach to children notes, sounds in different tones and
encourage them to create music with circular motion. On this toy in the form of circle 7 guitar strings are equipped.
each of these guitar strings which helps to thin and thicken the sound, has its own tunning peg. These tunning pegs,
according to note that the wire uttered, as defined color are all at pedagogical. This represents the seven colors of seven
notes: C, D, E, F, G, A, B. Because of the circular form the toy after the note B (si) , again comes to the note C (do). In
order to make this sound from the wire, on the inside of the toy, there is a metal piece which specifically designed to be
movable slidably in the slot, an a plectrum mounted on a metal substrate made from flexible plastic. This rotating parts
inside the toy were turned by hand with acceleration provides the wires will be able to create music by multiplying. The
product is planned to be produced from plastic material in general. Body will be produced from material Delrin® (acetal
homopolymer). This material is formed as self-lubricating, by this material allow movable parts inside will move easily.
The part which plectrum is connected into, will be produced from stainless steel. Unlike plastic, with this material will be
obtained by spinning the toy the weight will improve acceleration will be achieved. The body of product will be produced
by the method of two-piece plastic injection and will be fixed with 3 screws to each other.
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Körkutu

Oyun kütlesel olarak ahşap ağırlıklı olmasına rağmen, stratejik öğeleri metal ve camdan mamüldür. Bu nedenle
kategori şartlarını karşılamaktadır. KörKutu oyunu iki kişiyle oynanır. Kuralları basit ve mantıksal olarak tutarlıdır.
Oyunun amacı; gövdenin katları arasındaki çekmeceleri sıra esaslı olarak ileri-geri kaydırmak suretiyle sahibi olunan
10mm çaplı bilyeleri rakipten önce en aşağıya kadar indirerek toplamaktır. Oyuna bilyeler en üst kattaki yuvalara
çapraz şekilde yerleştirerek başlanır. Sonrasında oyuncular sırayla her seferde tek bir çubuğu istedikleri yönde iterek
ya da çekerek üstteki bilyeleri aşağı indirmeye çalışır. Oyuncular bilyelerin yerlerini hem hafızalarını kullanarak hem
de metal ve cam bilyelerin ahşap çubuklara çarptığı zaman çıkardıkları özgün sesleri dinleyerek tahmin etmeye çalışır.
Eğer bir bilye kutunun yanlarından dışarıya çıkarsa kimin çıkardığına bakılmaksızın en üstten tekrar oyuna sokulur.
Eğer bir oyuncu rakibinin bilyesini aşağıya indirirse, rakibine puan kazandırır. Bu yolla oyunu kazanmak için oyuncular
kendi bilyelerini aşağıya indirmeye çalışırken bir yandan da rakibin hamlelerini engellemeye çalışabilir ve rakibinin
stratejisini sabote edebilir. İki bilyesini birden aşağıya ilk indiren oyuncu oyunu kazanır.

Körkutu

Although the game massively consists of wooden parts, the strategical units are made of from metal and glass. This
fact provides the classification requirements for the contest. BlindBox (Korkutu) is a game for 2 players. It has simple
and logical rules. The aim is to gather your own marbles, which are 10mm in diameter, before your opponent by
sliding the drawers in a turn based gameplay. Marbles are placed diagonally into the top layer for the start. In each
turn, players slide one drawer in one direction to drop in the marble above. Players can guess the locations of the
marbles by their memory and the unique sound heard when steel or glass marbles hit the wooden drawers. If any
marble drops out of the box, it must be re-located to the top layer and start from beginning. If any player gathers a
marble of his/her opponent, it is accepted as a score for the opponent. Thus, players may sabotage their opponent’s
strategies while trying to gather his/her own marbles first. The first player to gather both marbles of him/her is the
winner.

Ilgın Genç
Anadolu Üniversitesi
Endüstriyel Sanatlar Yüksek Okulu
Endüstriyel Tasarım Bölümü
Anadolu University
Industrial Arts High School
Department of Industrial Design

Benim Sandalyem

5-6 yaşları çocukların parça bütün ilişkisini algıladığı, kabul edilmiş kurallarca parçaları uygun konuma yerleştirdiği
bunun yanında kendine güveninin geliştiği dönemdir. Bu sebeple projede, çocukların kullanım kılavuzu yardımıyla
renk kodlarını bir araya getirerek ve kumaş parçasını mevcut deliklerden istediği şekilde geçirerek kendi sandalyelerini
oluşturması amaçlanmıştır. Benim Sandalyem ile çocukların eğlenirken el becerileri ve görsel zekaları gelişmekte,
aynı zamanda sandalyelerini oluşturarak kendine olan güvenleri artmaktadır. Sandalyede 4 çeşit parça bulunmaktadır.
Parçaların üretiminde termo plastik elastomer malzemeden enjeksiyon yöntemi, renk kodları için serigrafi baskı
önerilmektedir. Oturma ve yaslanma yüzeyleri için kumaş kullanılmaktadır.

Benim Sandalyem

The ages between 5-6 is the period when children perceive meronymy (relationship between part and body), and
learn to place the things into the appropriate location with the accepted rules. In additionally it is the period of gaining
self-confidence. For this reason, the project aim is to make children to create their own chair by bringing together
the parts with the help of color code guidelines. For the back and bottom side of the chair, the children can create
a random winding style by using the specified holes. While having fun, children can develop manual dexterity and
visual intelligence in the process of creating Benim Sandalyem that also increases their self-confidence. There are 4
kinds of chair parts. For the production process, it is recommended to use injection with thermo plastic elastomer.
For the color codes silk-screened print can be used. Sitting and reclining faces are designed from fabric.
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IMMIB-KK-PR-20142541
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını istememiştir.
The participant did not prefer,
her photography and personel
info, to take part in the catalogue.

Büyü-Geç

Büyü-geç çocukların doğayla bütünleşmesini, doğadaki canlıları eğlenerek incelemesini amaçlayan yenilikçi bir büyüteç
tasarımıdır. Mercekler yerine sıvıları kullanır. Farklı yoğunluktaki sıvılar farklı kırılmalara sebep olacağı için her biri farklı
ölçüde büyütme sağlar. Bu da çocukların merak güdülerini tetikler, keşfetmeye yönlendirir. Büyü-geç eğrilik yarıçapı farklı,
sıvı ile doldurulacak iç bükey yüzeylerin olduğu iki ana parçadan oluşur. Bu sayede çocuklar iki farklı mercekle aynı objeyi
inceleyip karşılaştırma yapabilecekler. Parçalar birbirine geçip ayrılabilir. Bu taşıma kolaylığı sağlamak, çocuklara hareket
özgürlüğü vermek amacı ile yapılmıştır. Parçalar sıvıların dökülmesini engelleyecek şefaf kapaklara sahiptirler. Kapak
açılır, sıvı ile doldurulur ve mercek hazırlanmış olur. Çocuklar evdeki imkanlarla çok çeşitli mercekler elde edebilirler.
Suyun içine ekleyecekleri malzemelerle yoğunluğunu, rengini değiştirerek objeleri çok farklı şekillerde inceleme imkanına
sahip olurlar. Aynı sıvının farklı kırılmalarda büyütme özelliğinin nasıl değiştiğini iki kapta da deneyerek gözlemleyebilirler.
Parçaların alt kısmı çocukların örneklerini kolaylıkla incelemesine olanak verir. Küçük böcekleri kısa süreli hapsederek ya
da bitkileri toplayarak inceleyebilirler. Doğadan topladıkları örnekleri kapların içinde taşıyıp, evde de incelemelerine devam
edebilirler. Plastik enjeksiyon yöntemi ile üretilmesi öngörülmüştür. Ağır ve tehlikeli camlar yerine çocukların kolayca
manipule edebilmesi için polikarbonattan üretilmesi önerilir. Şeffaf parçalara destek sağlaması, tutuş kolaylığı ve görsel
zenginlik sağlaması için polipropilen parçalar kullanılır. Büyü-geç çocuklara çok farklı, değişkenlere aktif olarak müdahale
edebildikleri bir deneyim yaşatacak bir büyüteç olacaktır.

Büyü-Geç

Büyü-geç is an innovative magnifier design which aims to connect children with nature and examine the objects
enjoyably. It uses liquids instead of actual magnifiers. The liquids with different density cause different fractions and
provide different growth. It triggers the curiosity of children and motivates them to explore. It is composed of the main
parts which have surfaces with different radius of curvature. Therefore, children can examine the same objects with two
different magnifiers and make comparisons between the two. The parts can be joined and separated so that the children
can behave freely and carry them easily. The parts have lids that prevent liquid to spill. The liquid is opened and filled with
the desired liquid and the magnifier becomes ready. Children can create various magnifiers as the density is changed by
adding different ingredients. They can also see the difference by examining the same liquid with differently curved cups.
The bottom part enables children to examine the bugs by restraining them or catching the samples. They may carry
the samples inside the cups and continue to examine them at home. It is suggested that to produce them with plastic
injection. Instead of heavy and dangerous glasses, they can be produced with polycarbonate material in order to let the
children to manipulate easily. The polypropylene parts are used for supporting the transparent parts and easing holding
and visual attraction. Büyü-geç will be a different interaction for children which they can interfere with the variables
actively.

Mehmet Behzat Birtane
Yıldız Teknik Üniversitesi
Kimya Metalurji Fakültesi
Metalurji Malzeme Mühendisliği Bölümü
Yıldız Teknik University
Faculty of Chemical and Metallurgical
Engineering
Depertment of Metallurgical Materials
Engineering
Yüksek Lisans
MSGS Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Master’s Degree
MSGS University
Department of Industrial Design

Cubrick

CUBRICK, 5 ve üzeri yaş grubu çocuklar için tasarlanmış, yaratıcılığı teşvik etmek ile beraber, üç boyutlu düşünme ve
çözümleme yeteneğini de geliştirmeyi amaçlayan bir oyuncaktır. CUBRICK yüzeylerinde farklı geometrik şekiller bulunan
3 tip ve 3 farklı renkteki küplerden oluşmaktadır. Ürün çocuklara, küpleri yan yana, üst üste veya şaşırtmalı dizerek,
imgelerini görsel olarak ifade etme imkanı sunar. Ürünün getirdiği yenilik, kullanıcıya görsellerini iki boyutlu düzleme ek
olarak üç boyutlu düzlemde de yaratabilme, başka bir deyişle bu görselleri inşa edebilme olanağı sunmasıdır. Oyuncak,
eylemi üç boyutlu düzlemde de mümkün kıldığı için, yaratıcılığı teşvik etmenin yanı sıra üç boyutlu düşünme ve çözümleme
yeteneğinin gelişmesine de katkı sağlar. Ürünün, temel set için 108 adet küp içermesi öngörülmüştür ancak bu rakam
üretim kararı alındığında tekrar gözden geçirilip optimize edilmelidir. Bunlara ek olarak ürünle birlikte taşıma çantası ve
başlangıçta çocuğun oyuna alışabilmesi için çözümleri ile beraber örnek çalışmalar içeren bir kitapçık da sunulmaktadır.
Sonraki aşamalarda çocuk dilerse oyuncağın internet sitesinde bulunan çalışmalardan da yararlanabilmektedir. Ayrıca
ilave parçalar satın alarak oyununu zenginleştirebilir. Küplerin plastik enjeksiyon yöntemi ile ABS den imal edilmesi ve daha
sonra geometrik şekillerin, yüzeylerine basılması öngörülmüştür ancak üretim safhasında malzeme ve üretim yönteminin
optimize edilmesi düşünülmüştür. Ürünün ambalajı, üzeri baskılı karton kutudan kesme ve katlama yöntemi ile imal edilir.
Taşıma çantasının ise üzeri baskılı kanvas kumaştan imal edilmesi öngörülmüştür.

Cubrick

CUBRICK is a toy designed for kids aged 5 or over which aims to improve three dimensional thinking and analysis ability
as well as to promote creativity. CUBRICK consists of 3 types of cubes with different colours, having a different geometric
shape on each surface of the cube. The product allows kids to express themselves visually by placing the cubes side
by side or on top of each other. The innovation introduced by the toy is allowing the players creating visuals in a three
dimensional platform in addition to two dimensions, in other words allowing the player building the visuals. Since the toy
enables the action in the three dimensional platform, along with promoting creativity, it contributes to improving of three
dimensional thinking and analysis ability. It is foreseen that the product would consist of 108 cubes for the starter set,
however this number should be reviewed and optimized once it is being produced. Together with the starter set, a bag for
carrying the toy and a manual including example solutions and shapes will also be presented. In the upcoming phases,
kids can benefit from solutions and shapes that can be found on the web site of the toy as well. Furthermore, the toy can
be enriched through buying different sets of pieces. It is foreseen that the cubes will be manufactured of ABS via plastic
injection method, followed by printing of geometric shapes on each surface. However in the production phase material
and production method may be optimized. Packaging of the product is produced out of cardboard box by cutting and
folding. Carrying bag will be manufactured by printed canvas.

Konsept 2014 “Zeka Geliştirici Oyuncak Tasarımı” Kategorisi / Concept 2014 “Intelligence Developer Toy Design” Category

Profesyonel / Professional

163

Konsept 2014 “Zeka Geliştirici Oyuncak Tasarımı” Kategorisi / Concept 2014 “Intelligence Developer Toy Design” Category
164

Profesyonel / Professional

IMMIB-KK-PR-20142594
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını istememiştir.
The participant did not prefer,
her photography and personel
info, to take part in the catalogue.

Dare Dice

Proje Raporu Dare Dice, farklı ve zor algılanabilir parametreleri ve 3boyutluluğu(x,y,z düzleminde ilerleyebilmesi) ile
oyuncunun hem konsantrasyonuna hem hafızasına hem de 3 boyut algısına saldırarak eğlendirirken zekasını geliştirmeyi
de hedeflemiştir. Oyuncağın dış yüzeyinde, oyun esnasında yararlanabilinecek parametrelerden biri olan zar düzeni
oturtulmuştur. Zar konseptinin sebeblerinden biri hem dünya tarihinin en eski oyunu olması sebebi ile dünya genelinde
bilinmesi hem oyuncuya farklı tek bir parametrik eleman(nokta)ı sabit bir düzende sunarak onu olabildiğince zorlaması
hem de sabit bir düzeni olmasıdır. Piyasadaki zarların üzerinde bulunan rakamlardan 1 ve 6 sabit olsa da diğerlerinin
değişkenlik gösteriyor olmasından dolayı, bu dizilimlerden bir tanesi baz alınarak oyunun algoritması ona göre yazıldı ve
bu sabit(zar), oyuncunun oynarken yardım alabilmesi için ambalaja uygulandı. Bir diğer parametrik elemanlar ve oyunun
fiziksel oynanabilirliğini sağlayan Geometrik şekiller ; *6 farklı geometrik şekil vardır. *Oyuncunun konsantrasyonunu
zorlaması için bu geometrik şekiller birbirlerine yakın seçilmiştir. (kare-karo, Artı-Çarpı, Yuvarlak,Sekizgen) *Her
Geometrik şekilin birbirine geçmesini sağlayan pozitif ve negatif olan 2 versiyonu vardır. Farklı geometrik şekiller birbiriyle
bağlanamaz. *4 simetrili seçilerek pozitif ve negatifi bulunan 2 kübün birbine 4 farklı şekilde geçmesini sağlayarak
olasılıkları arttırılmıştır. Oyuncağın 3 boyutlu şekilde oynanabilmesi, oyun esnasında taşların kaymaması ve aynı zamanda
boyutlarının minimalize edilebilmesi için mıknatıs ile birlikte birim küpler üzerinde küçük girinti ve çıkıntılar aynı anda
kullanılmıştır. Sonuç: Kolay üretilir. Kolay anlaşılır. Kolay oynanabilir. Zorluk türevleri üretilebilir.

Dare Dice

Project Report Dare Dice aims to improve the gamers? memory and concentration by attacking their 3 dimension sense
with its different, hard understandable parameters and 3 dimension (x,y,z dimension progress) structure. Toy?s outer
surface based on a dice order which is one of the parameters that player can use during the game. One of the reason
for dice concept is because of being the oldest game of world?s history, worldwide-known, and the another reason is
with serving a different single parametric element on a fixed plan, pushes the player as hard as possible. Because of
differences between digit arrays on dices ( ?1? and ?6? are fixed - top/bottom ), game?s algorithm is written based
on one of these arrays and with this constant (dice), it was applied to the pack for player to get help while playing the
game. The other parametric elements and geometrical shapes that supports physical playability ; There are 6 different
geometrical shapes Geometrical shapes are selected similar-looking for forcing player?s concentration. ( Square Diamond, Plus - Cross, Circle - Octagon) Every geometric shape have 2 formats which are ?positive? and ?negative?
for intertwine shapes together. Different geometrical shapes can? fasten together. With selecting 4 symmetrical, while
combining 2 cubes which have positive and negative, it provide us to connect them with 4 different ways that increased
probability of game. Magnets and small indentations and protrusions have been used simultaneously on cubic units for 3
dimensional playability, minimising the size of cubic units and not to slipping during the game. Result: Can be produced
easily. Can be understand easily. Can be played easily. Can produced difficulty varieties.
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Duygu Güroğlu
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Middle East Technical University
Faculty of Architecture
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Ö€renci - Birincilik Ödülü / Student - First Prize

Comb-o

COMBO, kullanıcısının birbirinden farklı 12 desene sahip çok sayıdaki kartı kullanarak özgürce istediği şekilleri
oluşturduğu ya da kendisine oyun tarafından hazır olarak sunulan şekilleri oluşturduğu eğitici bir zeka oyunudur.
COMBO bir kutu oyunu olarak bulunur. Oyundaki kartlar, birbirinden farklı 12 desende olan düzgün altıgen şeklindeki
kartlardır. Her bir desenden yaklaşık 10 tane olabileceği önerilmiştir. Oyun kutusunun tasarımı,düzgün bir onikigendir.
Oyun kutusunun tasarımı, oyun kutusunun her bir kenarında bir tür desen kartı bulunabilecek şekilde yapılmıştır.
Kutunun her kenarında katlamalarla oluşturulan çıkıntılar ve kesilen yan yüzeyler yardımıyla, oyuncuların kartları
kolayca yerlerinden alabilmesi amaçlanmıştır. Ortada oluşacak boşlukta ise oyun hakkında açıklamaların ve hazır
çizimlerin bulunması düşünülmüştür. Kutu içeriğinde, 12 farklı desene sahip kartların yanında, hazır çizimler ve oyun
hakkında açıklamalar bulunur. Hazır çizimler, birbirinden farklı zorluktaki şekilleri kullanıcıya sunan bulmacalardır.
Kullanıcılar, kartları kullanarak bu şekilleri oluşturmaya çalışabilecekleri gibi hayal güçlerini kullanarak da özgürce
istediği şekilleri oluşturabilir. COMBO sayesinde, özellikle gelişim çağındaki çocuklar zihinsel ve bilişsel yeteneklerini
sayısal ve görsel zekaları doğrultusunda geliştirir; analitik düşünme ve geometrik şekiller arasında bağlantı kurma
kabiliyetlerini de yükseltir. Ayrıca her yaş grubundaki bireyler de zorlu bulmacalar ve özgür çizim çalışmalarıyla güzel
vakit geçirir.

Comb-o

COMBO is an educational intelligence board game whose players are able to form some prepared figures or freely
create their own figures, by using different cards which have 12 different patterns. The cards in the game have 12
different patterns and they are regular hexagon shaped. It may be suggested that there are 10 cards for each pattern.
The game box is in regular dodecagon shape. The game box is designed such that each card pattern will be on each
edge of regular dodecagon. It is aimed that, players can easily reach the cards by the help of bulges and cut on each
edge. It is thought that explanations about the game and prepared figures for players may be in the space that middle
of cards. Besides of the cards, there are some prepared figures and explanations about the game in the box content.
The prepared figures are the ready-to-form figures for players, which are in different difficulties. While players can
form these prepared figures, they also can freely create their own figures by using their imagination. With COMBO,
especially the kids improve their mental and cognitive capabilities through their quantitative and visual intelligence,
they improve their analytical thinking and ability of create connection between geometrical shapes. Moreover, each
age groups have fun with challenging prepared figures and free forming.
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Tell Me Something

Kullanıcı kitlesi 5 yaş ve üzeri olarak belirlenmiştir. Bu oyun yalnız veya aile bireyleri ve arkadaşlar ile oynanabilir.
Hikayeler ve rastgele olaylar oluşturmak kişilere akıcı konuşma ve hızlı düşünme konusunda yardımcı olur. Üründe
6 adet top bulunur ve her top 5 farklı imge içerir. Kullanıocı imgelerden birini seçerek hikayesine başlar ve hikayenn
akışına göre imgelerden yararlanarak devam eder.

Tell Me Something

The aim of the project is improving social talents. Every children likes stories.How about creating own story’ My
target user group is people who are older than 5 years old. This game can be played alone or with all family members,
friends. Telling stories and trying to create spontaneously facts help people talk and think fluently. Each ball have 5
different images on surface and these images help user for creating story. This group of images includes 5 images
for time, 6 images for colors, 5 images for smileys, 5 images for subjects and finaly 4 images for places. User starts
telling the story and according to flow of the story he/she uses these images. While designing the form of the product
the aim was make story telling entertaining. The material of the box and balls are ABS plastic.
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Colorcube

Ürününü ambalajı alışılagelmiş ambalajların aksine ürün satın alındıktan sonrada ürünün bir parçası olarak
kullanılmaya devam eder. Oyun için alan oluştururken, oyuncak kullanılmadığında da oyuncağı saklamak için kullanılır.
Color Block Çocukların oynayabileceği 2 Mod’a Sahiptir. 1. Öğrenme Modu Hoparlör ve Renk göstergesi yardımı ile
çocukların istenen rengi anlayıp tabla veya çevrelerindeki objeleri kullanarak yakaladıkları rengi tekrar ana cihaza
okutarak sağlama yapmaları istenir. Böylelikle renk öğrenme ve ayırt etme yetileri geleneksel yöntemlerin dışında
çevreleri ile interaksiyona da geçerek sağlanmış olur. 2. Çoklu Oyun Modu Bu modda çocuklar ana cihaz tarafından
rastgele belirlenen bir rengi çevrelerindeki en yakın tonu, en hızlı yakalamak için yarışırlar. Böylelike renkli ve eğlenceli
vakit geçirmeleri sağlanmış olur.

Colorcube
Ahsen Gülsen
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Middle East Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design

Unlike tradtional packagings,it serves as a part of toy after purchase. It defines play area and helps keep toy organized
when not used. There are 2 Game Modes in Color Block 1. Learning Mode The kids are expected to capture the color
which is shown and spoken by the speakers. This way unlike traditional and boring methods an interactive color
learning process is settled. 2. Multiplayer Mode In this mode the kids challenge each other and try to find the best
matching color as soon as possible, around them. Then they need to bring the cube bach to the main device and have
it read. Therefore they can spend a colorful fun time together.
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Erencan Kahraman
İstanbul Arel Üniversitesi
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İstanbul Arel University
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Yapay Zeka

‘’yapay zeka’’ gelisim cagindaki cocuklarimiz icin oyun evi formunda bir kutudur. cocuklar isterlerse kutunun acilabilen
yan kapaklarindan 1 tanesini acarak icerisini ev gibi kullanip, isterlerse tum yan kapaklari acarak kendi oyun sahalarini
da olusturabilirler. icerisinde bulunan seffaf sandik; oyuncaklarini icine doldurabilecekleri ve attiklari her oyuncak icin
onlara sesli geridonusler yapan (bravo, harika, aferin, alkis, basardin..vb.) bir ses icererek cocuklarin oyuncaklarini ,
baska bir deyisle ‘’hazinelerini’’ toplama aliskanligi kazanmalarini saglar.

Yapay Zeka

‘’artificial intelligence’’ is a box in a form of playing house. Children can either use it as a house by opening one of
the side panels or use it as a playing area by opening all side panels if they want. the lucid inside box is for them to
accumulate their toys inside. The lucid box gives vocal response (as bravo, great, well-done etc.) for children to get
the habit of picking their toys in an other name their treasure.

Arda Ülgay

Selim Can Küçükyıldırım
Kadir Has Üniversitesi
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Kadir Has University
Faculty of Art and Design
Department of Industrial Design

Play’nTurn

Play’nTurn 3-6 yaş arası çocukların zeka ve koordinasyon gelişimlerine yardımcı olması için tasarlanmıştır. 6 farklı
şekilden oluşan blokları oyuncak üzerindeki karşılıklarına yerleştirmeye dayalı bir sisteme sahiptir. Oyuncak üzerindeki
şekillerin gireceği alanlar hem üstte hem de altta 2 kademedir. Çocuk öncelikle alt kademeyi döndürerek üstteki
boşluklara denk getirecektir. Bloklardaki renk kodları, alt tabladaki şekillerde de gösterilmiştir. Aynı hizaya getirildikten
sonra bütün bloklar yerlerine yerleştirildiğinde oyuncağın ortasında bulunan buton ortaya çıkıyor. Butona basıldığında
bloklar yerlerinden çıkıyor ve alt tabla dönüyor. Bu şekilde çocuğun her oynayışta tekrardan hizaya getirmesi ve
blokları yerleştirmesi sağlanıyor. Ürünün malzemesi ABS plastik kullanımı öngörülmektedir. Gövde parçaları ve
bloklar plastik enjeksiyonla üretilebilir.

Play’nTurn

Play’nTurn, develop coordination and intelligence of children. There are 6 different prism and you have to put in the
slots to finish the game.
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Basri Gündoğdu
Doğuş Üniversitesi
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Doğuş Universty
Faculty of Art and Design
Department of Industrial Design

Magneti

Magneti çocukların neden-sonuç ilişkisi kurarak renkleri ve şekilleri öğrenmesini kolaylaştıran bir oyuncaktır. Bunu
yaparken, klasik şekil oyunlarından farklı olarak, sadece boşluk ve cisim ilişkisini değil boşluk-cisim-renk ilişkisini kullanır.
Yani geleneksel oyuncaktan farklı olarak aynı cisimden ve boşluktan iki tane olmasına rağmen çocuktan ayrıca doğru
rengi bulması da beklenir. Örnek: Çocuğun mavi kare prizmayı yeşil kare boşluğuna yerleştirmesi engellenmiştir. Bunu
sağlamak için ise mıknatısın itme-çekme özelliği kullanılmıştır. Yeşil kareli boşlukta eksi kutuplu mıknatıs yerleştirilmiş ise
yeşil kare prizmanın her iki yüzeyine artı kutuplu mıknatıs, mavi kare prizmanın her iki yüzeyine ise eksi kutuplu mıknatıs
yerleştirilmiştir. Bu nedenle mavi kare prizmayı yeşil boşluğa yerleştirmek istediğinizde aynı kutuplar denk gelecek ve
mıknatıs parçayı iterek prizmanın yuvaya yerleşmesine izin vermeyecektir. Yeşil prizma ise mıknatısın çekmesi sayesinde
kolaylıkla boşluğa oturacaktır. Magneti 20cmx20cm ölçülerinde gövde, 4cm uzunluğunda 8 parça ve 4 geometrik şekilden
oluşur. Her şekil grubunda iki farklı renkte parça bulunur. Parçaların altında hangi kutuplu mıknatıs varsa üzerinde de
aynısı vardır. Bu şekilde parçalar alt üst ayrımı olmaksızın kendi yuvasına rahatlıkla oturabilmektedir. Her geometrik şekil
yalnızca kendi yuvasına girecek şekilde ölçülendirilmiştir. Magneti, bebeğinizin doğru yerleştirdiği her nesne için sesli
olarak renk tekrarlar ve kısa bir müzik çalar. Böylece renkleri öğrenmekle beraber doğru şekli yerleştirdiğini ve bu nedenle
ödüllendirildiğini anlar.

Magneti

Magneti is a toy which facilitates children to learn color and shapes by establishing cause-and-effect relationship. In so
doing, as distinct from the classical shape game, it does not use just the relationship between space and object but also
space-object-color relationship is used. Although there are two same spaces and objects as distinct from traditional toy,
the children are supposed to find right color. For example: the children are not allowed to place blue tetragonal prism in
green square hole. To achieve this, the push-pull feature of the magnet is used. If the minus-pole magnet is placed in the
green square hole, the plus-pole magnet is placed in both side of the green square prism, and the minus-pole magnet is
placed in both side of the blue square prism. For this reason, when you want to place the blue square prism in the green
hole, the same poles coincide, and the magnet does not allow the prism to nest by pushing the part. With the pull of the
magnet, green prism will easily fit in the space. Magneti consists of the 20 cm x 20 cm body, 8 parts with 4 cm-long
and 4 geometric shapes. There are two parts with different color in each shape group. Whatever the pole magnet there
is under the parts, there is the same pole on the parts. In this way, the parts, without the top-bottom separation, can fit
comfortably into their nest. Each geometric shape is measured only to enter their nest. For each object that your child
places it rightly, Magneti vocally repeats the color and play a short music. Therefore your child understands that she
rightly places the object and is rewarded.

Selin Öztürk
Bahçeşehir Üniversitesi
Mimarl›k Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
Bahçeşehir University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design

Dönence

Klasikleşmiş topaç ve isim-şehir oyunlarından ilham alarak günümüze uyarlanmış bir oyun tasarladım.Okumayazma bilen herkesin oynayabileceği ve her yaşa hitap eden bir oyundur. Bu oyun en az 2 kişiyle oynanabilir, üst
sınır yoktur. Bu oyunda amaç ; topacı çevirdiğimizde gelen harfleri kullanarak, şansımıza hangi kategori gelmişse o
kategoride kelime bulmaya çalışmaktır. Bunun için kum saati kadar (1 dakika) süremiz vardır. Kurallar her oyuncu için
aynıdır, sırayla oynanır. Harflerin puanları vardır, 50 puana ulaşan oyunu kazanır. NOT : Oyun kurallarının daha detaylı
açıklamasını eklediğim görselde bulabilirsiniz.

Dönence

I inspired by classical games which are spinning top and name-city, I designed a game adapted to today. Literate
anyone can play and is a game for all ages. This game can be played with at least two people, there is no upper limit.
The aim of this game, using letters that we reverse spinning top, which categorie have come to our chances trying to
find the words in that categorie. We have limited time for find words ( 1 minute sandglass). Rules are same for every
player, plays respectively. Letters have scores, who reach 50 points wins the game. P.S : You can find more detailed
description of the rules of the game in recorded visual.
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Atom

Atom parçacıklarından esinlenerek tasarlanan ve birbirlerine geçen küçük toplar, oynayan çocuk bireyin el becerilerini
geliştirmekle birlikte, küçük parçalardan farklı büyük şekiller oluşturmayı öğretir. Aynı zamanda çocuk bireyde el
göz koordinasyonunu geliştirirken, atom parçacığı fikrinin görsel olarak yerleşmesini sağlar. Parçalarda 3 ana renk
ve 3 ara renk kullanılmıştır. Mavi sarı kırmızı yeşil mor ve turuncu. Bu özellik aynı zamanda renklerin öğrenilmesine
de katkı sağlar. Her bi topta 12 adet pozitif, 2 adet ise negatif yüzey bulunur. Pozitif yüzeylerin negatif yüzeylere
geçmesiyle toplar birbirine geçer. Böylelikle değişik şekiiler oluşturulabilir. Aynı zamanda alt ve üst parçanın mil
ekseni etrafında dönebilmeleri sayesinde, oluşturulabilecek kombinasyon sayısı maksimuma çıkar. Çocuklara ise
sadece hayal etmek kalır.

Atom

Little balls that inspired from atom particles, improves the hand skills of the child who plays with them. The balls can
be combined to each other and it teaches to child to make different combinations and shapes from smaller parts.
It helps to improve hand-eye coordination and also teaches the atom particles concept to the child. 3 main colours
and 3 intermediate colours used in the parts. Blue, yellow, red, green, purple and orange. This feature also helps to
learning colours. There are 12 positive surfaces and 2 negative surfaces in each ball. Positive surfaces attach to the
negative surfaces, so the balls can hold together. Different shapes can be built. Also down and up part of the body
can rotate around the shaft so the number of the possible combinations reaches to the maximum. Children can build
whatever they imagine.

IMMIB-KK-PR-20142411
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını istememiştir.
The participant did not prefer,
her photography and personel
info, to take part in the catalogue.

o-bi-Kaos

Ürünün tasarlanma amacı anaokul yaşlarındaki çocukların okuma yazma öğrenebilmelerini eğlenceli hale
getirebilmektir. Z nesli çocuklarda görülen interaktif çalışma yöntemi benimsenerek, bir çocuğun oyuncağa sahip
olmadan önceki aşamalarını hocalarıyla etkileşim içerisinde geçirerek,bu sürecin her iki taraf için de zevkli bir hal
alması düşünülür.

o-bi-Kaos

o-bi-KAOS displays the fact that some phenomenon that might seem to be complex for adults may actually seem to
be not so complicated for the smaller minds; children. Children’s imagination can dexterously turn something that is
chaotic for adults into a simple order. The objective of this design is helping kindergarten students to learn reading
& writing with fun. Taking initiative from the Interactive study method common in generation-Z kids, the stages prior
to obtaining a toy is shared between the kid and his tutors so that this process shall turn into fun-time activity for
both participants.

Konsept 2014 “Zeka Geliştirici Oyuncak Tasarımı” Kategorisi / Concept 2014 “Intelligence Developer Toy Design” Category

Öğrenci / Student

179

Konsept 2014 “Zeka Geliştirici Oyuncak Tasarımı” Kategorisi / Concept 2014 “Intelligence Developer Toy Design” Category
180

Öğrenci / Student

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

Eş-Ses

Eşses,çocuğun görsel, işitsel ve kurgusal algısını güçlendirmek amaçlı bir oyundur. Oyunda kırmızı renkli kartlar
hayvanları, yeşil renkli kartlar doğayı, mor renkli kartlar nesneleri, mavi renkli kartlar ise mekan kurgusunu simgeler.
Çocuk silüetlerle kartta ki görselleri eşleştirirken oyuncak o görsele ait sesler çıkarır. Bu durumda çocuğun hem
görsel algısı kuvvetlenirken, işitsel algısıyla da görseller arasında bağlantı kurar. Mekan kartında beliren görsele göre
de hayvanların, doğanın, nesnelerin birbiri ile ilişkisini öğrenir. Her seviye sonunda mekan kurgusu değişerek çoçuğa
yeni şeyler öğretmek amaçlanır.

Eş-Ses

Eşses aims to improve child’s visual, audial perception.In the game,There’re cards which symbolize
animals,nature,objects and fiction of place with visuals.While the child are matching the silhouettes with the visuals
in the cards, the toy makes a sound which belongs to the visual.Child gains the skill of making connections according
to place cards. In this case, while childrens’ visual perception is improving, a connection between the visuals and
the audial perception is establishing. Depending on the visuals appear in the place cards, the children are learning
the relation between the animals, the nature and the objects. At the end of each level by changing the functional
perception it is aimed to teach new things to children.

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

Music Toy

MusicToy, geleneksel zekâ oyuncaklarından farklı olarak karakterleri ile çocuklara eğlenceli bir oyun deneyimi
yaşatmayı amaçlamaktadır. Geliştirilebilir yapısıyla yaratıcılık olanağı sağlamasıyla ve müzik çalınmasıyla zekâyı
geliştirmesiyle birlikte çocuğun oynamaktan zevk alacağı ve yeni hikâyeler kuracağı farklı bir oyuncak olması
düşünülmüştür. Oyuncak, müzik kutusunun ses çıkarma prensibinden ilham alınarak müzik çalmasıyla diğer müzik
oyuncaklarından farklılaşmıştır. Müziğin çalınması çocuğun motor kaslarının gelişimine de yardımcı olmaktadır.
Oyuncakların parçalarının kendi aralarında değiştirilmesi ile çocuğun kendi oyuncağını oluşturabilmesi sağlanmaktadır.
Kendi aralarında etkileşimli farklı karakterlere sahip olan oyuncaklar, koleksiyona dönüşmeye ve uzun süre oynamaya
uygundur. Bunların yanında oyuncak konsepti yeni karakter setlerine de açıktır. Ürünün gövdesi polipropilendir ve
plastik enjeksiyon yöntemiyle üretilmek üzere tasarlanmıştır.

Music Toy

MusicToy has intended an enjoyable gameplay experience with its characters instead of traditional intelligence toys.
Together with providing creativity with it’s improvable structure and helping mental improvement with the music
the child plays, it is thought to be a toy which the child will have fun playing with and create new stories with.
MusicToy differs from other musical toys with a playing inspired music box. Playing of the toy helps child?s physical
development. Therefore toy parts changes each other, child can build toy his own. Toys can be collectibles and have
a long playing though different characters. Besides, the toy concept enables new character sets. The housing is
polypropylene and is designed to be produced by plastic injection method.
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Drawpad

Bu oyuncak çocukların görsel zekasını ve el becerisini geliştirir.Kullanımı 6-12 yaş çocuklar içindir.Günümüzde çocukların
Ipad ve akıllı telefonlara olan ilgileri artmıştır.Bu oyuncak sayesinde hem bu cihazlara olan merakları giderilir hem de
zihinsel aktivite yapar ve el becerilerini geliştirirler.Ürün farklı bir eğlence alternatifi de sunar.Örneğin;çocuklar hem
tahta üzerinde çizim yapabilirler hem de ders çalışabilmelerine yardımcı olabilir.Bir sınıf tahtası gibi.Ürünün temel işlevi,
ekran üzerinde özel kalem ile yapılan çizimi duvara yansıtabilmesidir.Ürün çocukların kullanımına uygun bir şekilde
tasarlanmıştır.Tutma kolları, daha kolay kavranabilmesi içindir.Çocuklar çizimlerini boş ekran üzerinde ya da onlara verilen
özel filmleri kullanarak yapabilirler.Bu filmler özel temalardır.Bu temalar üzerinde çizimini yapabilir.Bu filmler yansıtıcı
merceğin önüne konulur. Temalar duvara yansıtılmış olur.Böylece çocuk filmde eksik kalan yerleri tamamlar.Üzerine kendi
çizgilerini ekler.Drawpad?in kendine özgü bir kalemi vardır.Sadece kendi ekranında kullanılabilir ve mürekkebi yoktur.
Kalem makaralı bir kablo ile ana gövdeye bağlıdır.Yapılan çizimi silmek için yine kalem yüzeyini kullanmak yeterlidir.
Kalemin gövdesi çizimi siler, bir tahta silgisi gibi.Ürünün çalışma mantığı, tepegöz mantığındadır.Aynı zamanda yeni
çıkan ufak projeksiyon makinalarında da kullanılır. Darbelere dayanıklı malzeme kullanılmıştır.Ağırlıklı kullanılan malzeme
plastiktir.Köşeler yuvarlak, farklı bir malzeme ve renktedir.Kullanılan malzeme sert dayanıklı plastiktir.Kolay temizlenir
ve kirlenmez.Cam yerine şeffaf plastik kullanılmıştır ve üzerinde koruyucu sticker vardır.Pil ile çalışır. Aynı zamanda şarj
edilebilir.Başka yerlere götürülebilir.

Drawpad

This toy improves visual Intellect and hand skills of children. It is to be used by children between ages 6-12. Modern
day kids are very much interested in Ipad and smart phones. Thanks to this toy not only their interest to these gadgets
is quenched but they can also engage in mental activities and develop their hand skills. This product also provides a
different alternative to have fun. For instance children can make drawings on the wooden platform and they can also
study; just like a classroom board! The main function of the design is that it can reflect the drawing made on the screen
via a special marker on the wall. The product is especially designed to be used easily by kids. Grabbing hands are to
enable comfortable grip. The kids draw their pictures on a blank screen or by using the special films provided. These are
special-themed films and they can make their drawings onto these themes. These films are placed before a reflective lens.
Thus the themes are reflected on wall and the missing parts in the film are completed by the kids. The kids add their own
drawings on it. Drawpad has a special pencil which has no ink and which can be used only on its own screen.

Ayşe Usta
MSGS Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
MSGS University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design

B-Box

B box’ın içinde ki yazılım sayesinde üzerinde ki çubuklar renkli ışıklandırılarak ürün üzerinde geometrik şekiller
oluşur.Çubukların üzerinden ürünün kendi kalemi ile (min 2 cm) geçildiğinde üzerlerinde ki ışık söner.Kullanıcının
bu şekli istediği yerden başlayarak, geçtiği yoldan tekrar geçmemesi şartı ile tamamlaması gerekir.Seviye arttıkça
bazı noktaların kırmızı yanması o çubuk üzerinden tekrar geçilebileceği anlamına gelir.10 yaş ve üzeri kullanıcılar için
tasarlanmış Bbox tek başına yada grup olarak oynanabilir.Şekli tamamlayan sayı kazanır.

B-Box

Thanks to the software inside B box the sticks on it are color lighted and create geometric shapes on it. When the
sticks are touched with the authentic pencil (min. 2 cm) the light on them fades. The user is required to complete this
shape by starting from a desired point but without passing the road taken before. As the level rises certain sections
light in color red which indicates that it is possible to re-pass over this stick. Designed for age-10 and above users
Bbox can be used independently or as a group. The ones completing the shape take the score.
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Stargazer

2 ile 3 yaşları arasından başlamak üzere çocuklar genellikle uyku saatleri konusunda bir düzene oturmakta problem
yaşamaktadırlar.Ebeveynler çocuklarını günlük rutin programlara göre yönlendirerek alışkanlık kazandırıp, uyku
düzeni oluşturmak gibi çözümlere ulaşmışlardır. Bu projede kullanıcı çocuk akşamlık her rutin öğesinde (yemek,
banyo, oyun, uykuya hazırlanma) oyuncağın eksik parçalarını toplar ve yatak odasında da final parçalarını birleştirip,
oyuncağın bütün haliyle birlikte uykuya dalar. Görsel konsept olarak astronot öğesinden faydalanılmıştır, ve oyuncakta
bulunan kask öğesi, kafa parçasıyla birleşip su geçirmez özellik kazanmaktadır, bu sayede çocuk banyo sırasında bu
parça ile oynayabilir.Uykuya dalmadan önce kask, konfor sağlamak amacıyla çıkarılır. Ebeveyn çocuğun alışkanlık
kazanma hızına ve tepkisine bağlı olarak bu oyunu mümkün olduğunca sürdürebilir, yapması gereken şey, oyun
başlamadan önce parçaları uygun yerlere gizlemek, ya da konumlandırmaktır, bu yerler ebeveynin ve çocuğun hayal
gücüne bırakılmıştır, fakat öneri olarak yemek esnasındaki lokasyonlar, yol geçişleri gibi seçenekler gösterilebilir.
Toplamda 5 parçadan oluşan oyuncağın en son parçasının yatak ve çevresinde bulunması öngörülmüştür.

Stargazer

Starting from between the ages of 2 and 3, toddlers usually face problems considering sleeping habits and time
schedules. Parents tend to create a sleeping for their toddlers by leading them to follow a routine of actions for
evening and night hours before sleep. In this project user toddler collects a missing piece for the toy during each of
the routine’s actions (dinner, bath, preparation for sleep) and in the final step toddler completes the toy by finding
the final piece and goes to sleep with it. Visually toy resembles an astronaut, the helmet piece of the toy gets together
with the head piece and forms an waterproof structure, therefore it makes it possible for toddler to play with the head
piece in the bath. Helmet has to be taken off before toddler goes to sleep for maximum comfort. Parent can extend the
game according to the speed and reactions of the toddler, starting from 3 weeks. Requirements for the parent is to
hide the pieces considering the routine and lead the toddler to these locations. Hiding places can change and adapt,
but some initial places like dinner or bath can be offered as an option. Toy consists of 5 pieces in total and the final
piece is estimated to be found in the bedroom.

Selin Özgür
MSGS Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
MSGS University
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Mental Box

1- 3 yaş grubu çocukların oyun kutusu üstündeki şekilleri doğru şekilde yan yana getirerek kapağın kilidini açması ve
içindeki oyuncaklara ulaşması amaçlanmıştır. Oyun zamanı bittiğinde anne dışarı saçılan oyuncakları kutuya toplar ve
kutunun kapağını kapatır. Kutu kapandığı anda üst de bulunan kare üçgen ve daireyle kodlanmış şekiller kutunun açılış
şifresini bize verir.Anne kutunun üstünde iki kısımda bulunan şifre bölgesinden 1. sine doğru şifreyi kodlar örneğin
kare daire kare çocuk tekrar oyun zamanı geldiğinde ikinci bölümde bulunan halkaları döndürerek annenin yaptığıyla
aynı şekle getirmeye çalışır başarılı olduğu takdirde kutu açılır ve oyuncaklarına ulaşır.

Mental Box

The design is aimed towards age 1- 3 children who shall, by aligning the figures on play box correctly, open the
cover lock and reach the toys inside. Once play time is over the mother collects the toys inside the box and closes
the cover. Once the box is closed the figures encoded with square, triangle and circle above provide us the opening
password of the box. The mother encodes the password to the 1st one of the two sections on the box: for example
square, circle, square. When the child is to play again he tries to spin the rings on the second section to achieve the
same shape mother has drawn. If the child accomplishes this task the box is opened and he can then reach the toys.

Konsept 2014 “Zeka Geliştirici Oyuncak Tasarımı” Kategorisi / Concept 2014 “Intelligence Developer Toy Design” Category

Öğrenci / Student

185

Notlar / Notes

Notlar / Notes

Notlar / Notes

