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İMMİB 2017 Endüstriyel Tasarım Yarışmaları
Bünyesinde 26.000’i aşkın ihracatçı firmayı barındıran ve her yıl ülke ihracatının üçte birini gerçekleştiren İstanbul
Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) tasarımcı-sanayici ilişkilerini geliştirmeyi misyon edinmiş bir
kuruluştur. Bu misyon çerçevesinde Türk tasarımına katkıda bulunmak ve Türk tasarımcıları desteklemek amacıyla
birçok etkinlik ve çalışmanın yanı sıra, 2005 yılında Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK) işbirliği ile
İMMİB ENDÜSTRİYEL TASARIM YARIŞMALARI’nı düzenlemeye başlamıştır.
On üç yıllık geçmişi boyunca 4100’den fazla proje katılımının sağlandığı, toplamda 380’den fazla projenin ödüle
layık görüldüğü İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları’na, bu yıl toplam 440 proje başvurusu yapılmıştır. 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 tasarımcılar belirlenmiştir.
Yarışmamızda 2017 yılında dereceye giren projelerin yer aldığı tanıtım kataloğunu sizlerle paylaşmaktan mutluluk
duyarız.
Ayrıntılı bilgi için www.tasarim.immib.org.tr’yi ziyaret edebilir, sorularınız için tasarim@immib.org.tr adresine
e-mail gönderebilirsiniz.

IMMIB 2017 Industrial Design Contests
General Secretariat of Istanbul Mineral and Metals Exporters’ Association (IMMIB), which houses more than 26.000
export companies and responsible for one third of the total annual exports of Turkey, has assumed improving
relationships between designers and industrialists as its mission. In the framework of this mission, IMMIB has
launched the INDUSTRIAL DESIGN CONTESTS in collaboration with Industrial Designers Society of Turkey (ETMK)
in 2005, along with its many events and studies to contribute to Turkish design and to support Turkish designers.
During its history of thirteen years, the IMMIB INDUSTRIAL DESIGN CONTESTS has received more than 4100
projects and awarded more than 380 projects.
In 2017, there have been 440 submissions of projects. 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.
We are delighted to share with you the promotional catalogue of the ranked projects in our 2016-dated contest.
For detailed information you can visit website: www.tasarim.immib.org.tr and for your questions you can mail to
tasarim@immib.org.tr
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Türkiye İhracatçılar Meclisi
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Deputy Chirman of Turkish
Exporters’ Assembly
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Ekonomik açıdan ülkeleri doğrudan etkileyen, yeni bir sanayi devrimi veya yeni bir çağa geçiş
süreci olarak nitelenen bir değişimi yaşamakta olduğumuzun farkındayız. Gücümüzü artırmak
için, bu kavramlar ve ilişkiler ağını günümüzün değişen ihtiyaçlarına uygun bir biçimde
kurgulamak zorundayız. İhracatçı firmalar için hedeflenen gelişme ve katma değeri yüksek
ürünlere ulaşmanın yaşamsal olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Ar-Ge ve tasarımı anlamak ve bir
yaşam felsefesine taşımak için yıllardır çalışmalarımıza devam ediyoruz.
Bilgi ve teknolojinin en önemli üretim faktörü haline geldiği günümüzde, değişimin
kaynağını oluşturan inovasyon yapma becerisine ne kadar uyum sağlayabiliyoruz sorusuna
yoğunlaşmamız gerekiyor. Ekonomimizin büyümesi için katma değeri yüksek mal ve hizmet
üreten, kendini yenileyebilen küresel markalar yaratan ve sürdürülebilir teknolojiler geliştiren
dinamik bir ülke olmalıyız. En küçüğünden en büyüğüne tüm üretim birimlerimizin, öncelikle
Ar-Ge yatırımının önemini, tasarım ürünlerin değerini ve bu eylemlerin fazlasıyla sabır
gerektirdiğini idrak etmesi gerekiyor. Bunları hayata geçirebilmek için hızla eyleme geçmemizin
zamanı geldiğini ve kalan zamanın da hızla tükendiğini düşünüyorum.
Geçtiğimiz aylarda Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak 26 ülkede gerçekleştirdiğimiz Türk İhraç
Ürünleri Algı Araştırması’nın sonucunda; Türk ihraç ürünlerinden memnuniyet oranının yüzde
62 olduğunu tespit ettik.
Türk malının bilinirliğini ve ihraç ürünleri memnuniyetini artırmak için küresel rekabet çağının
dinamik gündeminde giderek daha da sıklıkla dile getirdiğimiz tasarım konusunda, 2005
yılından bu yana ilgili Birliklerimizin ortaklığı ve ETMK iş birliği ile düzenlediğimiz İMMİB
Endüstriyel Tasarım Yarışmaları Seçici Kurulunu bu yıl 13.kez gerçekleştirdik.
Şahsımın da jüri seçmelerinde yer aldığı yarışmaya, bu sene de birbirinden özellikli projeler
katıldı. Elemelerde jürinin oldukça zorlandığı yarışmanın ödül töreni Ekonomi Bakanlığı ve
Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından 8-12 Kasım 2017 tarihleri arasında İstanbul Lütfi
Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda ikincisi düzenlenecek Tasarım Haftası’nda
gerçekleşecek. Tasarım Haftasında, tasarımı her yönüyle kapsayan bir program içerisinde
TİM’in bünyesindeki tüm İhracatçı Birliklerinin düzenlediği tasarım yarışmalarının stantları da
yer alacak.
Yenilikçi ve alanında özgün ürün ihtiyacının yaşamsal bir gereklilik olduğu dünyamızda,
sanayinin tasarımcı ile mutlaka buluşması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. “Tasarımın
Potansiyeli” temasını gündeme taşıyacak Tasarım Haftası’nda sizlerle görüşmek üzere, on üç
yıl önce Türkiye’nin geleceğini tasarlamak üzere çıktığımız bu yolda senelerdir bizlere destek
olan sizlere şahsım adına teşekkürlerimi sunarım.

We are aware that we are going through a transition that is directly effecting the countries
economically what is can be called a new industrial revolution or entering a new age. In order
to increase our power, we have to build these network of terms and relations appropriate to the
changing needs today. We know that it is imperative for the export firms to reach the proposed
development and the products with high added value. Therefore we continue our work for years to
understand the R&D and design, and to carry it towards a philosophy of life.
In this age, where the information and technology have become the most important production
factor, we must concentrate on the question that how good are we able to adapt to the innovation
skill which lays at the foundation of this transition. For our economy to grow, we need to produce
products and services with high added value, create global brands that can adapt and become
a dynamic country that develops sustainable technologies. From the smallest, to the biggest all
of our production units, must understand the importance of the R&D investments, value of the
designer products and the fact that these actions require a lot of patience. I think that it is time
for us to take action quickly in order to realize these practices and that we are running out of time
quickly.
As a result of the Turkish Export Products Perception Research conducted by Turkish Exporters
Assembly several months ago, we have discovered that the Turkish export products have a level
of satisfaction of 62 per cent.
In the field of design, that in the dynamic agenda of the global competitive age we are more and
more emphasizing about, in order to increase the recognizability of the Turkish products and to
increase the satisfaction levels of the export products, this year we have realized the 13th IMMIB
Industrial Design Contest Selection Committee that was first initiated in year 2005 together with
the cooperation of our related units and ETMK.
This year many valuable projects have entered the contest, in which I am also participating in the
jury selections. Award ceremony of the contest, for which the jury had a very difficult time in their
selection, will be held in Istanbul Lütfi Kırdar International Congress and Exposition Hall on 8-12
November 2017, during the Design Week, which will be held for the second time, by the Ministry
of Economy and Turkish Exporters Assembly. During the Design Week, as a part of the program
that includes all aspects of design, all the design contests’ stands by the Exports Units within TIM
will be on display.
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Ülkemizin sürdürülebilir büyüme hızını yakalamasında ihracatın lokomotif rolü herkesçe
kabul edilen bir gerçek. Kişi başına düşen milli gelir artışı ve ülkemizin dünya ortalamasının
üzerindeki büyüme rakamlarına ulaşmasında, ihracat ve turizm gelirleri son on yılda en
büyük katkıyı sağladı. İhracatımızdaki bu artışı korumak için küresel pazar ve piyasaları
takip etmemiz ve kendimizi bu yönde geliştirmemiz şart. Dünyada bilim, teknoloji ve
tasarım ürünleri yani “yüksek katma değerli ürünler” giderek daha fazla talep edilir hale
geliyor. Teknoloji, ülkelerin rekabet üstünlüğünün artık tek belirleyicisi oldu. Bu nedenle
gerek toplumsal refahın yükselmesinde, gerekse dünya kaynaklarının paylaşılmasında
teknolojik üstünlüğe sahip olan ülkeler uluslararası alanda belirleyici rol oynuyor.
İstatistiklere bakıldığında; 2015 yılında Türkiye 2.3 milyar dolar ileri teknoloji ihracatı
yapmışken, Almanya 185 milyar dolar, Çin 554 milyar dolar ileri teknoloji ihracatı
gerçekleştirmiştir. Ülkemize yapılan yabancı sanayi yatırımlarında ise, 2016 yılında sadece
% 4.5 oranında yüksek teknolojili üretime yatırım yapılmıştır.
Bu verilerde hızla artış yakalamak hedefiyle, Türkiye’nin uluslararası alanda rekabetçiliğinin
arttırılması ve Türk tasarımcıların özendirilmesi amacıyla çalışmalar gerçekleştirmekteyiz.
Katma değeri yüksek, insana ve çevreye duyarlı tasarımların yaratılması ve korunmasını,
ülkemiz tasarım ve tasarımcılarının sürdürülebilir bir şekilde dünya ile rekabet edebilir
hale gelmesini, “Türk Tasarımı” kimliğinin tanınmasını ve yerleşmesini sağlama hedefiyle
Bakanlığımızın da desteği ile birçok proje yürütüyoruz.
Bu çalışmalardan ilki olan İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları bu yıl on üçüncü yaşını
kutluyor. 2005 yılında yürütmeye başladığımız yarışmamıza bugüne kadar 4 bine yakın
proje başvurusu kabul edildi ve 360’dan fazla eser ödüle layık bulundu. Ödül alan 34
tasarımcımıza yurtdışındaki prestijli üniversitelerde tasarım eğitimi almak üzere burslar
verildi. Tasarım ile ilgili hemen her konuda çeşitli teşvikler de Bakanlığımızca verilmektedir.
Dünya’daki hızlı değişim ve dönüşüme ayak uydurmanın yolunun sürekli yenilenmeden
ve eğitimden geçtiğinin farkında olan İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları
Birliği Yönetim Kurulu ve şahsım adına, bizlere destek olan tüm tasarım komite
üyelerimize, jüri üyelerimize, Ekonomi Bakanlığı, TİM, ETMK ve Birlik çalışanlarımıza,
üyelerimize, yarışmamıza katılım gösteren tüm tasarımcılarımıza, emeği geçen tüm kurum
ve kuruluşlara teşekkürlerimi sunarım.

It is a widely accepted fact that the exports industry has the leading role for our country to achieve
the sustainable growing rates. Exports industry and tourism incomes in the last ten years have
been the biggest contributors for the increase in the per capita income and for our country to
reach above the world average growing rates. It is imperative that we follow the global markets
and improve ourselves in this regard in order to keep this increase in our exports. Scientific,
technological and designer products, that is to say, “products with high added value” are becoming
more and more demandable in the world. Technology has become the sole determinant for the
countries’ competitive superiority. Therefore, both in terms of increasing the social wealth and
sharing of the world’s resources, technologically superior countries are the decisive key actors in
the international field.
Looking at the statistics, Turkey has exported 2.3 billion dollars of high technology products in
2015 while Germany exported 185 billion dollars and China exported 554 billion dollars worth of
high technology. In year 2016, in terms of foreign investment in our country, only 4.5 % of it has
been in the high technology production.
In order to increase these numbers quickly, we are carrying out projects to increase the
competitiveness of Turkey in the international field and to encourage Turkish designers. We are
carrying out many projects with the support of our Ministry, in order to create and protect designs
that has a high added value and sensitive to human and environmental values, to make the designs
and designers of our country competitive with the world and to make the “Turkish Design” identity
recognizable in the world.
First of these projects, the IMMIB Industrial Design Contests, is celebrating its thirteenth year this
year. Our contest, initiated in 2005, has so far accepted almost 4 thousand project applications
and awarded more than 360 projects. 34 award winning designers have been granted with
scholarships to receive a design education in prestigious universities abroad. Almost all kinds of
encouragements on design, are also being granted by our Ministry.
On the behalf of Istanbul Ferrous and Non-ferrous Metals Exporters’ Association Board of
Directors, that is aware of the fact that only way to catch up with the fast changes and transitions in
the world is continuous innovation and education, and also on the behalf of myself, I want to thank
all design committee members, jury members, Ministry of Economy, TIM, ETMK and Association
employees, members, all designers who participated in our contest, all hard worked associations
and organizations for their support.
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İhracatçılar olarak dinamikleri hızla değişen yepyeni bir ekosistemde rekabet etmeye çalışıyoruz.
Rekabette öne geçmenin ana koşulu ise farklılaşma olarak karşımıza çıkıyor. Tüketicilerin
karar verme süreçlerinde satın aldıkları ürün ya da hizmetle ilgili deneyimleri, markaya olan
bağlılıkları giderek daha fazla önem taşıyor. Markalaşmanın başlıca unsurunu oluşturan
tasarım tam da bu noktada devreye giriyor. İnsan zekasının yaratıcılıkla eşsiz buluşması olarak
tanımlayabileceğimiz tasarıma yüklenen estetik, işlevsellik ve kullanıcıya farklı perspektifler ve
deneyimler kazandırma özelliği endüstrilerle yakın işbirliğinin de kapılarını aralıyor. Tasarım
dünyasından ilham alan endüstrilerin baş döndürücü gelişimine şahit olmak heyecan verici…
İhracatımızdaki katma değeri artırmak için tasarımı, markalaşmayı çok daha fazla konuşmamız,
iş süreçlerimizin ayrılmaz bir parçası haline getirmemiz gerekiyor. Tasarım dünyasında yıllar
içinde kendine sağlam bir yer edinen ve ülkemizin en prestijli tasarım etkinliklerinden birine
dönüşen İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları ile tam 13 yıldır bunu yapmaya çalışıyoruz.
Bıkmadan, usanmadan İş’imiz, gücümüz ‘Tasarım’ olsun istiyoruz.
İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmalarının başarısının sırlarından en önemlisi de işte bu
vazgeçmeme, inatla ve yıllar içinde daha da artan bir motivasyonla tasarıma yatırım yapma
arzusu… Yarışmamıza bugüne kadar 3 bin 850’den fazla proje başvurusu kabul edildi ve
360’dan fazla eser ödüle layık bulundu. Tasarımcılarımızın hayal güçleri ve yaratıcılıklarına
tanıklık etme fırsatı bulduğumuz organizasyonlarımızda ödül alan 34 tasarımcımız yurtdışında
en prestijli üniversitelerde tasarım eğitimi almak üzere burslar verildi. 2015 yılında dereceye
giren beş tasarımcımız aynı zamanda A’Design Award ödülü kazandılar. İMMİB olarak İtalya’nın
Milano şehrinde gerçekleşen Ödül Törenine katılmaları için tasarımcılarımızı destekledik.
Geçtiğimiz yıl da yine üç tasarımcımız A’Design Award ödülünü ülkemize getirdiler.
Tasarımcılarımızın dünyaya açılmalarına destek olmayı sürdüreceğiz. Yarışmamızda dereceye
giren tasarımcılar ödüllü projeleri ile katıldıkları “Uluslararası Tasarım Ödüllerinin” katılım
masrafları 500 Euro’ya kadar Birliğimiz tarafından desteklenecek. Yarışmayı kazanmaları
durumunda Ödül Töreni’ne katılmaları için de yine yanlarında olacağız. A’Design Award Ödül
Töreni’nde tasarımcılarımızı sahnede görmekten İMMİB ve ülkemiz adına gurur duyduk. Biz
ülkemizin yaratıcı gücüne inanmaktan hiç vazgeçmedik.
Yarışmalarımızda şimdiye kadar Atıl Kızılbayır imzalı ‘Fırrın-Ekmek kızartma makinesi’,
Muzaffer Koçer ve Ayça Koçer im zalı ‘Köpük - Kahve Cezvesi’ ile Yasemin Sinem Köselecioğlu
ve Burak Akbıyık imzalı ‘Nioo - Kahve Fincanı’ tasarımlar firmalarımız tarafından üretildi.
Dileğimiz tasarıma duyduğumuz inancın sanayicilerimiz ve ihracatçılarımız tarafından da aynı
heyecanla sahiplenilmesi ve daha fazla tasarımın üretime dönüştürülmesi.
2017 İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmalarında ödül kazanan tüm tasarımcılarımızı gönülden
kutluyor ve tasarım hayatlarında başarılar diliyorum. Bizleri her zaman destekleyen, yanımızda
olan tüm proje ortaklarımıza ve yarışmada emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.

As exporters, we are trying to compete in a brand new ecosystem with rapidly changing dynamics.
Main requirement to take the lead in this competition, is to become different. Customers’
experiences with the product or the service they have purchased and their loyalty to the brands
are becoming more and more important during the consumer’s decision process. This is where
the design, which is the main element to become a brand, comes into play. In the field of design,
aesthetics, functionality, and the ability to offer different perspectives and experiences to the user
are what we can call as the unique pairing of the human intelligence and human creativity, and
these qualities are what brings a close cooperation with the industry. It is exciting to witness the
bewildering development of the industries that are inspired by the field of design.
In order to increase the high added value in our exports, we need to talk more on the design,
brands and make them an inseparable part of our business processes. We are trying to achieve
this for 13 years with the IMMIB Industrial Design Contests, which has gained a place in the field
of design over the years and became one of the most prestigious design events in our country. We
relentlessly want all of our business and profession to be about “design”.
One of the most important secrets to the success of IMMIB Industrial Design Contests, is this
relentless, unyielding and increasing passion to invest in the design. So far more than 3850 project
application have been accepted to our contest and more than 360 projects have been granted an
award. In our events where we get to witness the imagination and the creativity of our designers,
34 designers who have won an award, have been granted scholarships to receive design education
in the most prestigious universities abroad. Five of our designers who won an award in 2015, have
also won the A’Design Award. As, IMMIB, we have sponsored our designers to attend the award
ceremony held in Milan, Italy. Last year, again three of our designers, have won the A’Design Award
for our country.
We will continue to support our designers to reach the world. Our organization will sponsor
up to 500 Euros for our award winning designers and their awarded projects to participate in
the “International Design Awards”. In case they win the contest, our organization will be again
supporting them for them to participate in the award ceremony. As IMMIB, we were proud to see
our designers on the stage at the A’Design Award Ceremony for our country. We never stopped
believing in the creative power of our country.
So far in our contests, Atıl Kızılbayır’s “Oven-Toast Machine” (Fırın-Ekmek Kızartma Makinesi),
Muzaffer Koçer and Ayça Koçer’s “Foam - Coffee Pot” (Köpük - Kahve Cezvesi) and Yasemin
Sinem Köselecioğlu and Burak Akbıyık’s “Nioo - Coffee Pot” (Nioo - Kahve Fincanı) designs have
been produced by our firm. We wish that, our industrialists and exporters also share our faith in
the design with the same excitement and more designs can be turned into products.
I congratulate all of our designers who have won awards in the 2017 IMMIB Industrial Design
Contests, and wish them a successful designing career. I thank to all of our project partners who
have always supported us and to everyone who has worked hard in the contest.
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İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri’nin (İMMİB) 2005 yılından bu yana yürüttüğü
İMMİB Endüstriyel Tasarım yarışmaları’nın bu yıl 13.’sü gerçekleşiyor. 13 yıldır katma
değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesi, endüstriyel tasarım etkinliklerinin yaygınlaştırılması
ve özendirilmesi için çalışmalarımız aralıksız olarak devam ediyor.
İMMİB Tasarım Yarışmaları, Türkiye’nin en prestijli tasarım etkinliklerinden biri haline
geldi. Ödül alan tasarımcıların yurtdışında burslu eğitim alması etkinliğimize olan ilgiyi
artırdı. Sanayicilerimizin bu etkinliğe katılımı, İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmalarını
farklılaştıran en önemli faktörler arasında yer alıyor. Ülkemizdeki tasarımcıların yakından
izlediği bu yarışmamız aynı zamanda tasarımla ilgilenenlere yeni vizyon ve bakış açısı da
kazandırıyor.
Türkiye, bugün Avrupa’nın beyaz eşya ve TV üretim merkezi konumunda, kablo üretiminde
ise dünyanın önde gelen üretim merkezleri arasında yer alıyor. Ülke olarak bu sektörlerdeki
başarılarımızda ar-ge’ye, teknolojiye, markalı büyümeye, inovasyona ve tasarıma yaptığımız
yatırımların büyük önemi olduğunu vurgulamak isterim.
Katma değeri yüksek ürün üretmenin en temel unsuru tasarımcıyı çok önemsiyoruz.
Yarışmamıza başvuran tasarımcılar ve projeleri birbirinden kıymetli ve bizler için büyük
önem taşıyor. Yarışmaya katılan tasarımların hayata geçmesi ve katma değeri yüksek
ürünlerin üretimine imkan sağlayan koşulların oluşması en büyük dileğimizdir.
2017 yılında Endüstriyel Tasarım Yarışmasında ‘Metalden Mamul Mutfak Eşyaları
Kategorisi, Plastikten Mamul Banyo/Tuvalet Ürünleri Kategorisi, Akıllı Ev Teknolojileri
Kategorisi ve Konsept 2017: Aydınlatma Ürünleri Kategorisi’ olmak üzere 4 kategoride
tasarımlar değerlendirildi.
İMMİB 2017 Endüstriyel Tasarım Yarışmaları’na bu yıl 440 proje başvuruda bulundu. 13
yılda yaklaşık 4.100 proje başvurusu oldu. Bunların 360’dan fazlasına da ödül verildi.
34 tasarımcımız yurtdışında eğitim bursundan yararlandı. Temennimiz; bu sayıların
önümüzdeki yıllarda katlanarak artmasıdır.
İMMİB olarak sürdürülebilir ihracat başarısını sağlamak amacıyla faaliyetlerimizi kesintisiz
sürdürmekteyiz. Tasarımcıları sanayi ile ortak projelerde buluşturarak Ülkemizin ekonomik
refahına katkı sağlayacağına inandığımız ve olumlu sonuçlarını gözlemlediğimiz İMMİB
Endüstriyel Tasarım Yarışmalarını önümüzdeki yıllarda da sürdüreceğiz. .

13th IMMIB Industrial Design Contests, which has been hosted by the Istanbul Mineral and Metals
Exporters’ Association’s (IMMIB) since 2005, will be held this year. For 13 years, our efforts to
develop products with high added value, popularize and encourage industrial design events have
been continuing without pause.
IMMIB Design Contests, have become one of the most prestigious design events of Turkey. Foreign
education scholarships granted to the award winning designers, has increased the interest and
popularity to our event. Participation of our industrialists to this event, is one of the key factors
that make the IMMIB Industrial Design Contests different from the rest. Our contest, which is
closely watched by the designers in our country, offers a new vision and a perspective to everyone
who is interested in design.
Today, Turkey is the center of production for domestic appliances and televisions in Europe, and
one of the leading production centers in the world for cable production. I want to emphasize the
great importance of the investments we have made in the fields of R&D, technology, growing with
brands, innovation and design for this success we have as a country in these sectors.
We put great importance on the designer, who is the most fundamental element for the production
of products with high added value. All of the designers and their projects that apply to our contest
are very valuable and important for us. It is our greatest desire that the designs participated in the
contest and the conditions to produce products with high added value are realized.
In 2017, we have considered the designs for the Industrial Design Contest in 4 categories of:
“Metal Manufactured Kitchen Appliances, Plastic Manufactured Bathroom/Toiled Appliances,
Smart Home Technologies and Concept 2017: Lightning Appliances.”
This year we have received more than 440 project applications to the IMMIB 2017 Industrial Design
Contests. In 13 years, we have received approximately 4.100 project applications. More than 360
of these have been awarded. 34 of our designers have been sponsored with the foreign education
scholarship. We wish that these numbers will increase exponentially in the upcoming years.
We, as IMMIB, will continue our activities without a pause, to achieve the sustainable export
success. We will also continue to host the IMMIB Industrial Design Contests in the upcoming
years, because we believe that it contributes to the economic well being of our country by bringing
the designers and the industry together and we are already observing its positive results.
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S. Armağan VURDU
İstanbul Maden ve Metaller
İhracatçı Birlikleri
Genel Sekreteri
İstanbul Minerals and Metals
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Teknoloji ve bilim artık hayal etmekte zorlandığımız bir hızla ilerlemesini sürdürüyor.
Yorulmaksızın çalışan robotlar ile gece gündüz farketmeksizin üretim yapabilen fabrikalar
kuruluyor. Karmaşık bir üretim sistemi tek tuşla tek bir ekrandan yönetilebilir ve takip
edilebilir hale geldi. Bu demek oluyor ki uygun fiyatlı üretim politikaları artık rekabet
unsuru olmaktan çıkıyor. İhracatçılarımızın bu değişimi içselleştirerek üretim sistemlerini
bir an evvel güncellemeleri ve bu bağlamda gelişen teknolojilerin takipçisi olmaları en
büyük arzumuz. Geleceğin dünyasında söz sahibi olmak istiyorsak mevcut teknolojiyi
yakalamanın yanı sıra bir adım sonrasını tahmin ve takip eder hale gelmemiz şart.
Üretimde yaşanan bu gelişmeler elbette ürünleri de etkiliyor. Düşünün ki artık etrafımızdaki
her nesne akıllı, bizi takip edip alışkanlıklarımızı öğreniyor, bizim yerimize birçok şeyi
düşünerek hayatımızı kolaylaştırıyor. İçindeki gıdanın bozulduğunu söyleyen ambalajlar,
uykunuzun geldiğini anlayıp değişen ışıklandırma sistemi, kirli tişörtünüzdeki lekenin
hangi programda kaç derecede yıkanmasını gerektiğini bilen çamaşır makineleri bugün
artık hayatımızın içinde. Çok değil daha15-20 yıl önce bu ürünleri filmlerde görür içinde
yaşadığımız bir dünyaya bu kadar çabuk geleceklerini tahmin edemezdik. Türkiye
ekonomisinin sürdürülebilir şekilde büyümeye devam etmesi için yüksek teknolojili
ürünler olarak da adlandırabileceğimiz bu akıllı teknolojilerin üretimine yatırım yapılması
gerekmektedir. Bu sebeple konunun bilinirliğini ve önemini vurgulamak amacıyla geçtiğimiz
yıl olduğu gibi bu yıl da Elektrikli Ürünler kategorimizin konusunu Akıllı Ev Teknolojileri
olarak belirledik. Jürimiz tasarımcılarımızdan gelen birbirinden iddialı ve yaratıcı projeleri
değerlendirirken bir hayli zorlandı. Umuyoruz seçtiğimiz bu konu hem tasarımcılarımıza
hem ihracatçılarımıza ilham vererek yapılmakta olan çalışmalara katkı sağlayacaktır.
Tam 13 yıldır istikrarını koruyarak devam eden İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmalarında
bu yıl Akıllı Ev Teknolojileri kategorisinin yanı sıra Metalden Mamul Ürünler, Plastikten
Mamul Banyo/Tuvalet Ürünleri ve Aydınlatma Ürünleri kategorileri olmak üzere toplam
440 başvuru alındı. 29 tasarımcının ödüllendirildiği yarışmamızda her yıl olduğu gibi bu
sene de birinci olan yarışmacılarımıza yurtdışındaki prestijli sektör fuarlarına katılma ve
yeni gelişmeleri yerinde görme fırsatı sunacağız. Ayrıca, dereceye giren tasarımcılarımız
Ekonomi Bakanlığı’nın yarışmamıza tanıdığı kontenjan kapsamında yurtdışı eğitim
bursundan da faydalanabilecek. Bu güne kadar toplam 34 tasarımcımızın eğitim ve yaşam
gideri burslarını karşılayarak hayallerindeki kariyere ulaşmalarına destek olduk. Bizler için
en önemli başarı ölçütü ve gurur kaynağı Türkiye’de üretici ve tasarımcılar arasında artan
işbirliği ve istihdam rakamlarıdır.
Bu kapsamda, etkinliğimizin gerçekleşmesinde bizi destekleyen Ekonomi Bakanlığı ve
Türkiye İhracatçılar Meclisi ile organizasyonda emeği geçen tüm İMMİB çalışanları ve
yarışma katılımcılarımıza teşekkürlerimi sunarım.

Technology and science continues to advance in an unimaginably rapid way. Factories are being set
up, that can manufacture day and night without stopping, with robots that never even tire. Complex
production systems have become manageable by a button and follow able on a screen. This means
that affordable priced production policies ceases to be a competition element. Our biggest desire
is that our exporters internalize this transition and update their production systems at once by
following the advancing technologies. If we ever want to have a say in the future, we must catch up
with the current technologies and be able to predict and follow the next steps.
These advancements in production naturally also effects the products. Think about that, all the
objects around us are smart now, they are following us and learning our habits and they make our
lives easier by thinking and considering many things for us. Today we have, packaging that tells
us the food inside has gotten bad, lightning systems that understand you are sleepy and change,
washing machines that know on which program and at what degree to wash the stains on your
t-shirts. As recently as 15-20 years ago, we used to see these items in movies and couldn’t imagine
that they will arrive to our lives so fast. In order for the Turkish economy to continue growing in
a sustainable way, it is required to invest in the development of these smart technologies that we
can also call as high technology products. For this reason, in order to emphasize the awareness
and importance of this issue, this year, same as the last year, we have selected the subject of the
Electrical Products category as the Smart Home Technologies. Our jury had a really hard time
evaluating the most ambitious and creative projects of our designers. We hope that this subject
we have chosen, will inspire both our designers and exporters and contribute to the ongoing
developments.
In the IMMIB Industrial Design Contests that continues steadily for 13 years, this year we have
received more than 440 applications in total in Smart Home Technologies category as well as,
in Metal Manufactured Goods, Plastic Manufactured Bathroom/Toilet Products and Lightning
Products categories. In the contest, that 29 designers will be awarded, we will once again just
as the last year, offer to the winning competitors an opportunity to participate in the prestigious
industry expos abroad and witness the new developments on-site. Furthermore, designers who
ranked in the competition will be able to receive the Ministry of Education’s studying aboard
scholarship from the contingent granted to our competition. To this day we have sponsored
the education and living expenses of our 34 designers and helped them achieve the career they
have always dreamed of. For us, the biggest measure of success and the source of pride is the
increasing cooperation between the manufacturers and the designers and the rising numbers of
employment in Turkey.
In this scope, I thank the Ministry of Economy and Turkish Exporters Assembly for their support
in our event and to all IMMIB employees and all the participants in our contest for their hard work.
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Sertaç ERSAYIN
Endüstriyel Tasarımcılar
Meslek Kuruluşu
Genel Başkanı
Chairman of the Board of
Industrial Designers’
Society of Turkey
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Mutfak, banyo, akıllı ev ve aydınlatma kategorileri bu yıl adeta metal ve plastik malzemeler
ile fonksiyon, estetik, kullanıcı deneyimi ve de yenilikçi ve çevreci yaklaşımlar ile projelerin
formatını daha da ileriye taşıyordu. İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları tasarımcı,
öğrenci, sanayici, ihracatçı için birçok kıymetli yönelim ve düşünceye ev sahipliği yapıyor.
Nitelikli fikrin, nitelikli ve vizyoner bir planlama ve stratejik rekabet planı ile, kullanıcıyı,
çevreyi ve özünde insani merkeze koyarak tasarımlarını geliştiren tasarımcı ve tasarımcı
adaylarını yarışma ile ağırlıyor.
ETMK olarak en başından itibaren destek verdiğimiz, gelişim yolculuğunda beraber
seyahat ettiğimiz bu yolculuk Türkiye ekonomisinin çarpanlarla büyüdüğü, endüstriyel
tasarım eğitimi veren üniversite bölümlerinin sayısının birkaç kat artarak senede ortalama
750 tasarımcı mezun eder bir büyüklüğe geldiğini de hatırlatmakta fayda var. Artan
ihracat, üretim adetleri ve hacmi ile tasarıma duyduğumuz ihtiyaç da artarken büyüme
trendlerine paralel olarak henüz sanayimizin bu çarpanda tasarıma ayırdığı kaynağı aynı
ölçekte artırmadığını maalesef görüyoruz. Tekil projeler, strateji içinde bir platform tanımı
ile geliştirilmeyen, tasarlanmayan ürünler bir süre sonra sanayiciye ayak bağı olan bir
kalabalığa da dönüşebiliyor.
Özellikle bu yıl izlediğimiz projelerin bir kısmının bu sorunu da çözmek üzere çözümleri,
yaklaşımları, kullanıcı ve üretici gözü ile değerlendirirken gelecek dönem ihtiyaçlarını da
sorguladıklarına tanıklık ettik. Özellikle öğrencilerde gördüğümüz bu olumlu değişim,
tasarım problemlerinin çözümlerindeki holistik yaklaşımları çok memnuniyet verici idi.
Yarışmaya katılan tüm öğrenci ve profesyonelleri ayrı ayrı tebrik ederken ödül alan
katılımcıları da ayrıca tebrik ederim. Herkesin yolu açık, kulakları yeniliklere, yeni ihtiyaçlara
ve teknolojik gelişmelere açık olsun dileği ile geleceklerinin başarılar ile dolu olmasını
temenni ederim.
Organizasyonda emeği geçen tüm kurum ve yetkililere, juri üyelerine de ayrıca teşekkür
ederim.

This year, the formation of the projects has reached to the next level in terms of function,
aesthetics, and user experience together with innovative and environmental approaches in the
categories of kitchen, bathroom, smart house and lightning with their metal and plastic materials.
IMMIB Industrial Design Contests are hosting many valuable trends and thoughts for designers,
students, industrialists and exporters. The contest is hosting designers and candidate designers
who are developing their designs with qualified ideas, quality and visionary planning and strategic
competition plan by placing the user, the nature and the humanity into the center of their designs.
It is important to note that, in this journey of development that we, as ETMK, have always supported
since its initiation, Turkish economy has grown by multipliers and the number of university level
programs of industrial design education have grown by a couple of times to reach the number of
an average 750 designer graduates a year. As the exports, production numbers and volumes grow,
our need for design also increases but sadly the sources parallel to the growing trends dedicated
to design by our industry are not increasing in the same manner. Singular projects, products that
are not developed or designed with a platform definition in terms of strategy can also, after some
time, become a burdensome mess for the industrialist.
Especially this year we have witnessed that some of the projects we have watched, addressed the
solution to this problem by evaluating the solutions and approaches from the user and producer
viewpoints as well as questioning the future needs. This positive change and holistic approach to
solve the design problems we have seen, especially in the students, were quite satisfactory.
I congratulate each and every one of the students and professionals who have entered the contest
and especially the award winning contesters. I wish them all a successful future with the hopes
that they will always be open to innovations, new requirements and technological developments.
I also especially thank the organizations and their officials and the members of the jury who have
worked hard in this event.
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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 40.000’i aşkın üye firmasıyla 2016 yılında Türkiye’nin toplam
ihracatının yüzde 28’ini gerçekleştirmiştir.
İMMİB, aşağıda yer alan altı Birliği bünyesinde bulundurmaktadır:
• İstanbul Demir ve Demir Dışı 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:
• İhracatı artırmak ve ülke yararına gelişmesini sağlamak,
• Tanıtım faaliyetleri kapsamında yurtiçi ve yurtdışı fuarlar organize etmek,
• 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 etmek,
• Eğitim faaliyetleri düzenlemek.
• İhracatçıların karşılaştıkları sorunların çözümüne yönelik çalışmalarda bulunmak.
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
28 percent of the total exports in Turkey in 2016 with more than 40,000 member companies.
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,
• 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 training activities,
• To solve the problems that faced by exporters.
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Metalden Mamul Mutfak Eşyaları Kategorisi Seçiçi Kurul Üyeleri/
Metal Kitchenware Products Selection Committee
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Tahsin Öztiryaki
TİM Başkan Vekili

Mehmet Öncel
İDDMİB Yönetim Kurulu Üyesi

Adlıhan Tartan
Endüstriyel Tasarımcı

İsmail Erdoğan
İDDMİB Yönetim Kurulu Üyesi

Sertaç Ersayın
ETMK Genel Başkanı

Prof. Dr. Nigan Bayazıt
ETMK Üyesi

Aynur Ayhan
İDDMİB Yönetim Kurulu Üyesi

Duysal Demirbaş
Anadolu Üniversitesi Endüstriyel Tasarım
Bölümü / Araştırma Görevlisi

Filiz Özsuca
Atılım Üniversitesi Endüstri Ürünleri
Tasarımı Bölümü Başk. Yrd.

Mustafa Kır
Dünya Plastik

Haşim Çetin
İKMİB Yönetim Kurulu Üyesi

Beyza Baran
Ege Üniversitesi EBİLTEM Teknoloji Transfer Yard. Doç. Dr. Ayhan Ensici
Kadir Has Üniversitesi Endüstri Ürünleri
Ofisi Fikri Mülkiyet Hakları ve Lisanslama
Tasarımı Bölümüi
Uzmanı

Koray Özdemir
Elif Plastik
Hans Jörg Stöger
Buka Sofa Üretimden Sorumlu
Genel Müdür / Project Manager

Başak Ergin
Endüstriyel Tasarımcı

Plastikten Mamul Banyo ve Temizlik Ürünleri Kategorisi / Seçiçi Kurul Üyeleri
Plastic Bathroom and Cleaning Products Selection Committee

Doç. Dr. Hale Gezer
Marmara Üniversitesi Endüstri Ürünleri
Tasarımı Bölümü

Murat Akyüz
İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı
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Akıllı Ev Teknolojileri Kategorisi Seçici Kurul Üyeleri
Smart Home Devices Category Selection Committee
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Besim Oktayer
TET Yönetim Kurulu Üyesi

Korkut Avcı
Arçelik Tasarım Bölümü Yöneticisi

Dr. Sultan Kaygın Sel
Vestel Tasarım Şef Tasarımcı

Murat Kolbaşı
TET Yönetim Kurulu Üyesi

Hakan Boğazpınar
Venn Endüstriyel Tasarım
Endüstriyel Tasarımcı

Seyman Çay
MG Design Endüstriyel Tasarımcı

Aysun Altındağ
Omlet İstanbul Endüstriyel Tasarımcı

Zeynep Saniye Akkaya
Genel Müdür Schreder
Aydınlatma Ticaret A.Ş

Prof. Dr. Seçil Şatır
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
İç Mimarlık Bölümü

Anıl Epcim
Makel Ar-Ge Tasarım
Yöneticisi R&D Design Manager

Can Güvenir
Endüstriyel Tasarımcı

Yıldırım Kaymal
Buka Sofa Kurumsal İletişim Danışmanı
Endüstriyel Tasarımcı

Sedat Antay
Endüstriyel Tasarımcı / İçmimar / Fotograf
Sanatçısı

Konsept 2017: Aydınlatma Ürünleri Kategorisi Seçiçi Kurul Üyeleri
Concept2017: Lightening Products Selection Committee

Rıdvan Mertöz
İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı
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Seçici Kurul Çalışmaları 2017
26 Mayıs 2017 Cuma günü gerçekleştirilen İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları 2017 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 113’ü Metalden Mamul Mutfak Eşyaları, 105’i
Plastikten Mamul Banyo ve Temizlik Ürünleri, 66’sı Akıllı Ev Teknolojileri, 156’ü Konsept 2017: Aydınlatma
Ürünleri kategorilerinde olmak üzere toplam 440 proje değerlendirildi ve toplam 30 proje ödüle layık
bulundu.

Works of Selection Committee 2017

Held on Friday, 26 May 2017, the 2017 Jury Meetings of IMMIB Industrial Design Contests first commenced
with the joint jury 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 of440 projects assessed in the meeting 113 Metal
Kitchenware Products, 105 Plastic Bathroom and Cleaning Products, 66 Smart Home Devices and 156
Concept 2017: Lightening Products and a total of 30 projects were granted awards.

İMMİB ETY 2017 PROJE SAYISI
IMMIB INDUSTRIAL DESIGN CONTESTS 2017 - NUMBER OF PROJECTS

Kategoriler / Categories

Profesyonel
Professional

Öğrenci
Student

Toplam
Total

Metalden Mamul Mutfak Eşyaları Kategorisi
Metal Kitchenware Products

47

66

113

Plastikten Mamul Banyo ve Temizlik Ürünleri Kategorisi
Plastic Bathroom and Cleaning Products

37

68

105

Akıllı Ev Teknolojileri Kategorisi
Smart Home Devices Category

28

38

66

Konsept 2017: Aydınlatma Ürünleri Kategorisi
Concept2017: Lightening Products

71

85

156

Genel Toplam / Total
20

440
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22

24

Metalden Mamul Mutfak Eşyaları Kategorisi / Profesyonel
Metal Kitchenware Products / Professional

25

Metalden Mamul Mutfak Eşyaları Kategorisi / Profesyonel
Metal Kitchenware Products / Professional

26

Metalden Mamul Mutfak Eşyaları Kategorisi / Profesyonel
Metal Kitchenware Products / Professional

27

Metalden Mamul Mutfak Eşyaları Kategorisi / Profesyonel
Metal Kitchenware Products / Professional

28

Metalden Mamul Mutfak Eşyaları Kategorisi / Profesyonel
Metal Kitchenware Products / Professional

29

Metalden Mamul Mutfak Eşyaları Kategorisi / Profesyonel
Metal Kitchenware Products / Professional

30

Metalden Mamul Mutfak Eşyaları Kategorisi / Profesyonel
Metal Kitchenware Products / Professional

31

Metalden Mamul Mutfak Eşyaları Kategorisi / Profesyonel
Metal Kitchenware Products / Professional

32

Birinci Tur Elemeyi Geçen Projeler
Qualified Projects in the First Round

Profesyonel / Professional

Cem Yılmaz
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Metalden Mamul Mutfak Eşyaları Kategorisi / Profesyonel
Metal Kitchenware Products / Professional

Bilkent University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design

34

Pivo

Pivo metal mutfak el aletleri ezici, kırıcı ve rendeden oluşan üçlü bir settir. Pivo, genellikle çekmecelere
kaldırdığımız mutfak el aletlerine yeni ve estetik bir ruh kazandırarak onları mutfakta sürekli göz önünde
bulundurmak isteyeceğimiz objelere dönüştürmek amacıyla tasarlandı.

Pivo

Pivo is a kitchen tools set including a garlic press , a nutcracker and a grater. Pivo has been designed to
bring new energy and visual aesthetics to kitchen tools which are usually preferred to be hidden in drawers.
This new aesthetical form will transform these tools into objects you want to manifest.

Ayşe Naciye Çelebi Yılmaz
Bilkent Üniversitesi
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Bilkent University
Faculty of Economics, Administrative
and Social Sciences
Department of Industrial Design

Profesyonel / Professional

20173618
Katılımcılar, fotoğraf ve kişisel bilgilerinin
yer almasını istememiştir.

Bendy

Mevcut soyucular bıçaklarının düz olması nedeniyle meyve ya da sebzenin az bir alanına temas ederek soyma
işlemini zorlaştırmaktadır.Bendy,esneyebilen tutma yüzeylerinden bastırıldığında soyucu yüzeyi bükülür ve bu
sayede farklı büyüklükteki sebze ya da meyvelerin yuvarlak kesitlli formuna göre şekil alırak daha verimli bir
soyma işlemi olmaktadır.

Bendy

Existing home cook vegetable peelers have straight peeler blades. However, most vegetables are roundish
in section. This means that the peeling process with a straight blade will take a lot longer due to its slimmer
intersection area with the vegetable surface.
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Profesyonel / Professional

Nimet Başar Kesdi
Anadolu Üniversitesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
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Anadolu University
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Brewed

Artan mobilite ile insanların günün çeşitli saatlerinde farklı mekanlarda bulunma zorunluluğu doğmuştur.
Bu durumu esas alan Brewed hareket halinde olan bireylerin istedikleri an sıcak içecekleri demlemelerini,
taşımalarını ve içmelerini sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Gövdesinde barındırdığı özelleşmiş birimler ile
demleme pratiğine vurgu yapar.

Brewed

Due to increase of mobility, people are obliged to attend different locations at different times of day.Brewed
is designed to allow mobile people to brew any kinds of hot drink every time with enabling functions such
as brewing, carrying and drinking.Brewed particularly emphasizes brewing practice by the specified units
attached to the body.

Hatice Server Kesdi
Gazi Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Gazi University
Faculty of Education
Computer and Instructional Technologies

Profesyonel / Professional

Genco Berkin
Lefke Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık

Afterparty

Studio ev, ofis, kafe veya otellere yönelik tasarlanan AFTERPARTY sayesinde mutfak dolaplarında alan
kazanımı sağlandığı gibi eviye ve bulaşık makinası aynı düzlemde yer aldığından, bulaşıkların eviyeden bulaşık
makinasına pratik bir şekilde yerleştirilebilmesi mümkün olacaktır. Bu çözüm kullanıcıların hayatlarını
kolaylaştırıp zaman kazandıracaktı

Afterparty

Afterparty device is designed for offices, lofts, houses, cafes and hotels. With this appliance the kitchen
cupboards can save space. As the sink and the washing machine is built on the same plane it would ease the
washing sequence and save time for the users.

Zerrin Funda Ürük
MSGS Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık
MSGS University
Faculty of Architecture
Architecture
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Profesyonel / Professional

Ahmet Varlık
İstanbul Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı
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Kovuk

Kovuk, spagetti yemesini kolaylaştıracak bir aparat olarak düşünülmüştür. Tabağın kenarına takılmasıyla
kaşık kullanımını gerektirmeyecek, böylece istenildiğinde bıçak kullanımı için imkan sağlayacaktır.

Kovuk

Kovuk is considered as an apparatus that will facilitate eating spaghetti. By attaching Kovuk to the edge of
the plate it will not require the use of a spoon, thus allowing.

Profesyonel / Professional

Deniz Dondemir
Başkent Üniversitesi
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Panpot

Ürün fonksiyonel özellikleri sayesinde yemek pişirmek için alınan bir sürü tavalar ve tencereler yerine tek bir
ürün satın alarak kullanıcıların yemek pişirmek için tüm ihtiyacını karşılar. Katmanlardan oluşan ürün; birinci
katmanda krep tavası, ikinci katman eklendiğinde tava ve ayrıca birinci katman ızgara ve üç bölmeli olanları
ile değiştirildi.

Panpot

Panpot is a functional product which provides many advantages to customers with its qualities instead of
buying lots of pans and pots.The product consists of four layers. Crep is cooked in first layer , second layer is
used as a pan and also there are two type first layer which are for gril and cooking different kind of food.
Moreover, it is used.
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Başkent University
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Profesyonel / Professional

Berkan Kaplan
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Endüstriyel Tasarım
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Memnune
Katlanabilir dolap içi merdiven mutfaktaki üst dolaplara ulaşmak her zaman büyük bir problem olmuştur.
Alt dolap kapaklarına montajlanan bu ürün ile fazla bir efor sarfetmeden üst dolaplara ulaşım sağlanacaktır.

Memnune

It is always hard to reach upper cupboards in the kitchens. This product will provide you to reach the upper
boards easily with a simple move assembled in the lower cupboards doors.

Profesyonel / Professional

Dilara Isparta Koşargelir
MSGS Üniversitesi
Mimarlık
Endüstri Ürünleri Tasarımı

Scuba

Scuba mutfak tezgahında kullanılan el sabunu,bulaşık deterjanı ve süngeri gibi yardımcı elemanların
oluşturduğu karmaşayı ortadan kaldırıp daha kullanışlı temiz ve değişebilen bir alan oluşturmak amacı ile
tasarlanmıştır.Ev tipi kullanımlar için idealdir.

Scuba

Scuba; It is designed with the aim of creating a more convenient clean and changeable space by removing
the complicated elements of kitchen utensils such as hand soap, dishwashing detergent and sponge. It is
ideal for home use.
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MSGS University
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Profesyonel / Professional

Mehmet M.Alioğlu
MSGS Üniversitesi
Mimarlık
Endüstri Ürünleri Tasarımı
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MSGS University
Faculty of Architecture
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Ring

Yapılan araştırmalarda ocakta üretilen ısının %75 gibi büyük bir oranının kaybolduğu görülmüştür. Ring,
bu sorunu çözmeye ve daha verimli hale getirmeye yönelik bir ürün tasarımıdır. Halka şeklindeki formu ile
ocağın yanlarından yayılan ısıyı absorve ederek ısı enerjisinin kaybını engeller ve absorve ettiği ısı enerjisini
tekrar kullanabilir.

Ring

It has been observed that a large proportion of the heat produced in January is lost in researches. Ring is a
product design to solve this problem and make it more efficient. By its ring-shaped form, it absorbs the heat
emitted from the sides of the oven and can reuse the heat energy that it absorbs and absorbs.

Profesyonel / Professional

20173640
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel bilgilerinin
yer almasını istememiştir.

HUP Vakumlu Kapak

Yaygınlaşan sağlıklı beslenme trendlerine uygun olarak evde cam kavanozda konserve yapma alışkanlığı
artmaktadır. Konserve yapım süreci oldukça zahmetli bir süreçtir. Ayrıca metal kavanoz kapakları konserve
amaçlı sadece bir kere kullanılabilmektedir. HUP Vakumlu Kapak bu süreci kolaylaştırmak ve birden fazla
kullanım sağlamak için tasarlanmıştır.

HUP Vacuum Lid

Canning food at home has becoming more popular in these days with rising healthy nutrition trends. It is
a time-consuming process. Moreover, people need to buy new jar lids for every use. HUP Vacuum Lid is
designed to make this process easier and prevent lid waste.
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Profesyonel / Professional

20173752
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel bilgilerinin
yer almasını istememiştir.
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LavaGo

Mutfak Lavabo Süzgeci. Var olan süzgeç tasarımlarındaki problemleri çözmek ve daha kullanıcı dostu bir
ürün tasarlamak.

LavaGo

LavaGo is designed to eliminate the problems that occur in the existing drainer designs and to offer a more
user friendly product.

Profesyonel / Professional

Ayça Güven Koçer
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstriyel Tasarım

Check Cake

Kek pişirirken en sık yapılan şey kekin pişip pişmediğini kontrol etmektir. Bazen üstü yanar ama dibi pişmez!
Check Cake, yenilikçi silikon bölümü ile kek pişirilirken diplerinin piştiğini kolayca kontrol etmenizi sağlar.
Misafirlere az pişmiş kek yedirme dönemi geride kaldı!

Check Cake

We always check the meals while it is preparing. Also cooking cake is very difficult desert to check it. Check
Cake provides to check it easily.
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Profesyonel / Professional

20173855
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel bilgilerinin
yer almasını istememiştir.
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Güvendem

Güvendem mutfakta ve servis güvenliği sağlamak için sızdırmazlık özelliği ile çaydanlığa yeni bir boyut
kazandırmak için tasarlanmıştır. Piyasadaki çaydanlıklardan farklı olarak ısıya dayanıklı sızdırmaz silikonlarla
kapak ve demlik arasında su yalıtımı sağlayıp; servis esnasında sapındaki kilit sitemi ile kolaylıkla kitlenip
açılması amaçlanmıştır.

Güvendem

The safety is designed to provide a new dimension to the kettle with the sealing feature to ensure safety
in the kitchen and service. Unlike the teapots in the market, it provides water insulation between the door
and the teapot with heat-resistant sealed silicones; It is intended to be easily locked and unlocked with the
lock system in place durin.

Profesyonel / Professional

20173868
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel bilgilerinin
yer almasını istememiştir.

Doodle

Doodle, özellikle 8-24 ay arası çocuklar için özel olarak tasarlanmış bir kaşık ve çatal takımıdır. Setin amacı,
mutfakta çocuklara daha eğlenceli yemek deneyimi sunarak anne ile çocuk arasındaki etkileşimi güçlendirmek
ve yemek yerken eğlendirmektir.

Doodle

Doodle is a set of a spoon and a fork designed specially for toddlers between 8-24 months. The aim of the
product is to provide an entertaining experience both for the parents and child.

Metalden Mamul Mutfak Eşyaları Kategorisi / Profesyonel
Metal Kitchenware Products / Professional

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

47

Profesyonel / Professional

Tolga Tuncer
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Mimarlık F Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı
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Cezveden

Kültürümüzde cezvenin mutfaktaki asıl işlevi kahve pişirmektir. Fakat boyut olarak uygun olması sebebiyle;
yumurta haşlamak, küçük ölçekte patates ve başka sebzeleri haşlamak ve bitki çayları demlemek için de
sıklıkla kullanılmaktadır. Bu tür eylemleri desteklemek amacıyla tasarlanan Cezveden aynı hacimle
daha pratik bir kullanım sağlamaktadır.

Cezveden

The main function of the -cezve- is to make coffee in our culture. However, because of its size, it is also used
frequently to boil eggs, boil potatoes and brew herbal teas. Designed to support such actions,-Cezvedenprovides you with a more practical use with a same volume than traditional ones.

Profesyonel / Professional

20173904
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel bilgilerinin
yer almasını istememiştir.

Challo

Otel kampüsleri ve festival alanlarında taze hazırlanmış ve farklı zevklere uygun yiyecekler bulmak kolay değildir.
Challo, sağlıklı ve kişiye özel hızlı yemek için, geleneksel tandırda şiş pişirme yöntemini, kullanıcıların kendi
şişlerini hazırlayıp pişirebilecekleri hale getirir. Kullanıcılar eğlenirken,istedikleri porsiyonları hazırlayabilirler.

Challo

It is often hard to find fresh food fitting to your taste in hotel campuses and festivals. Challo, adapts traditional
tandoori cooking to a social cooking station, for healthy and customized food options. Users can prepare
their own portions while having fun.
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Profesyonel / Professional

Birnur Şahin
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Mimarlık
Endüstri Ürünleri Tasarımı
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Clap

Clap mutfakta en çok kullanılan yerlerden olan lavaboya ait yaygın bir soruna çözüm getirmek için tasarlandı.
Yemek vb atıkların lavaboda birikmesi, süzülmesi ve çöpe atılması işlemini kolaylaştırarak tek bir ürünle
çözmek amaçlanmıştır.

Clap

Clap is designed to solve a very common problem of one of the most used areas in kitchen, sink. It aims to
make the process of filtering waste materials collected in sink easier by only one product.

Profesyonel / Professional

Ertunç Vural
MSGS Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Böl.

İçli

İçli Köfte hazırlanması aşamalarından olan hamur açma işlemini kalıplama yöntemi ile otomatize etmek.

Icli

To prepare traditional semolina-covered-meatball via auto-molding system.
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Birinci Tur Elemeyi Geçen Projeler
Qualified Projects in the First Round

1.

Öğrenci Birincilik Ödülü / Student First Prize

Puzzle

Yaptığım anketler ve kendi tecrübelerimle de aldığım sonuçlardan dolayı mutfakta
yaşanan sorunlardan biri ise ocak temizliğidir. Olan tasarım örneklerinden gördüğüm
kadarıyla bu sorun üzerine gidenler var fakat herkes baştan ocak tasarımı üstüne
gitmiş̧ ama hali hazırda ateşli ocak kullananlar hala bu sorunla baş başa kalmaktadır.
Bu sorunu çözmek adına yaptığım eskiz aşamalarından sonra “PUZZLE” adını verdiğim
üründe karar kıldım. Ürünün ana malzemesi olarak hem ısıya dayanıklılığından hem
de kolay form verilebilmesinden dolayı emaye kaplı sac kullandım. Ürünün üst üste
koyulmuş halinde yüksekliği 10 cm, genişliği ise 22 cm olduğundan istiflenmesi ve
çekmecelerde saklanması kolaydır.

Hazal Bulut
Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
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Marmara University
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Puzzle

People’s problem that I took from results of surveys I did and my experiences is a hob
cleaning which always happening in kitchen. I saw many design to solve hob cleaning
but they always designed every part of hobs, not a different product which is fit on
hobs. So that’s why many people who are using gas hobs are alone with this problem.
After I sketched out to solve this problem, I decided to use this product which name is
“PUZZLE” that I gave. I used enameled sheet metal cause of they are easy to form and
they are resistant to heat. It is easy to keep them on a shelf or in a drawer because of
when you put them together the height is 10 cm and length is 22 cm.
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2.

Öğrenci İkincilik Ödülü / Student Second Prize

Cook Break

Seher Naz Ayhan
İstanbul Medipol Üniversitesi
Güzel Sanatlar Tasarım ve
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
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Cook Break, yemek pişirirken veya servis esnasında kullanılan bir mutfak aksesuarıdır.
Kaşık tutma, tencere kapağı tutma ve yemek taşımasını önleyici fonksiyonları içinde
birleştirir. Tencere kapağının tezgaha koyulduğunda mutfakta oluşturduğu yer kaybını
önlemekle beraber en önemli sorun olan kapağı bir yere koyup, tekrar alma esnasında
oluşan el yanmalarını önler. Bazı tencere kapaklarının bu el yanmalarını önleyecek
tasarımları olmasına rağmen Cook Break, bir dizi tencere ve tavalarda kullanılabilecek
genel bir üründür. Herkesin kolay erişebileceği ve her evde her tencerede kullanılması
amaçlanmaktadır. Ele ve tencereye temas eden kısımları ısı yalıtımı sağlaması ve
tencereye de zarar vermemesi açısından silikon malzemeden, gövde kısmı ise
alüminyum malzemeden düşünülmüştür. Alüminyum döküm üzerine silikon kaplama
yapılmıştır.

Cook Break

Cook Break is a kitchen accessory used for cooking or serving. It incorporates
preventive functions holds the stirring spoon when not used, holds the pan cover and
food overflow. When the cookware cover is placed on the counter, it prevents the loss
of space in the kitchen and prevents the burning of the hand. Although some pot covers
have designs that prevent these hand burns, Cook Break is a generic product that can
be used in a range of pots and pans. It is intended to be easily accessible to everybody
and used in every house on every pot. The parts that are in contact with the hand and
the pot are considered to be made from silicone for heat insulation purposes and not
to damage the pot; the body is considered to be made from aluminum. Silicon coating
on aluminum casting .
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3.

Öğrenci Üçüncülük Ödülü / Student Third Prize

Siluet

Melih Öz
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
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Ürün makarna tenceresi olarak tasarlanmıştır. Kapak, süzgeç ve tencere olmak üzere üç
modülden oluşmaktadır. Tasarımda tencerenin tüm unsurlarıyla bir form bütünlüğünde
ele alınması hedeflenmiştir. Tencerenin kulp detaylarının içine süzgeç ve kapağında
kulpları yerleştirilir ve bütün kulp ve kapak unsurları aynı noktada toplanmıştır. Bu
sayede kullanıcı güvenli bir süzme işlemi gerçekleştirebilecektir. Tasarımın hedef kitlesi
çekirdek ailelerdir. Tencerenin ana malzemesi alüminyumdur. Malzeme seçiminde
alüminyumun hızlı ısınıp geç soğuması enerji tasarrufu açısından dikkate alınmıştır.
Üretim tekniği olarak alüminyum plakadan derin çekme ve granit kaplama tencere
modülü için düşünülmüştür. Kapak ve süzgecin CNC kesim ve presleme yöntemiyle
imalatı ön görülmektedir. Tasarımın adı olan “siluet” tasarlanma sürecinde hedeflenen
form bütünlüğüne vurgu olarak seçilmiştir. Tasarımın kullanıcıya sunduğu temel yenilik
ara ekipmanların kulp konumlandırmaları sayesinde daha sağlıklı ve güvenli süzme ve
taşıma olanağı sağlamalarıdır.

Siluet

This product is designed as a pasta pot which consists of three modules, a lid, a pot
and a strainer. Lid handles and strainer handles are placed inside the pot handles so all
handles band together. That makes the straining process easier and safer. Target group
of the design is elementary family. Name of the design is “siluet” which is chosen to
emphasize the form integrity. This name mean is silhouette. This new product provides
safer straining and carrying for consumers.
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M.

Öğrenci Mansiyon Ödülü / Student Mention Prize

Karekek

Karekek dört metal levhadan oluşan bir kek kalıbıdır. Levhaların uçlarında mıknatıs
bulunmaktadır. Böylelikle istenilen boyutlarda kek yapılabilir.

Karekek

The square root is a cake made of four metal plates. There are magnets at the ends of
the furnaces.

Bayram Alaca
Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
İç Mimarlık Bölümü
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Öğrenci / Student

Birinci Tur Elemeyi Geçen Projeler
Qualified Projects in the First Round

Öğrenci / Student

Cemre Ayça Aymelek
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Endüstriyel Tasarım
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Titan

Bu projeye başladığımızda kullanıcıların bıçakları mutfakta muhafaza ederken çeşitli sorunlarla karşılaştıklarını
gördük. Bu sorunlar bıçakların tezgahta fazla yer işgal etmesi,istenilen bıçağın kolay bulunamaması ve
çekmeceden alınırken tehlikeli durumlar yaratmasıydı. Bu sorunlara çözüm olabileceğini düşündüğümüz için
Titan'ı tasarladık.

Titan

When we started this project, we saw that users encountered various problems while keeping the blades in
the kitchen. These problems were that the blades occupied too much space on the counter, that the desired
blade could not be easily found, and that it created dangerous situations when taken from the drawer. We
designed Titan to solve them.

Esra Sağlamçubukcu
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Endüstriyel Tasarım
OBB University of Economics and Technology
Faculty of Fine Arts, Design and Architecture
Department of Industrial Design

Öğrenci / Student

Sarp Yamaç Karaca
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Endüstriyel Tasarım

Tak-Kes

Yemek yapma sürecinde, kesme ve doğrama işlemini gerçekleştirirken, hızlı doğrama imkanı sunan bu
ürünün ön tarafı kesme tahtasına sabitlenerek hızlı ve kolay kullanıma uygun hale gelir. Aynı zamanda kesme
tahtasına sabitlenen bu kısım bıçaklık görevi de görerek mutfak tezgahı üzerinde kullanıcıya kolay ulaşma
imkanı verirken mutfakta yer kaplamaz.

Tak-Kes

During the process of preparing food, this product provides you to cut your vegetables easily and faster. At
the same time, you can use the front

Dilay Buse Kökoğlu
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Endüstriyel Tasarım
OBB University of Economics and Technology
Faculty of Fine Arts, Design and Architecture
Department of Industrial Design

Metalden Mamul Mutfak Eşyaları Kategorisi / Öğrenci
Metal Kitchenware Products / Student

OBB University of Economics and Technology
Faculty of Fine Arts, Design and Architecture
Department of Industrial Design
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Öğrenci / Student

20173492
Katılımcılar, fotoğraf ve kişisel bilgilerinin
yer almasını istememiştir.

Metalden Mamul Mutfak Eşyaları Kategorisi / Öğrenci
Metal Kitchenware Products / Student

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

Zamanın kıymetli olduğu bu dönemde yemek yaparken yapılan her zaman tasarrufu insanların yararınadır.
Yemekleri doğrarken kullanılan kesme tahtası insanlar hem zaman kaybettirir hem de ekstra bulaşık çıkartır.
İris bu sorunlara çözüm bulmaktadır. Açılı bıçaklar ile sebzeleri kesmede daha etkindir.

İris

Nowadays, time is very valuable for us. That's why we don't want to spend our whole time in the kitchen. If
people use a cutting board, they will waste their time and there will be more dishes that have to wash. İris
find a solution to these problems. It's very effective to cut with angled knives.

Öğrenci / Student

Nil Atalay
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Endüstriyel Tasarım

Stopp

Ürün ambalajlarının yetersiz kaldığı noktalarda "stopp"
açılmasında,kullanılmasında ve saklanmasında kolaylık sağlar.

Stopp

özellikle

kapaksız

kutu

ambalajların

At the point where product packaging is inadequate, “Stopp” makes it easy to open, use and store box
packages without a cover.

Hazal Çalışkan
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Endüstriyel Tasarım
OBB University of Economics and Technology
Faculty of Fine Arts, Design and Architecture
Department of Industrial Design

Metalden Mamul Mutfak Eşyaları Kategorisi / Öğrenci
Metal Kitchenware Products / Student

OBB University of Economics and Technology
Faculty of Fine Arts, Design and Architecture
Department of Industrial Design
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Öğrenci / Student

Sude Edebali
Bahçeşehir Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı

Metalden Mamul Mutfak Eşyaları Kategorisi / Öğrenci
Metal Kitchenware Products / Student

Bahçeşehir University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design
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MYFRY

MYFRY sıradan kızartma tencereleri ve kullanıcı arasındaki problemleri irdeleyerek AZ YAĞ ile EL YAKMADAN
ve SIÇRATMA OLMAKSIZIN kullanıcıya konforlu bir kullanım sağlamak için tasarlanmıştır.Bunun yanı sıra var
olan kızartma tencerelerinin tek tipliliğinin aksine özgün süzme sistemi ve yalın tasarım dili ile pazara yeni bir
soluk getirmeyi amaçlamaktadır.

MYFRY

Myfry aims to redesign the usage scenario of regular frying pans by analysing discomfortable points in
existing examples.It basically provides improvements in oil consumption, oil splash, and hand protection
from hot content.

Batu Sözen
Bahçeşehir Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Bahçeşehir University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design

Öğrenci / Student

İlayda Oyucu
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Endüstriyel Tasarım

Kevgeç

Kevgeç sulu yemek servisi sırasında yemeğin sıvı miktarını ayarlamak için tasarlanmış hem kepçe
fonksiyonuna hem de kevgir fonksiyonuna sahip bir üründür. Değişen yemek zevklerine göre sıvı miktarını
kullanıcının ayarlayabilmesini amaçlar.

Kevgeç

It is a product with both a bucket function and a skimmer function, designed to adjust the amount of liquid
you eat during the dilute catering service. It aims that the user can adjust the amount of liquid according to
the changing taste of food.

Meltem Gülen
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Endüstriyel Tasarım
OBB University of Economics and Technology
Faculty of Fine Arts, Design and Architecture
Department of Industrial Design

Metalden Mamul Mutfak Eşyaları Kategorisi / Öğrenci
Metal Kitchenware Products / Student

OBB University of Economics and Technology
Faculty of Fine Arts, Design and Architecture
Department of Industrial Design
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Öğrenci / Student

İrem Nazlı Açıkel
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Endüstriyel Tasarım

Metalden Mamul Mutfak Eşyaları Kategorisi / Öğrenci
Metal Kitchenware Products / Student

OBB University of Economics and Technology
Faculty of Fine Arts, Design and Architecture
Department of Industrial Design
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Sak-kes

Sak-kes makarna,kakao,kabartma tozu vb. paketli ürünlerin kontrollü açılması ve kullanım sonrasında
saklanmasına yönelik çözüm sunan bir tasarımdır. Uzun ömürlü, tekrar kullanıma uygundur.

Sak-kes

Sak-kes is a design solution for opening and keeping problems of nylon bag products such as:pasta, cacao,
baking soda etc. Sak-kes can be used for many times.

Mina Bengi ŞAHİN
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Endüstriyel Tasarım
OBB University of Economics and Technology
Faculty of Fine Arts, Design and Architecture
Department of Industrial Design

Öğrenci / Student

Sedat Özer
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

TETTO

Çaydanlık, Türk kültürüne ait önemli bir objedir.Günümüzde kompaktlaşan mutfaklar için modülerlik
gereklidir.Tetto, ayrılabilen sapları ile depolama alanından %60 tassaruf eder.Kapakta bulunan ısı ölçer ve
zamanlayıcı ile çayı en doğru deminde yudumlarken geleneksel tipoloji ile modern tasarım anlayışını
harmanlamak amaçlanmıştır.

TETTO

Teapot is an impotant object which belongs Turkish culture. Modularity is a needed of today. Tetto had
separable handles that provides %60 space saving. Thanks to digital timer-heat meter on cap, user can
brew Turkish tea accurately. Combining traditional tipology and modern design approach is critical point of
the project.

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

Metalden Mamul Mutfak Eşyaları Kategorisi / Öğrenci
Metal Kitchenware Products / Student

Mimar Sinan Fine Arts University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design
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Öğrenci / Student

S.Zeyneb Akgün
Selçuk Üniversitesi
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Metalden Mamul Mutfak Eşyaları Kategorisi / Öğrenci
Metal Kitchenware Products / Student

Selçuk University
Faculty of Fine Arts Design and Architecture
Department of Industrial Design
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Kur-Yap

Kurabiye yaparken merdaneye ve kurabiye kalıplarına ihtiyaç duyarız. KurYap hamuru açmaya yarayan
merdane ve açtıktan sonra bir çok çeşitte kurabiye şekli hazırlayabileceğimiz kalıplara sahiptir. Kullanım
sonrasında merdanenin tutma kısmı içeriye doğru konumlandırılarak rahat ve kolay bir saklama sağlar.

Kur-Yap

We need melamine and cookie molds when making cookies. KurYap is roll out dough so roller.When you
come back is create cylindrical roller. The size of the roll changed with Number of molds by increasing or
decreasing. The holding portion of the roll can be positioned inward when the cookie molds are empty after use.

Ecem Acar
Selçuk Üniversitesi
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Selçuk University
Faculty of Fine Arts Design and Architecture
Department of Industrial Design

Öğrenci / Student

Furkan Uçar
Gazi Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Közcü

Bu ürün ile sınırlı hacme sahip köz tavaları ve közleme işlemi sırasında sebzeleri çevirme zorluğunun
çözülmesini amaçlanmıştır.

Közcü

We aimed with this product to solve the difficulty of turning foods while they are barbacued. This product
also grills more foods with less volume.

Volkan Tuna
Gazi Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Gazi University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design

Metalden Mamul Mutfak Eşyaları Kategorisi / Öğrenci
Metal Kitchenware Products / Student

Gazi University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design
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Öğrenci / Student

Erbil Mordoğan
Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Metalden Mamul Mutfak Eşyaları Kategorisi / Öğrenci
Metal Kitchenware Products / Student

Marmara University
Faculty of Fine Arts
Department of Industrial Design
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Adjustable Thermos

Termostaki su ve dem ayarı net bir şekilde ayarlanılarak göz kararı koyulduğunda çıkan olumsuzlukların
önüne geçilmiştir.

Adjustable Thermos

The water and the demo setting on the thermostat are adjusted in a clear way to avoid any adverse effects
that may occur when the eye is turned dark.

Öğrenci / Student

Yağmur Gülce Aydın
İstanbul Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Samsara

Yarışma için.

Samsara

Contest purpose.

Metalden Mamul Mutfak Eşyaları Kategorisi / Öğrenci
Metal Kitchenware Products / Student

İstanbul Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design
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Öğrenci / Student

Emre Sayraç
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Metalden Mamul Mutfak Eşyaları Kategorisi / Öğrenci
Metal Kitchenware Products / Student

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

Mutfakta kullanilan,1 su bardaği,1 çorba kaşiği,1 tatli kaşiği vb. Standart ölçüleri̇ tek bir alanda toplamayi
amaçlayan ürün tasarimi.Ürün ölçü belirlemenin dişinda içersinde bulunan dijital tarti aksami sayesinde
malzemenin gram ve ibs cinsinden miktarini da ölçme imkanı

Dirhem

Used in the kitchen, a glass of water, 1 soup spoon, 1 sugar spoon, etc. Standard measurements only aiming
to obtain a product design. Except product determination, including digital weighing mechanism through the
material type measurement from ibs grams and offers available.

Öğrenci / Student

Asude Nur Sancaktutan
İstanbul Medipol Üniversitesi
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Kestanecim

Kestane severler için pratik kestane hazırlamayı mümkün kılmaktır.Kestane hazırlanırken yaşanılan sorunlar
dikkate alınarak kestaneyi hem kesip hem de pişirme imkanı sunan bir ürün tasarlanmıştır. Değişebilir
başlıkları sayesinde Kestanecim makinası aynı zamanda tost ve waffle makinasına dönüşebilmektedir, bu
sayede çok yönlülük sağlanmıştır.

Kestanecim

Facilitates chestnut preparation for chestnut lovers.Considering the difficulties contemplated during chestnut
preparation, a product has been designed to cut and cook the chestnuts. The product is versatile in the sense
that it can be used as a toaster, or a waffle maker by means of changing its plates.

Metalden Mamul Mutfak Eşyaları Kategorisi / Öğrenci
Metal Kitchenware Products / Student

İstanbul Medipol University
Faculty of Fine Arts Design and Architecture
Department of Industrial Design
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Öğrenci / Student

20173616
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel bilgilerinin
yer almasını istememiştir.

Metalden Mamul Mutfak Eşyaları Kategorisi / Öğrenci
Metal Kitchenware Products / Student

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

Tepsilerin mutfak içerisinde belirsiz konumlandırma sorununa ve gereksiz yer işgaline çözüm olarak
düşünülmüştür.

Fold

Problem of uncertain positioning of trays and solution for unnecessary space usage.

Öğrenci / Student

Esra Sağın
İstanbul Medipol Üniversitesi
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

IVY

Ivy rende tasarımında, kullanıcılara rende kullanırken güvenilir ve konforlu bir rendeleme ortamı oluşturmak
amaçlanmıştır. Kıvrılan metal kulaklar kabı kavrayarak daha güvenli bir rendeleme ortamı oluşturur.
Bulunduğu kabı kavraması aynı zamanda rendelenen ürünün etrafa saçılmasını da önler.

IVY

Ivy Grater aims to offer a reliable and comfortable grating tool for the user. The flexible metal ears can grip
any shell, thus they provide a safer grating environment. Besides, the design of the container prevents the
shred.

Metalden Mamul Mutfak Eşyaları Kategorisi / Öğrenci
Metal Kitchenware Products / Student

İstanbul Medipol University
Faculty of Fine Arts Design and Architecture
Department of Industrial Design
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Öğrenci / Student

20173651
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel bilgilerinin
yer almasını istememiştir.

Metalden Mamul Mutfak Eşyaları Kategorisi / Öğrenci
Metal Kitchenware Products / Student

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

Tarhana çorbasında kullanılan toz tarhananın hazırlanması zahmetli ve zordur. Tarhana yapımındaki yoğurma
ve öğütme adımları için gereken güç bayanları zorlamaktadır. Büyük şehirlerdeki insanların ise tarhana
yapacak hem zamanları hem de ortamları yoktur. Tarhanacı, şehirde yaşayan insanların daha kolay bir
şekilde tarhana yapmalarına fırsat tanır.

Tarhanacı

It s troublesome and difficult to prepare the Tarhana powder used in Tarhana soup. The power required for
kneading and grinding is challenging for ladies. On the other hand, people who live big cities have neither
time, nor space to prepare tarhana. Tarhanaci offers an opportunity for people with limited time and space
to prepare tarhana easily.

Öğrenci / Student

Elif Cansu Kayıkcı
İstanbul Bilgi Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Oil

Atık yağların çevreyi kirletmesini önlemek ve işlevini kaybetmiş bir gıda maddesinden farklı bir ürün elde
etmeyi amaçlayan OIL projesi, evsel atık yağlarını muma dönüştürmeyi sağlar. 8 parçadan oluşan bu
kit evde mum yapımını oldukça kolay hale getirir.

Oil

It aims to prevent pollution of the environment by waste oils. The OIL Project provides the conversion of
domestic waste oils into candle.

Metalden Mamul Mutfak Eşyaları Kategorisi / Öğrenci
Metal Kitchenware Products / Student

İstanbul Bilgi University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design
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Öğrenci / Student

Feyza Fatıma Demirhan
Bilecik Üniversitesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı

Metalden Mamul Mutfak Eşyaları Kategorisi / Öğrenci
Metal Kitchenware Products / Student

Bilecik University
Faculty of Fine Arts Design and Architecture
Department of Industrial Design
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Maykap

Maykap mayalama işlemi için tasarlanmış günümüzdeki kullanılan sistemden çok daha kullanışlı ve modern
mayalama kabıdır. Hamurun ve yoğurdun istediği ısıl ortamı manüel bir sistemle sağlar. İç içe girip çıkabilen
iki kabın arasına dökülen sıcak su ile hamurun istediği sıcaklık ortamı sağlanır.

Maykap

Maykap is a much more useful and modern fermentation vessel than system currently used for fermentation.A
manual system to provide the thermal environment required by the dough and yoghurt.The temperature
environment of the dough is provided with the hot water spilled between the two nestable doors.

Öğrenci / Student

20173688
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel bilgilerinin
yer almasını istememiştir.

Cover

Yemek pişirme sürecinde aralıklarla tencere kapağının kaldırılıp yemeğin karıştırılması gerekir. Ardından
karıştırmada kullanılan kaşık tezgaha bırakılır. Süreç boyunca açılıp kapatılan kapak ve tezgaha bırakılan
kaşık, üzerinde biriken yemek sosları sebebiyle tezgahı kirletir. Kapak ve kaşık birbirinden ayrı değil, bir bütün
olarak düşünülmelidir.

Cover

During cooking process, pot cover must be removed and food must be mixed. Then, spoon which is used to
mix is left to countertop. The countertop gets dirty because of the cover which is opened and closed during
the process and the spoon which is left to countertop. The cover and spoon are not separated from each
other but are considered as a whole.

Metalden Mamul Mutfak Eşyaları Kategorisi / Öğrenci
Metal Kitchenware Products / Student

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

Bevran Akyurt
İstanbul Medipol Üniversitesi
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Metalden Mamul Mutfak Eşyaları Kategorisi / Öğrenci
Metal Kitchenware Products / Student

İstanbul Medipol University
Faculty of Fine Arts Design and Architecture
Department of Industrial Design
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Mantıcım

Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan uzun zaman ve uğraş gerektiren mantı yapımını zamandan tasarruf
sağlamak ve pratik hale getirmek için tasarlanmış bir settir.Hamur kesme bıçağı hamuru eşit karelere bölmeyi
sağlar.Kolay,kesme ve hamurların yapışmamasını, harç koyma şırıngası ise mantı harcını eşit koymayı ve
zamandan tasarrufu sağlar.

Mantıcım

It is a set designed to save time and make practical the production of ravioli which is an important place
in Turkish culture and which requires long time and effort.The dough cutting knife hump provides equally
spaced cuts.Easy cutting and no sticking of dough. Dripping syringe provides equal sharing and time saving
of the ravioli.

Öğrenci / Student

Orhan Mert
Gazi Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Gaia

Organik atıkların geri dönüştürülebilmesi konusunda daha bilinçli olmak ve süreci daha sağlıklı bir şekilde
değerlendirmek. Permakültür sistemi içerisinde yer alan kompost yapım sürecinin daha hızlı bir şekilde
işlemesini sağlamak.

Gaia

To be more conscious about the recycling of organic wastes and to evaluate the process in a healthier way.A
permaculture system in the process of composting make the process faster.

Metalden Mamul Mutfak Eşyaları Kategorisi / Öğrenci
Metal Kitchenware Products / Student

Gazi University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design
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Öğrenci / Student

Deren Gürkan
İstanbul Medipol Üniversitesi
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Metalden Mamul Mutfak Eşyaları Kategorisi / Öğrenci
Metal Kitchenware Products / Student

İstanbul Medipol University
Faculty of Fine Arts Design and Architecture
Department of Industrial Design
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Frea

Günümüz aileleri için kızartma yaparken yağı etrafa sıçratmayacak aynı zamanda buharda gıda pişirmeyi
sağlayacak tencereye takılan bir aparat.

Frea

The oil will not spill around when you fry. The same product you can steamed with a component.

Öğrenci / Student

Rana İnler
Gazi Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Pesco Pulito

Balık temizlenme sürecin, kolaylaştırmak hedeflenmiştir. Mevcut ürünlerin eksiği olan balığı hem sabit
tutmaya hemde ufak kılçıklarını ayıklamaya yönelik maşa tasarlanmıştır. Bütün parçalar ayrılıp kolay yıkama
sağlanmaktadır.

Pesco Pulito

The fish cleaning process is aimed at facilitating. The fish, which is the lack of available products, is designed
to hold both the fish and the tongs to remove the small bones. All parts are separated and easy to wash.

Metalden Mamul Mutfak Eşyaları Kategorisi / Öğrenci
Metal Kitchenware Products / Student

Gazi University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design
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Öğrenci / Student

İlayda Yılmazcan
İzmir Ekonomi Üniversitesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı

Metalden Mamul Mutfak Eşyaları Kategorisi / Öğrenci
Metal Kitchenware Products / Student

İzmir Economy University
Faculty of Fine Arts Design and Architecture
Department of Industrial Design
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Arch

Başta görme engelliler ve fiziksel engeli olanlar için fırın kullanımı kolaylaştırmak.

Arch

Making the oven easier to use especially for blind and physical handicapped people.

Metalden Mamul Mutfak Eşyaları Kategorisi / Öğrenci
Metal Kitchenware Products / Student

Öğrenci / Student
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Plastikten Mamul Banyo ve Temizlik Ürünleri Kategorisi / Profesyonel
Plastic Bathroom and Cleaning / Professional

Plastikten Mamul Banyo ve Temizlik Ürünleri Kategorisi / Profesyonel
Plastic Bathroom and Cleaning / Professional

Plastikten Mamül Banyo ve Temizlik Ürünleri Kategorisi / Profesyonel
Plastic Bathroom and Cleaning Products / Professional
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3.

Profesyonel Üçüncülük Ödülü / Professional Third Prize

Sarnıç

Onur Onrat

Plastikten Mamul Banyo ve Temizlik Ürünleri Kategorisi / Profesyonel
Plastic Bathroom and Cleaning / Professional

İstanbul Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

92

İstanbul Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design

Duşta suyun ısınmasını beklerken boşa akıtılan suyu geri kazanmak için tasarlanmış̧
bir üründür. Duşa girip su ilk açıldığında akan soğuk suyu biriktirmeyi amaçlar.
Soğuk su termostatik vana sayesinde hazneye yönlendirilir. Su ısındığında ise yine
termostatik vana sayesinde duş̧ baslığına yönlendirilir. Termostatik vana güncel banyo
armatürlerinde ve kaloriferlerde sıkça kullanılan bir teknik malzemedir. Ayar yapılarak
istenirse su hiç birikmeden direk soğuk su da duş baslığına yönlendirilebilir. Ayrıca
3 litrelik hacim biter ve su hala istenilen ısıya ulaşmamışsa su yine duş başlığına
yönlendirilir. 3 Litrelik hacim çeşitli denemeler sonucu belirlenmiştir. Gerektiği takdirde
daha büyük hacimli hazneler takılabilir. Opak parçalar için krom kaplanabilir ABS plastik
malzeme ile şeffaf hazne için ise GPPS plastik öngörülmüştür. Üretim tekniği olarak
plastik enjeksiyon öngörülmüştür. Gerekli parçalara banyo armatürüne uyacak şekilde
krom kaplama yapılacaktır. Su haznesinde biriken su çiçekler, bahçe, temizlik ve evcil
hayvanlar için kullanılabilir. içilebilir su ise hazneyi termos gibi de kullanabilirsiniz.

Sarnıç

It is a product designed to regain the water drained while waiting for the water to warm
up. It aims to collect cold water that flows in the shower when the water is first opened.
The cold water is directed to the reservoir thanks to the thermostatic valve. When the
water is warmed, it is directed to the showerhead by means of a thermostatic valve.
Thermostatic valve is a common technical material used in modern bathroom fittings
and radiators. If desired, cold water can be directed directly to the showerhead without
any accumulation of water. In addition, the volume of 3 liters ends and if the water still
does not reach the desired temperature, the water is directed to the showerhead again.
The 3 liter volume was determined as the result of various experiments. Greater volume
reservoirs can be fitted if required. Chromium-plated ABS plastic for opaque parts and
GPPS plastic for transparent reservoir. Plastic injection as a production technique is
foreseen. Chrome plated to fit the required piece of bath armor. The water accumulating
in the water reservoir can be used for flowers, garden, cleaning and pets. Drinkable
water can also be used like a thermos.
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Ayça Güven Koçer
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Orta Doğu Teknik Üniversitesi
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Middle East Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design

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

Büyüyen bebeğin kullandığı birçok ürün zamanla görevini tamamlar ve sonrasında depoya
veya kilere kaldırılır. Bebek küveti de bunlardan biridir. Bebek küvetine sığmayacak kadar
büyüyen ve oturabilecek seviyeye gelen bebeğin kullanımı için pazarda boşluk görülmüş
ve bu ürün tasarlanmıştır. Loop büyüyen bebeğin ihtiyacını karşıladığı gibi aynı zamanda
günlük banyo işlerinde de kullanılabilecek çok fonksiyonlu bir banyo temizlik setidir.
Ürün 3 ana parçadan oluşur. 1. Parça oturma birimidir ve bebeğin 12 aydan itibaren
oturarak banyo yapmasına olanak verir. 2. Parça ise hem leğen, hem basamak görevini
için kullanılır. Ayrıca, bu parça ile oturma birimin birleştirildiğinde 15-18 ay aralığındaki
bebekler için yeni bir banyo oturağı olarak kullanılabilir. 3. parça ise banyo kovası olarak
kullanılabilir. Ebeveynler bebeklerini banyo ettirirken aynı zamanda bu kovayı banyo
oturma birimi olarak kullanabilirler. Bu birimle, diğer iki birim birleştirildiğinde ise 24 ay
ve üstü çocuklar için oturma birimi olarak kullanılması ön görülmüştür.

Loop

Growing babies have many things according their needs. A few months later most of
this product could not use. So, Loop Project is solving this problem and also it can be
used for daily bathroom usage. Loop consist of main three parts; 1. Part is a sitting
element for 12-month-old babies. 2. Part is a washbowl and bathroom step for kids.
Also, when this part is connected with first part, it changes into a sitting element for
15-18 month babies. 3. Part can be used as bucket. This part can be used also a sitting
element for parents. When this part and other 2 parts put together, it can be used as
sitting element for 24-month-old kids.
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Mehmet Can Acar
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Mimar Sinan Fine Arts University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design

Cover

Cover ev hanımlarının kayıp çorap vakaları ve yıkandıktan sonra biraraya getirilirken, yaşanan sorunlardan yola
çıkarak tasarlanan silikon depolama kabıdır. Çoraplar genelde makine tarafından yutulur ya da kıyafetlerden
ayıklanması gerekir. Çözüm cover silikon depolama kabı çorapların güvende ve birarada temizlenmesi
kullanıcılara sağlıyor.

Cover

Cover is a silicone sock storage container designed to the housewives for missing socks and from problems
that have happened while washing up and then bringing them together. When socks are being washed, they
must be absorbed by the machine or picked from their clothes after washing. It ensures that the socks are
safe and clean.

Gülfen Özer
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Mimar Sinan Fine Arts University
Faculty of Architecture
Department of Interior Architecture
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Nimet Başar Kesdi

Anadolu University
Faculty of Design and Architecture
Department of Industrial Design

Lance

Tuvalet fırçasının kullanıldıktan sonra yerine konulurken pis suyun tuvalet dışındaki yerlere damlaması,yuvasına
konulduğunda ıslak fırçadan süzülen pis suyun fırça altı kapta birikmesi ve bakteri oluşumu problemine
çözüm olarak tasarlanmıştır.İç mekanizması sayesinde pis suyun tuvalet içinde süzülmesini,fırça kuru halde
yuvasına konmasını sağlar.

Lance

Lance is designed as a solution for splashes of dirty water while putting toilet brush to its housing and for
dirty puddles in bottom housing that causes bacteria in toilets. With retracting mechanism, dirty water is
filtered in the toilet by this way brush is slotted into its holder in dry state.

Hatice Server Kesdi
Gazi Üniversitesi
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Endüstriyel Tasarım
Gazi Univercity
Faculty of Fine Arts, Design and Architecture
Department of Industrial Design
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İstanbul Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design

MBR

MBR, kullanıcıların banyolardaki farklı raf kullanma alışkanlıklarına yanıt vermek için tasarlanmış modüler bir
raf sistemidir. Kullanıcıların banyolarında yer alan ürünlerin (şampuan, krem, sabun vb. malzemeler)
boyutlarına göre değiştirilebilen raflar, kullanıcının bu raf alanını istediği gibi kullanmasını sağlamaktadır.

MBR

MBR is a modular shelf system that is designed to respond to different shelf usage habits of users in
bathrooms. The shelves can be changed according to the dimensions of the products (such as shampoo,
cream etc.) in the users' bathrooms enable users to use this shelf space as desired.

Profesyonel / Professional

Sümeyye Sarar

Melikşah University
Faculty of Engineering and Architecture
Department of Industrial Design

Clo-He

Günümüzde sıkça kullanılan , Evlerde , hatta otel hastane , alışveriş merkezleri gibi toplu kullanıma açık
yerlerde de sıkça tercih edilmeye başlanan kapatıcılar, her ne kadar konforlu olsalarda sağlık açısından ciddi
problemlere yol açmaktadırlar. Clo-He ise bu probleme basit ve estetik bir çözüm olarak tasarlanmıştır.

Clo-He

Today, the use of toilets, which are increasingly used in public places, such as shopping malls, hotels,
schools, hospitals, etc., are becoming more comfortable everywhere, leading to serious health problems in
the long run. Clo-He solves this problem with a simple and aesthetic design.
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Melikşah Üniversitesi
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Endüstriyel Tasarım

101

Profesyonel / Professional

20173580
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ALO

Su sızdırmayan, dayanıklı ve daha uzun ömürlü bir duş başlığı üretebilmek için tasarlanmıştır.

ALO

It is designed shower head has a waterproof, durable and longer lasting.

Profesyonel / Professional

20173606
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel bilgilerinin
yer almasını istememiştir.

Reload

Yüzey temizliğine ayrılan zamandan tasarruf sağlayarak , kullanıcıya yeni ve hızlı yüzey temizliği deneyimi
sunmak.

Reload

Abbreviation of surface cleaning time, reduction of energy consumption in surface cleaning.
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Mehmet M.Alioğlu
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MSGS University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design

Throw Away

Günümüzde tuvalet fırçalarının temizliği ve hijjeni hepimizin rahatsız olduğu sorunlardan biridir. Throw Away
bu problemi farklı bir bakış açısıyla çözmek amaçlanmıştır. Tasarımın mantığı fırça kullanımının yerine, ürüne
özel tasarlanan her kullanım için ayrı kullan-at mantığı tuvalet kağıtları ile çok daha kolay temizlik ve hijjen
sağlanmaktadır.

Throw Away

The cleaning and hygiene of the toilet brush nowadays is one of the problems we all feel uncomfortable with.
Throw Away is intended to solve this problem from a different point of view. Rather than the use of a rational
brush in the design, it is much easier to clean and maintain hygiene with separate disposable rubbish toilet
papers for each use.

Profesyonel / Professional

Ceyhun Akın

MSGS University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design

Ear cleaner

Ear cleaner kendi alanında bir ilk olarak duş alma esnasında kıkırdak yapılı dış kulağın doğru temizlenmesini
sağlayan "medikal olmayan" spesifik bir üründür. Kıvrımlı kulak formunun iç kısımlarını kirlerden arındırma
konusunda uzmanlaşarak destekleyici yan ürünleri ile birlikte dünyada kendine bir pazar açması amaçlanmıştır.

Ear Cleaner

Ear Cleaner is the world's first external ear cleaner. Used when showering. The ear does not harm the
cartilage structure. It is a specific product thanks to this feature but it is not a medical product. It is aimed to
have a worldwide reputation in marketing.
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Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
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Egemen Yenikale

Plastikten Mamul Banyo ve Temizlik Ürünleri Kategorisi / Profesyonel
Plastic Bathroom and Cleaning / Professional

İzmir Ekonomi Üniversitesi
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

106

İzmir Economy University
Faculty of Fine Arts Design and Architecture
Department of Industrial Design

Jel Kafa

Jel kafa, çocukların duşta eğlenceli bir deneyim yaşaması, temizlenmelerini teşvik etmek için tasarlanmıştır.
Hedef kitlesi oyun-okul çağındaki çocuklar içindir. Şişeye uygulanan basınç ile jel süngere akar. Duşta,
açılması zor olan şişe kapakları yerine basit ve eğlenceli bir kullanım kolaylığı sağlar ve kapak yerine alternatif
bir kullanım sunar.

Jel Kafa

Gel Head designed for; made kids have fun in the shower and teach them to self-cleaning. Target users are
toddlers-school age kids. With the pressure applied to bottle gel pour in to sponge, it is made simple and fun to
ease to use. It is offer an alternative solution to bottle caps.

Profesyonel / Professional

Alper Kutalmış Çiftci

MSGS University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design

Cam ve Ötesi

Geleneksel cam silme alışkanlığını verimliliği artıracak şekilde değiştirmek. Ana gövdeye eklentiler
tasarlayarak kullanım alanını seramik, ahşap gibi domestik yüzeyler için gelştirmek.

Cam ve Ötesi

Change traditional glass wiping habits to increase productivity. Designing extensions to the main body to
develop the use area for domestic surfaces such as ceramics and wood.
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Cemil Yavuz
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Anadolu Üniversitesi
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Anadolu University
Industrial Arts High School
Department of Industrial Design

Baloncuk

BALONCUK, banyoyu sevmeyen çocuklar için tasarlanmıştır. Yıkanma esnasında çocukların baloncuk
üreterek bu süreçte eğlenmeleri amaçlanmıştır.

Baloncuk

BALONCUK is designed for children who do not like banyos. During the washing, children are aiming to have
fun in this process by making bubbles.
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Öğrenci Birincilik Ödülü / Student First Prize

Dryball

Dryball spor salonunda, yüzme havuzunda, hamamda duş alındıktan sonra lif, mayo vb.
ıslak çamaşırların kurutulması, muhafaza edilmesi amacıyla tasarlanmıştır. Öngörülen
Malzemeler: ABS plastik, PC plastik Öngörülen Üretim Tekniği: Plastik enjeksiyon kalıp
yöntemi ile imalat.

Dryball

Kübra Araz
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İstanbul Medipol Üniversitesi
Güzel Sanatlar Tasarım ve
Mimarlık Fakültesi
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İstanbul Medipol University
Faculty of Fine Arts Design and
Architecture
Department of Industrial Design

Dryball has been designed for the purpose of drying, keeping and carrying wet items
like washcloths, swimsuits etc. particularly when used after taking shower in public
places like gyms, swimming pools and Turkish baths. Materials: ABS and polycarbonate
plastics. Manufacturing Method: Plastic injection moulding.
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Moon

Yasin Cihan
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
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MOON, katı sabunların hijyen endişesi sebebiyle ortaya çıkmıştır. Ancak tasarımının
dayandırıldığı fiziksel prensip ve son dönem trendler bağlamında kullanıcıya daha
fazlasını sunar. Katı sabun kullanımında yaşanan hijyen problemlerine çözüm getirir.
Diğer sabunluklar gibi su toplamaz, sabun partikülleri biriktirmez ve sabunun her iki
yüzeyinin de temiz kalmasını sağlar. Bu nedenle hijyeniktir. MOON, son 15 yıl içinde
tüketici elektroniği ürünlerinin kullanımının artmasıyla hızla değişen estetik beklentiyi
karşılamayı amaçlar. Bu nedenle ürün dili yalındır. Modern ve estetiktir. Tasarımında,
Japonya’da kullanılan sürtünmesiz hızlı trenlerden, Back to the Future serisinden
bildiğimiz hooverboard’dan ve son dönem trendlerinden manyetik saksı ve aydınlatma
elemanlarından esinlenilmiştir. Sıra dışılığı bakımından pazarda rakipsiz bir ürün olmayı
amaçlar.

Moon

The MOON has emerged because of the “hygiene of solid soaps” concern. But it
offers more to the user in the context of the physical principles and end-of-period
trends on which the design is based. It solves the hygiene problems experienced in
using solid soap. Like other soaps, water soaks does not accumulate soap particles
and keeps both sides of the soap clean. That’s why it’s hygienic. The MOON aims to
meet the rapidly changing aesthetic expectation with the increasing use of consumer
electronics products in the last 15 years. For this reason, the product is tilted. It is
modern and aesthetic. His design is inspired by magnetic pots and lighting elements
from the frictionless high-speed trains used in Japan, the hooverboard from the Back
to the Future series, and recent trends. It aims to be an unrivaled product in terms of
exceptionality.
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Oyster

Ağız sağlığımızı korumak için yediğimiz yemeklerden, kullandığımız diş fırçası ve diş
macununa kadar dikkat ederiz. Fakat sağlıklı dişler için bir önemli etken de dişlerimizi
fırçalarken kullandığımız su! Araştırmalara göre şebeke suyu içerisindeki kireç,
klor, çamur vb. gibi zararlı maddeler diş ve diş eti sağlığına olumsuz etki eder. Basta
ebeveynler olmak üzere birçok kişi dişlerini içme suyu ile fırçalamaktadır. Oyster, ağız
sağlığı ve su tasarrufu hedeflenerek tasarlanmıştır. Ortalama 2-3 dakika diş fırçalarken
çoğu kişi musluğu acık bırakarak gereksiz su tüketimi yapar. Oyster, filtrelediği suyu
sabit debi ile aktararak su tasarrufu sağlarken çoklu kullanıma olanak tanır ve isteğe
göre el değmeden suya ulaşımı sağlar.

Deniz Yenidoğan
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Plastikten Mamul Banyo ve Temizlik Ürünleri Kategorisi / Öğrenci
Plastic Bathroom and Cleaning / Student

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

116

Oyster

According to the clinical researches the limescale in the sink water affects our teeth
and our gums negatively. A lot of people today brush their teeth with clean water.
Oyster is designed in regards of dental health and water saving. On an average scale,
people brush their teeth for 2-3 minutes and they leave the sink running while they are
brushing which causes a huge water waste. Oyster helps you save water by its stable
flow and allowing a multiple usage for the users and gives them a censoring option,
which reads your hand when reached.
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Bath-b

Bath-b Plastikten Mamul Banyo ve Temizlik Ürünleri kategorisi için tasarlanmış bir
üründür. Lavabo, küvet benzeri ürünleri temizleyebilmek için bir fırçadır. Bu fırça
tamamen plastikten olmaktadır. Kılları silikon olduğu için temizleme konusunda
oldukça rahattır. İçine yerleştirilen mekanizma sayesinde kullanılmak istenildiği zaman
kılları bir düğme sayesinde dışarı çıkartabilmekteyiz. Kullanılmadığı zamanlarda kıllar
gözükmemektedir.

Bath-b

Ceren Sayar

Plastikten Mamul Banyo ve Temizlik Ürünleri Kategorisi / Öğrenci
Plastic Bathroom and Cleaning / Student

İstanbul Medipol Üniversitesi
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İstanbul Medipol University
Faculty of Fine Arts Design and
Architecture
Department of Industrial Design

Bath-b is a product designed for the Bath & Cleaning Products category. It is a brush
for cleaning the sink, bathtub etc. The brush is made of plastic completely. Since the
bristles are made of silicone, they are very comfortable to clean. Thanks to its special
mechanism; when you want to use the brush, you take out the bristles by means of
pushing a button. When not used, the bristles are not visible.
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Karabük University
Faculty of Fine Art and Design
Department of Interior Design

Puig

Pratik kullanımının yanında, taşınabilir sıvı sabun ambalajı tasarımı.

Puig

With practical use, portable liquid soap packaging.

Tayfun Peker

Mustafa Baysal

20173578

Karabük Üniversitesi
Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve
Tasarım Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı		

Karabük Üniversitesi
Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve
Tasarım Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı		

Katılımcı, fotoğraf ve kişisel bilgilerinin
yer almasını istememiştir.

Karabük University
Faculty of Fine Art and Design
Department of Interior Design

Karabük University
Faculty of Fine Art and Design
Department of Interior Design

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

Öğrenci / Student

Halime Gamze Kaya
Selçuk Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı

ÇekSil

Temizlik işlevi sırasında kullanılan kovalarda kirli ve temiz su karışarak kirli suyla evimizi temizleriz.Hijyenik
bir temizlik gerçekleştirebilmek için kovanın ortasına yerleştirilen hazneden temiz su şırınga istemiyle
borunun içine çekilir.Temizlik sırasında boru aşağı hareket ettirilerek su akışı gerçekleşir.

ÇekSil

In order to perform a hygienic cleaning, the water is drawn into the pipe by a clean water syringe system
installed in the middle of the hive in order to carry out a hygienic cleaning. Tthe pipe is moved down and the
water flow occurs. In order to squeeze the water, pull it right,compress the fringes to provide the flow of
dirty water.

Ecem Acar
Selçuk Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Selçuk University
Faculty of Fine Arts
Department of Industrial Design
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Selçuk University
Faculty of Fine Arts
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Öğrenci / Student

20173792
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel bilgilerinin
yer almasını istememiştir.

Plastikten Mamul Banyo ve Temizlik Ürünleri Kategorisi / Öğrenci
Plastic Bathroom and Cleaning / Student

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

Üründe tuvalet fırçalarındaki su sızdırma, fırçanın suda beklemesi gibi problemlerin giderilmesi amaçlanmıştır.

Erinaceus

It is aimed to solve problems such as leakage of water from the toilet brush, waiting in the water of the brush.

20173792
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel bilgilerinin
yer almasını istememiştir.
The participant did not prefer her/his
photography and personal info
to take part in the catalogue.

Öğrenci / Student

S.Zeyneb Akgün
Selçuk Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı

Pak

Pak, kişisel bir temizlik bir ürünü olan sabunu gerektiğinde bir yerde konumlandırabilen gerektiğinde ise
taşıyabilme olanağı sunan bir sabunluk tasarımıdır. Diğer sabunlukların aksine bünyesinde su ve sabun
birikmesine izin vermeyen bir iç yapıya sahiptir.

Pak

Soap is a personal cleaning product. Pak is both positionable and portable. This product is easy to use at the
time of use, it transforms to elegant soap stant. It has internal structure what is obsturuct to accumulating
soap residual and water unlike other soap dispensers. It does not take up much space in bags. Owing to
triangle form.

Emine Sert
Selçuk Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Selçuk University
Faculty of Fine Arts
Department of Industrial Design
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Selçuk University
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Öğrenci / Student

Fatih Batur
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
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Plastic Bathroom and Cleaning / Student

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

Bath time, bebeklerin sağlıklı gelişmeleri ve sağlıklı cilde sahip olmaları için tasarlanmış bir bebek banyo
itidir. Bebekler çok hassas oldukları için, banyo öncesi kullanılacak gerekli tüm malzemelerin hazırlıklarının
tamamlanmış olması çok önemlidir. Bu nedenle bath time, bir bebek banyo kiti olarak tasarlanmıştır.

Bath Time

Bath time, a baby bath kit designed for healthy development of babies and healthy skin. As babies are very
sensitive, it is very important that the preparations for all the necessary materials to be used before
bathing have been completed. For this reason bath time is designed as a baby bath kit.

Öğrenci / Student

Erdem Çankaya
Orta Doğu Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Kıyga

Kıyga, tuvalet fırçalarının haznesinden klozete getirilirken veya klozetten haznesine götürülürken kirli su
damlatmaması amacı ile tasarlanmıştır.

Kıyga

Designed for the purpose of not dropping dirty water while carrying from holder to toilet bowl or from toilet
bowl to holder.

Plastikten Mamul Banyo ve Temizlik Ürünleri Kategorisi / Öğrenci
Plastic Bathroom and Cleaning / Student

Middle East Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design
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Öğrenci / Student

Kübra Gözegir
Selçuk Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstriyel Tasarım
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Plastic Bathroom and Cleaning / Student

Selçuk University
Faculty of Fine Arts
Department of Industrial Design
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Çek-As

Çek-As dar evler için az alan kaplayıp, çamaşır asma işlemini kolay hale getiren bir üründür. Çamaşır asarken
en çok yaşanılan sorunlar düşünülmüş, çamaşır askılığını kullanışlı hale getirmek için çalışılmıştır. Çamaşır
asmayı kolaylaştıran, az yer kaplayan, hem çamaşır sepeti hem de çamaşır askılığı olarak kullanılabilen ÇekAs tasarlanmıştır.

Çek-As

Çek-As closely homes for less space and makes easy the process of hanging the laundry. While most thought
out living issues hang laundry, tried to make them useful the washing rack. Makes it easier to hang
laundry, small footprint, and a laundry basket and Clothes.

Öğrenci / Student

Şeyma Uzunoğlu
Gazi Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstriyel Tasarım

Süpür-Sıyır

Duş sonrası dökülerek yerde kalan saç kıllarının el değmeden, temiz ve kolay bir şekilde toplanarak atılmasını
sağlamak için tasarlanmıştır.

Ear Cleaner

After shower fallen hair on the bathroom floor needs to clean.So we need a way without touching , clean and
easy.This product give us that way.

Plastikten Mamul Banyo ve Temizlik Ürünleri Kategorisi / Öğrenci
Plastic Bathroom and Cleaning / Student

Gazi University
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Öğrenci / Student

Serap Yılmaz
Gazi Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstriyel Tasarım

Plastikten Mamul Banyo ve Temizlik Ürünleri Kategorisi / Öğrenci
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Gazi University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design
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Tekdoz

Tekdoz;çocuklar ve yetişkinler için doğru miktar olan, bezelye tanesi büyüklüğünde diş macunu miktarını
ayarlamak için tasarlanmıştır.

Tekdoz

Tekdoz is designed to standardize the right proportion of toothpaste -pea size- for children and adults.

Öğrenci / Student

Hatice Kübra Demirel
Gazi Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstriyel Tasarım

Banyokule

Banyoluke; duşakabin veya küvetteki duş perdesinin üstüne asılarak kullanılan bir heybedir. Duşa girileceği
zaman havluyu dış kısma asarız. İç kısım da ise şampuan,lif vs. gibi ürünleri koyabileceğimiz bölmeler ve
askılar mevcuttur.Bu sayede banyo malzemelerini koymak için duvara zarar vermemiş hem de duş sonrası
avluya hemen ulaşabiliriz.

Banyokule

Banyoluke; A joke used in the shower or on the bathtub shower head. When you enter the shower, the towel
hangs on the outside. The inside is shampoo, fiber etc. There are also compartments and hangers that we
can put products like. So we can get the towel immediately after shower as it does not damage the wall to
put the bathroom items.

Plastikten Mamul Banyo ve Temizlik Ürünleri Kategorisi / Öğrenci
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Gazi University
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Öğrenci / Student

Yağız Karaoğlanoğlu
İstanbul Medipol Üniversitesi
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
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İstanbul Medipol University
Faculty of Fine Arts Design and Architecture
Department of Industrial Design
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Sidus

Kendi yaptığım röportajlar sonucunda; tuvalete giden insanların büyük bir kısmının telefonlarını yanlarında
götürdüğünü ve tuvalette telefonlarını koyacak bir yer bulamadıklarını öğrendim. Sidus tuvaletteyken
telefonumuzu ve cüzdan, anahtar, yüzük gibi eşyalarımızı koymak için tasarlanmış bir tuvalet kağıtlığıdır.

Sidus

I did some interwiews, as a result I learned that majority of the people bring their mobile phones to the toilet
and they use their mobile phones in the toilets. But they may not find a place to put their mobile phones.
Sidus is a toilet paper holder which is designed for putting your mobile phone, wallet, keys or rings.

Öğrenci / Student

Elif şeyda Alataş
Gazi Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstriyel Tasarım

Rulo

Tuvalet kağıdının ansızın bitmesi ve yedeğinin depolanması sorununu çözmek amacıyla tasarlanmıştır.

Rulo

It is designed to solve the problem of toilet papers suddenly deplating and absence of backup toilet papers.

Plastikten Mamul Banyo ve Temizlik Ürünleri Kategorisi / Öğrenci
Plastic Bathroom and Cleaning / Student

Gazi University
Faculty of Architecture
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Öğrenci / Student

Ceren Sezgin
İstanbul Bilgi Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
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İstanbul Bilgi University
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Department of Industrial Design
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Pressabun

Bu tasarımın amacı; zamanla küçülüp kullanımı zorlaşan katı sabunları bir araya getirerek tekrar
kullanılabilecek bir hale getirmektir. Küçülmüş ve kullanılamayacak hale gelmiş katı sabunlar bir araya gelerek
sıkıştırma yöntemiyle yeni bir sabun oluşturur. Tasarruf sağlamak amaçlanır. Aynı zamanda ürün, sabunluk
olarak da kullanılır.

Pressabun

The purpose of this design is to bring together the solid soaps that become smaller and more difficult to use
over time, making them usable again. The shrunk and unusable solid soaps form a new soap with a
pressing method. It is intended to saving. At the same time, the product is also used as a soap dish.

Öğrenci / Student

Ece Uykan
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Trio

Trio, modülerliği sayesinde farklı boyutlardaki lavabolar icin dizilim alternatifleri sunar. Kullanıcının lavabo
çevresindeki alışkanlıklarını organize etmek amacıyla tasarlanmış kübik modüller bir araya getirildiğinde bir
kare pakete tam olarak sığar.Bu depolama ve ihracat konularında ürüne artı değer katacaktır.

Trio

Minimal çizgiye sahip tasarım mod Sinks don?t have standards in every house. Trio, offers arrangement
alternatives to different sizes by it?s modularity. User? severyday habits around the sink are analysed and
organised.By cubic shaped modules, product easily fits in square package.It provides ease on transportation
and exportation.Minimal design approach will make harmony at today.
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Mimar Sinan Fine Arts University
Faculty of Architecture
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Öğrenci / Student

Gözde Daver
Gazi Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstriyel Tasarım
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Çek Bas Kopar

Banyoda havlu kağıdın kuru temiz bir şekilde muhafaza edilmesi ve havlu kağıdın kullanılmaktan kaynaklanan
incelme sonucu sonucu yuvarlanmasını önlemektir.

Çek Bas Kopar

The main problem I wish to solve is to help people who does not wish to use towels in the bathroom.This
product will help them to save a dry and clean paper towel.Also it provides convenience for guest.

Öğrenci / Student

Zehra Gülmez
Gazi Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstriyel Tasarım

PirüPek

1-2,5 yaş aralığındaki çocukların yıkanmasını kolay ve zevkli hale getirmek.

PirüPek

Children between 1-2.5 have been made easy and enjoyable.

Plastikten Mamul Banyo ve Temizlik Ürünleri Kategorisi / Öğrenci
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Gazi University
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Öğrenci / Student

Sılanur Kenger
Gazi Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstriyel Tasarım
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Rulocut

Islak/nemli alanlarda kağıt ürünlerin korunması ve kolay kullanılması için tasarlandı.kullanımı gereği ıslak/
nemli alanlarda ürünlerin çevresel etkenlerden korunmasını ve verimli kullanılmasını sağlar.

Rulocut

It is designed for the protection and easy usage of paper products in wet and humid areas.It enables the
products to be protected environmental effects and used efficiently in wet and humid area.

Öğrenci / Student

İzel Durmuş
Bilecik Üniversitesi
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Faras

Ürün , faraşa toz alırken öndeki eğimine takılan tozların sorununa çözüm üretmek amacı ile tasarlanmıştır.
Ürünün arkasındaki form sayesinde eğim arkadan başlar ve tozlar takılmadan faraşa alınır. Yürürken oluşan
rüzgardan dolayı uçuşan tozları engellemek için kapak eklenmiştir.

Faras

The product is designed with the aim of producing a solution to the problem of the dust attached to the
incline in front of the dashboard.The form on the back of the product starts from the back, and the dusts
are removed smoothly.A cover is added to prevent flying dust due to the wind that is walking.
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Bilecik University
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Öğrenci / Student

Seçkin Ayhan
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Karabük Üniversitesi
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Tasarım Fakültesi
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Karabük University
Faculty of Fine Art and Design
Department of Interior Design

Roll & Fall

Roll & Fall inovatif bir tuvalet kağıdı sağlayıcıdır. Tükenen tuvalet kağıdını kendisi yenileme özelliğine sahip
ergonomik ve özgün tasarıma sahip bir üründür. 4 tuvalet kağıdı kapasıtileli roll deposu ile tuvalet kağıdı
değişim sıklığını minimize eder, kullanıcıya maksimum kolaylık sağlar.

Roll & Fall

Roll & Fall is an innovative toilet paper supplier. It is an ergonomic and original design with the ability to
change toilet paper which ran out. With the help of 4 paper capacity roll tank, it minimizes toilet paper
changing frequency, provides maximum convenience to the user.

Öğrenci / Student

Seren Şapcılar
Karabük Üniversitesi
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı		

Rotate

Rotate, lavabo ve duş deliğinde biriken kılları delik yüzeyinden pratik ve hijyenik bir biçimde temizlemeyi
sağlayan bir üründür. Delikte biriken kıllar, el değmeden, aparatın döndürülmesi yoluyla temizlenir. Kullanım
şeklinde yenilik getirdiğim üründe hedef kitlesi banyo temizliği yapan herkestir.

Rotate

Rotate is a product that provides a practical and hygienic cleansing of the bristles accumulated in the sink
and shower hole through the hole surface. The hairs that accumulate in the hole are cleaned by rotating
the apparatus without touching. In the form of use, I bring innovation to the target mass of all cleaning the
bathroom.
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Karabük University
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Öğrenci / Student

20173860
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel bilgilerinin
yer almasını istememiştir.
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Fillet

Duşta kullandığımız kişisel bakım ürünlerine rahat erişim ve duşakabin içinde doğru bir organizasyon
yapabilme amacıyla tasarlanmıştır.Birbirine ekleme çıkarma şeklinde düşünülen Fillet, kullanıcıya kişisel
ihtiyaca yönelik olarak arttırma ve azaltma imkanı verir.Kişi,ürünü banyosunda istediği noktaya asabilir,esnek
ve çok amaçlı kullanıma uygundur.

Fillet

Fillet is designed for easy access to our personal care and beauty products when we taking a shower. It
allows user increase and decrease the amount of the product depending on personal needs. User can
hang the product to any desired point in a bathroom with its multipurpose and responsive design.

Öğrenci / Student

Damla Özer
Gazi Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstriyel Tasarım

Sarmal

Saç şekillendiricilerinin banyoda özelleşmiş bir yeri yoktur. Ürünün tasarlanma amacı: Saç ürünleri için
özelleşmiş bir yer oluşturmak , kablo karmaşasını ortadan kaldırmak ve sıcak ürünün güvenli soğumasını
sağlamak.

Sarmal

Hair stylers do not have a special place in the house/bathroom. The purpose of the product is to design to
create a special place for hair stylers, to remove the cable clutter and to ensure safe cooling of the hot
product.
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Öğrenci / Student

Muhammet Yaşar Karahan
Bilecik Üniversitesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Endüstriyel Tasarım
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Bilecik University
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Double Bottle

Double bottle içecekleri sağlıklı bir şekilde saklamak ve temizleme kolaylığı sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

Double Bottle

Double bottle is designed to keep drinks clean and easy to clean.

Öğrenci / Student

Ulaş Tigin
Anadolu Üniversitesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Endüstriyel Tasarım Bölümü

Circle Diş Fırçası

Dış fırçalarının banyo içerindeki saklanma koşulları kullanıcıların sağlığı açısından oldukça önemlidir. Circle,
tek bir gövde içersindeki bağımsız alanları ve özel kapak tasarımı sayesinde, ortak banyo kullanımılarında
diş fırçalarını ayır, dışarıdan gelebilecek bakteri ve mikroorganizmalara karşı korur. Circle çocuklar için de
özelleşmiştir.

Circle Diş Fırçası

It is quite important how to keep toothbrushes in our bathroom for our health. Circle provides separated areas for
individual uses and special cover design for avoid bacteria and microorganism. Circle also has an alternative
version for children.
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Anadolu University
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Öğrenci / Student

Oğuzhan Kılıç
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Karabük Üniversitesi
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Karabük University
Faculty of Fine Art and Design
Department of Interior Design

Cross

Diş fırçalarını çapraz yerleştirerek, fırçaların birbirlerine temas etmelerini engelleyen düzenleyici ürün.

Cross

A regulating product that prevents the brushes from touching each other by crossing the toothbrush.

Öğrenci / Student

Ebru Gizem Temur
İstanbul Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Midye

Bulaşık yıkama leğeni. İki kullanım şekli vardır. 1-Tezgah üzerinde leğenle bulaşık yıkarken kollarımız
ağrımaması için kol koyma yeri var, ayrıca suyu lavaboya dökerken kontrollü su akışını sağlamak için
tutma yerleri bulunmakta. 2-Evye de bulaşık yıkayan kullanıcı suyu boşaltmak için tıpayı açar böylece
kullanıcının bileği ağrımamış
olur.

Midye

It is dish-washing basin. There are two usage patterns. 1-It has a place for arm rests so that the arms do not
get tired during long dishwashing.As well as holding locations for controlled water flow when pouring the
water into the sink.2-The user of the dishwasher also opens the plug to drain.
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Öğrenci / Student

20173938
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel bilgilerinin
yer almasını istememiştir.
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Zesta

Duş ve banyolarda kullanım sonrası giderde toplanan saç vb parçalar tıkanmaya yol açar, bu tıkanmayı
engellemek için kullanılan bariyerlerde temizliğin el değmeden yapılması mümkün değildir. Buna çözüm
sunabilmek için tasarlanan 'Zesta' kendi haznesinde toplanan saçları el temasını keserek toplanmasını sağlar.

Zesta

After showering, the hair and dead skin parts are gathered on the drain and clogges it. Zesta is designed to
prevent the touching when cleaning the drain, after the shower. Zesta allows the hair collected in its own
chamber to be collected with the help of water, user rotates the top to tangle the hair, and it will be stripped.

Öğrenci / Student

Can Özgür Anacak
Yaşar Üniversitesi
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Endüstriyel Tasarım

Shower Stool

Bu ürün, yaşlı insanların daha rahat banyo yapabilmesi için tasarlanmıştır. Küvet yada duşa kabinlerin
hepsinde, banyo yapılacağı zaman kullanılır.

Shower Stool

This product is designed for elderly people to have a more comfortable bath. In all bathtubs or shower
cabinets, time is used when bathing.

Plastikten Mamul Banyo ve Temizlik Ürünleri Kategorisi / Öğrenci
Plastic Bathroom and Cleaning / Student

İstanbul Technical University
Faculty of Art and Desing
Industrial Design
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1.

Öğrenci Birincilik Ödülü / Student First Prize

BAL Becerikli Asistan Levhalar

Caner Aras
Anadolu Üniversitesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Endüstriyel Tasarım Bölümü

Akıllı Ev Teknolojileri Kategorisi / Öğrenci
Smart Home Devices Category / Student

Anadolu University
Faculty of Architecture And Design
Department of Industrial Design

164

Bu proje sayısı günden güne artan evden çalışan insanların sorunlarını çözmeye
yönelik tasarlanmıştır. Amerika kaynaklı araştırmalara göre, 30 milyon kişi haftada 1
ya da daha fazla gün işini evden yapmakta. 2018 yılında dek bu rakamın %63 oranında
artacağı öngörülmekte. Günümüzde artık yalnızca serbest işlere sahip kişiler değil,
IBM, Amazon, Apple gibi global markalar da insanların evden çalışmasına müsaade
etmekte hatta desteklemekteler. Bu da evden çalışan insanların ihtiyaçlarının, yeni
deneyimlerinin, çalışma biçimlerinin, gelecekte büyük bir pazar olabileceğini gözler
önüne sermektedir. Bu pazara ve bu ihtiyaçlara yönelik tasarladığım BAL kullanıcıların
ihtiyaçlarına cevap vermenin yanı sıra onlara yeni ve alışılmışın dışında bir deneyim
sunmaktadır. Proje modüler yapılandırılmış̧ altıgenlerden oluşan, kullanıcının
masasının çevresine konumlandırabileceği, onun ihtiyaçlarını, verilerini sürekli onunla
paylasan yeni bir arayüz tasarımıdır. Elektronik ürünlerin modüler tasarlanmasının bir
trend olarak karsımıza çıktığı bugünlerde bu projenin vazgeçilemez bir noktası haline
geldi. Kişi istediği modülleri kendi istediği şekilde evine dizdirebilmesi üzerine kuruldu.

BAL Becerikli Asistan Levhalar

This project designed in the way of the solving problems of people rising who have
home office works in the world. 30 million people have at least one piece of work they
are checking from their homes in the USA based researches. Expecting rising in the
number is 63%. Today, we all see that not only freelancers working from their homes,
huge brands like Amazon, IBM, Apple allows even supports their workers about home
offices. This shows that the needs of home officers, experiences of future workers will
be a huge market in the future. BAL that I designed in the way of these huge market
and needs solve the users problems and creates them new experiences off the charts.
Project has modular designed hexagons which users can spot them around their
worktable to satisfying their needs, sharing the data giving a new experienced interface.
Modularity is a new raising trend nowadays. Project allows users can organize their
own modules in the way of they want.
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2.

Öğrenci İkincilik Ödülü / Student Second Prize

Sağlıkçım

Gülce Gümüşdere

Evde kullanılacak akıllı bir sağlık asistanı nasıl olmalıdır? Fikriyle yola çıkılmıştır.
Ardından e-nabız sağlık sistemiyle birlikte çalışması öngörülmüştür ve proje bu yönde
geliştirilmiştir . Evde en çok gereken sağlık ihtiyaçlarını sunması amaçlanmıştır. (İlaç ve
ilaç kullanımı yönetimi, ilaç stoklanması, ilk yardım desteği, ilk yardım malzemelerinin
stoklanması, diğer tüm e-nabız sağlık hizmetlerinin kullanıcıya kolay ulaştırılması.)
Akıllı ürünün tasarımında kullanılacak teknolojiler ve e-nabız sistemi incelenmiştir. Bu
sistemin üründe hangi özelliklerle desteklenebileceği sorgulandıktan sonra, ilaçların
stoklanması ve bu stoklama sırasında gereken yönlendirmeler, ilk yardım malzemelerinin
stoklanması, son kullanma tarihlerinin takibi, malzemelerin bitip bitmediğinin
kontrolü ve ilk yardıma ihtiyaç duyulduğunda ekrandan yönlendirme yapmaktadır.
Tüm bu fonksiyonlar için en uygun arayışı devam etti. Yüzlerce sketch yapıldı. Aynı
zamanda evin neresinde konumlandırılacağına karar verildi. Ürünün ilaç kapasitesi,
kullanım şekli, evdeki konumu ve kullanıcıların diğer ihtiyaçlarının araştırılması için
60 kişi ile anket çalışması yapılmıştır. Yapılan araştırmaların sonucunda, mutfağın en
uygun yer olduğuna karar verilmiştir. Kullanıcıların ürünü öncelikle duvara asmaları
öngörülmüştür. Ayrıca istenildiğinde masaya konması sağlanmıştır. Ürünün kullanım
senaryosu içerisindeki app tasarımı yapılmıştır. App’in tasarım süreci içerisinde e-nabız
sağlık sisteminden ve daha önceden tasarlanmış̧ uygulamalardan destek alınmıştır.
Ayrıca uygulamanın ürün ile tasarımında dil bütünlüğü sağlamasına dikkat edilmiştir.

Akıllı Ev Teknolojileri Kategorisi / Öğrenci
Smart Home Devices Category / Student

Sağlıkçım
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Miray Çolakoğlu
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Güzel Sanatlar, Tasarım ve
Mimarlık Fakültesi
Endüstriyel Tasarım Bölümü
TOBB University of
Economics and Technology
Faculty of Fine Arts,
Design and Architecture
Department of Industrial Design

How should a smart health assistant be used at home? The road is out of fashion.
Then it was envisaged to work with the e-pulse health system and the project was
developed in this direction. The aim is to provide the most needed health care at home
(management of drug and drug use, stocking of drugs, first aid support, stocking
of first aid materials, easy delivery of all other e-pulse health services to the user)
Technology and e-pulse system to be used in smart product design It was investigated.
Once the system is questioned about what features it can support, the stockpiles of
medicines and directions required during this stockpile are stockpiled, follow-up on
expiration dates, check to see if the materials are finished and on the screen when first
aid is needed. The most appropriate search for all these functions continued. Hundreds
of sketches were made. At the same time, it was decided where to position the house. A
survey was conducted with 60 people to investigate the product’s drug capacity, usage
pattern, home position and other needs of the users. As a result of the investigations, it
was decided that the kitchen was the most suitable place. Users’ products are primarily
wall hangings. In addition, it is provided to put on the table when requested. The app in
the product usage scenario was designed. Within the design process of App, support
was obtained from e-pulse health system and pre-designed applications. It has also
been noted that the application provides language integrity in product and design.
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3.

Öğrenci Üçüncülük Ödülü / Student Third Prize

Tea Specialist

Işıl Hande Süer

Ürün kullanıcılara aromatik çay karışımı hazırlama deneyimi sunmaktadır.Tasarım süreci
boyunca aromatik bitki çaylarının hangi alanlarda kullanıldığı,nasıl hazırlandığı incelenmiştir.
Süreçte her bitki çayının farklı miktara ve demlenme süresine ihtiyacı olduğu belirlenmiştir.
Aromatik bitki çayı kullanımının giderek yaygınlaşması göz önünde bulundurularak kullanıcılara
bu deneyimi en doğru ve sağlıklı şekilde sunmak için karışım hazırlama işlemini ürünün
yapması öngörülmüştür. Kullanıcının istediği zaman istediği herhangi bir bitki çayı karışımını
hazırlayabilmesi veya sağlığı için kullandığı akıllı ürün ile bağlantı sağlayarak, sağlık durumuna
göre (uykusuzluk, tansiyon...) bitki çayı karışımının uzaktan hazırlanması öngörülmüştür.
Ürün aromatik bitki kapsülleriyle çalışmaktadır.Kullanıcı kapsülleri uygulama üzerinden
sipariş verebilmektedir.İstediğinde özel sipariş vererek kendi oluşturduğu karışım kapsülünü
de satın alabilmektedir. Kapsüller bittiğinde bildirim gelmekte veya kapsüllerin önünde led
yanmaktadır. Bir kaç kullanımlık kapsüller kullanılmasının amacı,kullanıcının sürekli olarak
kapsül değiştirmesini önlemek ve bölmeleri tanımlamak yerine kullanıcıyı kısıtlamadan istediği
yere istediği kapsülü yerleştirmesini sağlamaktır.Makinenin kapsüllerden nasıl çay alacağına
dozajlama sistemlerine bakılarak karar verilmiştir.Makine içinde oluşacak nemi minimuma
indirmek için yaylı mekanizma ve dönen tabla mekanizması kullanılmıştır.Ürün 12 kapsül alma
kapasitesine sahiptir.Su haznesi,çay demleme haznesi,çayın döküleceği modül,ledler,3 akıllı
düğme,kablo yeri bulunmaktadır.Uygulama 4 ana bölümden (çay karışımları-ürün-alışverişprofil) oluşmaktadır.Favori çay karışımları,özel sipariş gibi başlıklar da kullanıcının deneyimini
özelleştirmektedir.

Tea Specialist

Akıllı Ev Teknolojileri Kategorisi / Öğrenci
Smart Home Devices Category / Student

İrem Altınbıçak
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TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Güzel Sanatlar, Tasarım ve
Mimarlık Fakültesi
Endüstriyel Tasarım Bölümü
TOBB University of
Economics and Technology
Faculty of Fine Arts,
Design and Architecture
Department of Industrial Design

The product offers the experience of preparing aromatic tea blends to users. During the design
process it has been studied how the aromatic herbal tea is used and prepared.It has been
determined that each herbal tea needs different amount and duration of the fermentation.
Considering the widespread use of aromatic herbal tea, to provide the most accurate and
healthy experience to the user it is foreseen to make the preparation of the herbal tea mixture
by product. It is predicted that the user can prepare any desired herbal tea mixture at any time,
or link to the smart product that uses for health, and prepare the herbal tea blend remotely
according to his health condition (insomnia, blood pressure ?) The product works with aromatic
tea blend capsules. User can orders capsules through the application. If he/she wants, he/she
can also buy his/her own custom blend capsules. When the capsules are end up, a notification
is given or the LED is lit in product,in front of the capsules. Using non disposable capsules is
to prevent the intended user from constantly changing the capsules and instead of defining
the divisions, the user is allowed to place the desired capsule anywhere he/she wishes. How
the tea will be taken from the capsules is determined by looking at the dosing systems. Spring
mechanism and rotating table is used to minimize the moisture to be formed in the product. The
product has a capacity of 12 capsules. It has a juicer, tea brewing chamber, tea pour module,
LEDs, 3 smart buttons, cable tray. The application consists of 4 main parts (tea blends-productshopping-profile). Favorite teas, like special orders, customize the user’s experience.
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M.

Öğrenci Mansiyon Ödülü / Student Mention Prize

Göz Kararı

Ahmet Geylani Tırak
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Güzel Sanatlar, Tasarım ve
Mimarlık Fakültesi
Endüstriyel Tasarım Bölümü
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TOBB University of
Economics and Technology
Faculty of Fine Arts,
Design and Architecture
Department of Industrial Design
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Beyza Özbek

Göz Kararı, telefonunuza Bluetooth ile bağlanan ve yaptığınız tarifleri kaydeden, tarifi
aynı ölçülerde size yeniden yaptırabildiği gibi, aileniz veya takipçilerinizle paylaşmanız
durumunda onların da sizin yaptığınız gibi yapabilmesine olanak sağlayan, akıllı tarif
asistanıdır. Göz Kararı, yapılan anketler sonucu ağırlıklı olarak hamur işlerinin ve tatlıların
hazırlanmasına yönelik tasarlanmış olsa da, farklı kategori seçenekleri de sunmaktadır.
Karıştırma kabını ürünün tartan yüzeyi üzerine koyduktan sonra Telefonunuzdan -Tarif
Oluştur seçeneğini seçmeniz gerekiyor. Tarifinizi tanımlandırdıktan sonra -Pişirmeye
Başla- butonunu seçerek tarifinizi oluşturmaya başlayabilirsiniz. Malzemeleri eklerken
sesli komutla onları tanımlayabilirsiniz. Hazırlama süresince tarife manüel olarak aşamalar
ekleyip Mikser veya Fırın seçenekleri ekleyerek derecelerini ve sürelerini kaydedebilirsiniz.

Göz Kararı

Göz Kararı is a smart recipe assistant. It connects with your phone via Bluetooth. It saves
your unique recipes to your account while you were preparing them. Later, you can share
them with your followers on its own app. With this product, users can prepare the recipes
with the same amounts of ingredients and with the same order. It is designed for the
preparation of pastries and desserts according to the result of our survey, though it offers
different range of options. After putting the mixing bowl, you can start preparing the
recipe. First you need to pick the -Create Recipe- button on your phone. Then you can
define the recipe and click the Start Cooking button. With that you can start saving your
recipe. While adding ingredients into the mixing bowl, you can define one by one with
the voice command. In later stages, you can add more steps like using mixer or oven for
determining the duration and degree.

Büşra Çakın

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

20173540
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel bilgilerinin
yer almasını istememiştir.
The participant did not prefer her/his
photography and personal info
to take part in the catalogue.

Taze

Akıllı Ev Teknolojileri Kategorisi / Öğrenci
Smart Home Devices Category / Student

Taze akıllı ev teknolojilerinde besinlerin daha sağlıklı ve uzun ömürlü muhafaza edilmesini amaçlayan akıllı bir
üründür. Bu üründe, özellikle bakliyatlarda karşılaşılan böceklenme sorununa yönelik vakumlama yapılarak
çözüm üretilmiştir.
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Taze

Technologic Smart Jar aims to protect foods more healthy.

Sümeyye Temizsoy
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakultesi
Endüstriyel Tasarım
TOBB University of Economics and Technology
Faculty of Fine Arts and Design
Department of Industrial Design

Öğrenci / Student

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

Kaffa

Kaffa

It was accepted by UNESCO as "the intangible cultural heritage of Turkey".It is aimed to modernize the Turkish
coffee. The rechargeable electric heater is easy to carry and offers the freedom to make Turkish coffee at the
desired location. Turkish coffee can be prepared by controlling the temperature and timer by Mobile app.

Akıllı Ev Teknolojileri Kategorisi / Öğrenci
Smart Home Devices Category / Student

UNESCO tarafından "Türkiyenin maddi olmayan kültürel mirası" olarak kabul gören Türk kahvesini
modernleştirmek amaçlanmıştır.Şarj edilebilir elektrikli ısıtıcı kolayca taşınabilir ve istenilen yerde türk
kahvesi yapma özgürlüğü sunar. Telefon uygulaması ile ısı ve zamanlayıcı kontrol edilerek istenilen yöntemde
Türk kahvesi hazırlanabilir.

175

Öğrenci / Student

20173832
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel bilgilerinin
yer almasını istememiştir.
The participant did not prefer her/his
photography and personal info
to take part in the catalogue.

Vento
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Kapalı ortamlarda fark edilemeyen CO2 miktarını doğal yollarla dengelemek ve alışık olduğumuz, kullanımı
zorunlu olan cam menfezinin akıllı sistemlerle daha kullanışlı ve etkili hale getirmektir. Bunun yanı sıra
ortamdaki CO miktarını kontrol altında tutmak ve riskli durumlarda kullanıcıları uyarmaktır.
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Vento

Aim of the product is to balance the amount of CO2 in closed spaces and to make conventional window
vents more useful and effective by integrating it with smart systems. Also, Vento keep the amount CO under
control and warns the user in case of emergency.

Öğrenci / Student

Basri Gündoğdu
Doğuş Üniversitesi
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Doğuş University
Faculty of Art and Design
Department of Industrial Design

Mis Nefes

Mis Nefes

When the oxygen level reduced, human body feels fatigue, numbness and weakness. Then, this causes a
bad quality sleep and various health problems. Mobile application of MIS NEFES aims to find a solution for
this problem. In particular, MISNEFES is a smart home technology, which aims to bring fresh air into a room
during and after the sleep.

Akıllı Ev Teknolojileri Kategorisi / Öğrenci
Smart Home Devices Category / Student

Bulunduğumuz ortamda oksijen miktarı düşünce; bitkinlik, uyuşukluk ve halsizlik ortaya çıkar. Bu da kaliteli
bir uyku uyuyamamak ve bazı sağlık sorunları demektir. MİS NEFES Mobil Uygulama bu sorunu çözmeyi
amaçlamıştır. Özellikle uyuma esnasında ve sonrası odayı havalandırmayı hedefleyen akıllı bir ev teknolojisidir.
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1.

Profesyonel Birincilik Ödülü / Professional First Prize

Warn

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

Trafikte meydana gelen acil durum ve kazalarda, gerek can gerek mal kaybı artışlarının
önüne geçme veya acil duruma müdahaleyi hızlandırma açısından diğer araçları
uyarmak ciddi önem taşımaktadır. Bu uyarılar eksik kaldığında, özellikle yeterli
aydınlatmanın olmadığı kırsal alanlarda meydana gelen kazalar trafikteki diğer araçlar
için tehlike yaratır. Warn bu gibi durumların önüne geçmek için trafikteki diğer
araçları uyarma ve acil durumun içeriği hakkında sembollerle bilgi verme amacıyla
tasarlanmıştır. Silikon bir gövdeye sahip olmasının avantajıyla katlanarak araç içinde
az yer kaplayarak saklanabilir. Acil durumlarda araçları uyarmak için ?Dur/Yaklaşma?,
medikal ilk yardım gerektiğinde ?Acil Medikal Yardım? ve diğer araçların yakınlaşmasını
engellemek için ?Uyarı/Tehlike? anlamına gelen 3 farklı ikon yansıtılabilir. Hangi ikonun
yansıtılacağı arka tarafta bulunan üçgen gösterge çevirilerek ayarlanır. Bu üç ikonun
dışında açma butonuna üç kere üst üste basıldığında SOS sinyali yanar. Üçgen gösterge
yatay konuma geldiğinde ikon yansıtılmaz, mekan aydınlatması olarak kullanılabilir. İkon
yansıması için projeksiyonun çalışma prensibinden faydalanılmıştır. Silikon gövdenin
içinde bulunan şeffaf plaka üzerindeki ikon yapıştırmaları üçgen gösterge döndüğünde
ışık kaynağının önüne geçerek ön tarafa bu ikonların yansımasını sağlar. Yatay konumda
ise ışık kaynağının önünde bir engel olmadığı için ikon yansımaz. İki kere asıldığında
durumunda LED ışığı kırmızıdan sarıya döner, bu nedenle ışık kaynağı olarak Dio Led
kullanılmıştır.

Konsept 2017: Aydınlatma Ürünleri Kategorisi / Profesyonel
Concept2017: Lightening Products / Professional

Warn
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In case of an emergency or an accident, warning other vehicles about the situation
becomes critical to prevent more damage. When these warnings are missing, especially
where lighting is not sufficiant, accidents become a huge danger for other vehicles.
Warn is designed to alert and inform other vehicles by using light and symbols about
the situation to prevent any other accidents. Its silicone main body can be collapsed and
it is stored inside the car.It has three symbols to warn and inform about the emergency
situation : ?Stop/ Warning? is used to alert vehicles and people. ?Emergency First Aid?
is used when there is a need for first aid. ? Danger? İs used to prevent them to get
any closer. By turning the triangle indicator it can be chosed to project which symbol.
Besides these symbols, SOS signal is opened when on off button is pressed three
times. When indicator is horizontal, there won?t be any symbol on the front surface. It
can also be used as a outdoor lighting. Symbols are projected to the surface by using a
plate inside the main body. This plate has stickers of symbols and when the indicator is
turned, these stickers move over the light source and projected on the surface. Dio led
is used as a lighting source, since it allows to use two colors.
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2.

Profesyonel İkincilik Ödülü / Professional Second Prize

Vicarious

Vicarious; günümüzde sıkça kullanılan solar bahçe aydınlatma elemanlarına farklı bir
bakış açısı olarak düşünülmüştür. Vicarious aydınlatma elemanı ile dekoratif görüntü
eşliğinde işlevsel bir ürün deneyimi sağlamak amaçlanmıştır. Parlak yüzeyler, led
aydınlatma ve hareket özelliği bahçe ürünlerinin belli başlı hayvanlardan korunmasına
da yardımcı olur.

Vicarious

Kemal Şahin Yılmaz
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
İç Mimarlık Bölümü
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Vicarious is a multi- functional new generation, plant-like solar lamp for garden and
outdoor spaces. Other than regular solar lamps, Vicarious fully interacts with nature.
It sways with wind, absorbs the sunlight and lights up during the night time. With its
reflective surfaces, it also prevents wild animals to damage the garden harvest.
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Profesyonel Üçüncülük Ödülü / Professional Third Prize

Orbit

Aylin Aydın
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
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Günümüzde perakende satış mağazası sayısının hızla artmasıyla,kullanılan aydınlatma
sayısı da artmaktadır.Perakende satış mağazalarında kullanılmak üzere tasarlanan Orbit
odak aydınlatmasıdır.Mekanın ihtiyacına göre sunduğu iki temel yenilikle kullanılan
ürün sayısını ve tüketilen enerjiyi azaltmayı hedeflemiştir. Aydınlatma başlığının içinde
pivot noktasından dönen iki Led yüzeyi vardır.Led yüzeylerinin açısı değiştirilerek
iki spot aydınlatmasının gördüğü işlevi tek başına görür.Duvarda üst üste raflarda
bulunan iki objeyi etkili şekilde aydınlatmak için var olan iki adet spot aydınlatmasına
ihtiyaç duyulmaktadır,ancak Orbit?in Led açısı değiştirilerek iki ürünün de odak
noktası aydınlatılacak şekilde ayarlanabilir.Ürün kendi etrafında 355 derece dönebilir
ve aydınlatma başlığı ise +/- yönde 90?ar derece çevrilebilmektedir.Bu özelliği ile
maksimum alanı taramış olur.Getirdiği ikinci yenilik ise farklı derecelere sahip lenslerle
değiştirilebilmesidir.Piyasada var olan her bir spot aydınlatmasının 15,24,42 gibi farklı
dereceleri vardır.Lenslerin derecesi ürünün taradığı alanı ifade eder.Bu lensler genellikle
değiştirilememektedir, değiştirilmek istense de teknik personele ihtiyaç duyulmaktadır.
Sezon geçtikçe mağazalardaki ürünlerin yerleri ve büyüklükleri değişmektedir.Orbit,
bu hızlı süreci mağaza görevlilerin kolaylıkla atlatabilmeleri için pratik bir çözüm
sunmaktadır.Aydınlatma başlığının yan yüzeylerinde bulunan çerçevelerden içe doğru
bastırılarak lens çerçevesi kolaylıkla çıkarılabilmektedir.İhtiyaca göre dar, orta ve ya
geniş açılı bir lensle değiştirilebilmektedir.Mağaza sahibi ihtiyaç halinde yeni aydınlatma
elemanı almaktansa lens alarak maliyetini düşürebilmektedir.Modüler parçaları ile
markaların kurumsal kimliğine göre farklı renk kombinasyonları oluşur.

Orbit

Orbit is an accent lighting product specially designed to be used in retail stores.
With its high ability to change from one position to another, it is able to cover the
maximum area needed in its particular location. Having adjustable lenses, Orbit can
do what two different lighting product can do separately on its own. As the narrow,
medium and wides angled-lenses can be interchanged easily when desired, Orbit
offers the possibility to illuminate the products of the store in the most effective way
possible. Having a modest as well as a dynamic form, Orbit can blend into any part of
a retail store such as the storefront or the cash. Orbit can give any store a distinctive
atmosphere as the user can choose among numerous colour options.
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M.

Profesyonel Mansiyon Ödülü / Professional Mention Prize

Nanna

Alican Faydalı
Anadolu Üniversitesi
Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu
Endüstriyel Tasarım Bölümü
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Nanna, Sümer mitolojisinde ay tanrısının adıdır, ürün ismini buradan esinlenerek
almıştır. Birbirleriyle entegre olarak çalışabilen modüler birimlerden oluşmaktadır. Bu
birimler -ışık ihtiyacına göre- gerektiğinde birleştirilerek veya ayrı ayrı kullanılabilir;
birden fazla kişinin aynı anda ve farklı mekanlarda aydınlatma ihtiyacını karşılayabilir.
Birimlerin kaide üzerindeyken USB çıkışı veya AC adaptör kullanılarak şarj edilebilmesi
öngörülmüştür. Birimler kaide üzerinden ayrıldıkları anda açık konuma geçer ve tekrar
kaidenin üzerine oturtulana kadar kapanmazlar, bu yaklaşımdaki temel amaç birimlerin
şarj oldukları kaidesiyle ve kullanım alanıyla olan bağlantılarını korumaktır. Ürünün
ana gövdesi ve kaidesinde ABS plastik malzemenin kullanılması ve plastik enjeksiyon
kalıplama teknolojisiyle üretilmesi öngörülmüştür. Üründe, esnek yapısıyla ürün
formuna uygulanabilirliği ve yüzey alanında homojen aydınlatma sağlayabilen yapısı
nedeniyle, OLED (Organic Light Emitting Diodes)panellerin kullanılması öngörülmüştür.
Birimlerin, kaideyle, birbirleriyle ve metal yüzeylerle tutunmasını saglayan birleşim
detaylarında iletken endüstriyel mıknatısların kullanılması öngörülmüştür.

Nanna

Nanna is the name of the moon god in Sumerian mythology, the product is inspired
from here. It consists of modular units that can work together with each other. These
units - depending on the need for light - can be combined if necessary or can be used
separately by this way more than one person can meet the need for illumination at
the same time at different locations. It is foreseen that the units can be charged using
the USB output or AC adapter while on the base. When units they leave the base, they
automatically switch to on mood and they do not turn off until they are seated on
the base again. The main purpose of this approach is to keep the units in charge and
keep their connections to the field of use. It is foreseen that ABS plastic material is
used in the main body and base of the product and it is produced by plastic injection
molding technology. The use of OLED (Organic Light Emitting Diodes) panels due to
its flexibility in product formability and its ability to provide homogeneous illumination
in the surface area. The use of industrial conductive magnets is foreseen in the joining
details that allow the units to be held together with the unit, with each other and with
the metal surfaces.
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Birinci Tur Elemeyi Geçen Projeler
Qualified Projects in the First Round
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Profesyonel / Professional
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Profesyonel / Professional

Cem Yılmaz
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
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ZürafaLED

Çocuklar gece uyandığında yataktan kalkmayı gerektirecek bir durum olsa da karanlıktan korktuğu için
yatağından çıkmak istemez. Bu projenin amacı; bu probleme bir çözüm getirmektir. ZürafaLED, çocukların
gece uykudan uyandıklarında hem yanı başında duran bir başucu lambası, hem de karanlıkta ona eşlik eden
bir el feneridir.

ZürafaLED

Children are usually scared of darkness of the nighttime. Therefore, they don't want to get out of the bed or
go somewhere else under any circumstances. ZürafaLED brings solution to this problem by being a bunk
lamp, a flashlight and a friend at the same time.

Ayşe Naciye Çelebi Yılmaz
Bilkent Üniversitesi
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü
Bilkent University
Faculty of Economics, Administrative
and Social Sciences
Department of Economics

Profesyonel / Professional

20173620
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel bilgilerinin
yer almasını istememiştir.

20173620
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel bilgilerinin
yer almasını istememiştir.
The participant did not prefer her/his
photography and personal info
to take part in the catalogue.

20173620
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel bilgilerinin
yer almasını istememiştir.
The participant did not prefer her/his
photography and personal info
to take part in the catalogue.

Ring

Standart anahtar ve priz boşluklarına uygulanabilmektedir. Özellikle otel gibi mekânlar için kompakt bir
çözüm önerisi getirmektedir.

Ring

Ring is a compact lighting unit that can be mounted on standard power sockets. With a single touch on its
circular surface, it protrudes out of wall and provides an elegant ligting solution. When not in use it, however,
it sinks into the wall.
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photography and personal info
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Profesyonel / Professional

Nilgün Özaygün
Kadir Has Üniversitesi
Sanat ve Tasarım Fakultesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı
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Yuuka

Kullanıcıların sıklıkla zaman geçirdikleri restaurant ve kafe gibi dış mekanlarda kullanıcılar arası iletişim
kopukluğunu azaltarak,aynı mekanda benzer deneyimi yaşayıp benzer davranış biçimlerini sergileyen
kullanıcılar arasında birliktelik kavramını motive edip mekan-kullanıcılar perspektifinde yeni bir karşılıklı
paylaşım deneyimi önermektedir.

Yuuka

It was designed as an interactive lighting fixture to motivate users to live a new participatory experience.It
focuses creating a new experience in outdoor places with a supportive app design.It was based on bringing
Y Shape modular parts together with thinking the restaurants and cafes that have different circumstances
and a familiar form for user.

Örsan Berkay Tülüce
Kadir Has Üniversitesi
Sanat ve Tasarım Fakultesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Kadir Has University
Faculty of Art and Design
Department of Industrial Design

Profesyonel / Professional

Ayça Işık Türkoğlu
Atılım Üniversitesi
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı

Meteorite

Kullanım alanı kısıtlı, özellikle workstation çalışma masaları bulunan ofislerde, masaüstü aydınlatmaya sürekli
yer ayıramama problemine çözüm olarak 'Meteorite' tasarlanmıştır. Masada kullanılmadığı zaman sarkıt
görevi görür, böylece ofiste ekstra bir aydınlatma ürününe ihtiyaç duyulmaz. Kullanımı kolaylaştırabilmek
için ışığın açısı ayarlanabilir.

Meteorite

'Meteorite' has been designed as a solution to the problem of insufficient space for desk lamps on the
desktop in offices with limited use, especially workstations. Meteorite can be used as a pendant light while is
not being used as table lamps. The angle of the light can be adjusted to make it easier to use.

Engin Kandemir
Başkent Üniversitesi
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Başkent University
Faculty of Fine Arts, Design and Architecture
Interior Architecture
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Profesyonel / Professional

Derya Yalman
Yeditepe Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
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Zevahir

Tasarlanma amacı bulunduğu mekana, dinamik yapısıyla hareket ve görsellik katmaktır.

Zevahir

The place where the design is intended is to add a beautiful visual.

Profesyonel / Professional

Tolga Tuncer
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Journey

Journey, geleneksel üretim tekniklerini çağdaş bir aydınlatma tasarımıyla birleştirmek ve ürün oluşum
sürecine son kullanıcıyı da dahil ederek tamamıyla kişiselleşmiş ve birbirinden farklı ve değerli ürünler
oluşmasını sağlar. Ek olarak, çözülüp farklı kimliklere bürünebilen, yenilenebilir ve uzun ömürlü yepyeni bir
ürün yaklaşımı sunar.

Journey

Journe provides an unique product approach that needs user participation, which makes products more
personal, valuable andunique. Also it provides a long lasting, rearrangeable product that can be adapted to
its environment by the user.
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Profesyonel / Professional

20173680
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel bilgilerinin
yer almasını istememiştir.
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Gece Kuşu

Pek çoğumuz yatmadan önce 'başucumdaki gece lambam mı yoksa azalan şarjım mı ?' ikileminde kalmışızdır.
Tek priz ile hem gece lambanız hemde şarjınız olsun... Baykuş figüründen ilham alan Gece Kuşu aydınlatma,
USB girişi ve mini hoparlörü ile çift fonksiyondan daha ötesini kullanıcıya sunuyor.

Gece Kuşu

Before many of us slept, 'is night light or the ending charge?' We think. You can recharge and you have a
night-light with single priz. Night Bird lighting inspired by the owl figure, USB in and mini speaker this design
offers you more than a double function.

Profesyonel / Professional

Aslı Erkun
Anadolu Üniversitesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Endüstriyel Tasarım

Damla

DAMLA, tasarlanırken ışığın rahatlatıcı etkisi esas alınmıştır. Kullanıcıların günlük yaşamdaki değişen
aktivitelerine cevap veren, özellikle ışık kaynağı - filtre - efekt kavramları üzerinde denemeler yapıldıktan
sonra kullanıcısına rahatlatıcı bir ambiyans yaratan aynı zamanda da kolay taşınabilen bir aydınlatma tasarımı
olması amaçlanmıştır.

Damla

DAMLA inspired by the concept of calmness. Calmness is represented by the play of materials through the
reflection of light created by the texture of acrylic contrast to aluminum structure.The aluminum structure
gives a sturdy bold look and at the same time, acrylic which inspired by water droplet gives a contract of
softness to the overall form.
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Profesyonel / Professional

Eda Hoşgör
Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstriyel Tasarım

Konsept 2017: Aydınlatma Ürünleri Kategorisi / Profesyonel
Concept2017: Lightening Products / Professional

Gazi University
Faculty of Fine Arts
Department of Industrial Design

198

Mistik

Mistik teknolojiyi Retro ile buluşturan bir aydınlatma tasarımıdır. Manyetik kaldırma ile havada asılı durur ve
kablosuz şarj edilerek bağımsız olarak istenilen her yerde kullanılabilir.

Mistik

Mistik is a lighting design that combines technology with Retro. It can be suspended in the air by magnetic lifting
and can be used anywhere wirelessly by charging it wirelessly.

Profesyonel / Professional

20173873
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel bilgilerinin
yer almasını istememiştir.

City Post

Hızla gelişen teknolojiler ve artan insan popülasyonu nedeniyle var olan şehir altyapıları şehirlerin düzenlenmesi
ve denetimi için yetersiz kalmaktadır. Ürün şehir aydınlatmasını şehir altyapısı ile bütünleştirerek şehirlerin
daha güvenli ve sürdürülebilir olmasını amaçlamaktadır.

City Post

Due to rapidly increasing human population and evolving technologies city infrastructure is insufficient in
terms of city management. The aim is to integrate the city lighting to the city infastructure to create more
reliable and sustainable cities.
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Profesyonel / Professional

İnan Yılmaz
Hacettepe Üniversitesi
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
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Matryoshka

Sosyo-kültürel notlarımın, avantaj ya da problem tespitinden sonra, grafik tasarım ilkeleriyle paralel
endüstriyel bir ürün düşünerek, üretim aşamasından sonra ki reklam dinamikleri ile örtüşecek bir konsept
ortaya koymak. Kendi yöntemim olan bu sistemle planlandığında ortaya çıkan bütünselliğin doğru
markalaşma adına gerçek bir örnek teşkil etmesi.

Matryoshka

After identifying the socio-cultural grades, put forward a concept that would overlap with the dynamics of
the advertising after the production phase, by thinking of an industrial product parallel to the graphic design
principles. The whole thing that emerges when you plan with this system is a real example of the right
branding.

Profesyonel / Professional

20173923
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel bilgilerinin
yer almasını istememiştir.

Lifeline

Türkiye’de yaşanan iş kazalarının büyük bir kısmı, fabrika çalışanlarının birbirlerinin farkında olmamaları ve
yetki alanları dışında hareket etmelerinden kaynaklanmaktadır. Lifeline, görsel bir güvenlik ağı oluşturan,
endüstriyel bir zemin aydınlatması sistemidir. Aydınlatma modülleri çalışan geçişlerini algılayarak renk
değiştirir ve çalışanları.

Lifeline

The majority of workplace accidents happening in Turkey are caused by workers being unaware of each
other?s actions and going beyond their authority regions. Lifeline is an industrial floor lighting system,
creating a visual safety network. The lighting modules sense the passage of workers and direct them by
color changes.
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Profesyonel / Professional

20173928
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel bilgilerinin
yer almasını istememiştir.
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Seher

SEHER, outdoor spor meraklıları, gece çalışan tarım işçileri ve kampçılar için, hem el feneri hem ortam
aydınlatması fonksiyonlarını birleştirerek tüm aydınlanma ihtiyacını tek bir ürün ile çözmeyi amaçlamaktadır.

Seher

SEHER aims to fulfil all lighting needs of campers, outdoor enthusiasts and night workers through combining
both flashlight and overhead light functions into one product.

Profesyonel / Professional

20173985
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel bilgilerinin
yer almasını istememiştir.

Stick

Stick; ev, restoran ve mağazacılık gibi alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmış bir ray spot ürünüdür. Ürünün
tasarım yapısı ürüne hem kullanım açısından fonksiyonellik hem de görsel açıdan estetik katar. Kullanılan
LED teknolojisi enerji tasarrufuna yardımcı olur ve kullanım alanına göre ışık renk seçeneğini arttırır.

Stick

Stick is a rail spot product designed for to be used in areas such as home, restaurant and retail. The design of
the product adds functionality and visual aesthetics to the product. The LED technology helps to save energy
and increases the light color choice according to the usage area.
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1.

Öğrenci Birincilik Ödülü / Student First Prize

Triled

İç mekan masa aydınlatması olarak kullanılan Triled, dinamik formu ile dikkat çeken
bir görsellik sunmaktadır.Hareketli ayakları ile farklı açı ve fonksiyonlarda dekoratif,
duvar yansıtması ve masa lambası olarak kullanılmaktadır. Metal boru profili tasarımın
temelini oluşturmaktadır.Üçgen bir taban üzerinde hareketliliği sağlayan yaylı bilye
sistemi, orta bağlantı profili ve ana eksen etrafında dönebilen parçalardan meydana
gelen ürün temel geometrinin sadeliğiyle yeni bir kullanım biçimi sunmaktadır. Led
teknolojisi kullanılarak düşük enerjili tüketimiyle gözü yormayan doğal ve yumuşak bir
ışık yaymaktadır.

Hilal Sönmez
İstanbul Ticaret Üniversitesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Endüstriyel Tasarım Bölümü
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Triled

Indoor table Triled used as lighting, different angles and function as a visual. Feet with
a remarkable decorative dynamic form, is used as a reflecting wall and table lamps.
Metal tubular profile spring-loaded balls system offers a new use for the connection
profiles and the simplicity of the basic geometrical shape of the resultant product from
parts rotatable about the main axis that provides mobility on a base the basic design.
Natural and emits soft light easy on the eyes with low energy consumption using LED
technology.
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Öğrenci İkincilik Ödülü / Student Second Prize

Joiner

Kamu alanlarında kullanılan aydınlatma elemanları, güvenlik sistemleri, işaret sistemleri
ve bilgilendirme sistemleri incelenerek, mevcut ürünlerin yerine geçebilecek, tek
gövdeli, birbirini tamamlayıcı ürün grupları sayesinde farklı kullanımlara olanak veren
bir sistemler bütünü tasarlamak.

Joiner

To design a family of product suitable to public areas, exploring different functions and
creating a product which have parts that can be joined together.

Burak Kocak
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
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3.

Öğrenci Üçüncülük Ödülü / Student First Prize

Mimikri

Bilgisu Aydın
Gazi Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
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Süs havuzları ve süs havuzlarının aydınlatılması insanlara rahatlama hissi verir ve görsel
değer taşır. ama süs havuzlarına aydınlatma sistemi döşetmek ciddi bir inşaat gerektirir
ve oldukça maliyetli bir işlemdir. bununla beraber kamusal alanda ve şahsi mülkiyette
kullanılan aydınlatmalar ciddi enerji harcamaktadır. enerji israfı yapmama, yenilenebilir
enerji kaynaklarını kullanma ilkesiyle tasarlanan ‘mimikri’ doğada sucul bitkilerin
enerji depolamak için kullandığı adaptasyonu taklit etmekte. biyomimikri ile tasarlanan
projede nilüferlerin davranışlarından ilham alındı. nilüferler suyun altındaki köklerini
besleyebilmek için yapraklarını ve çiçeklerini suyun üzerine uzatırlar, yaprakların suyun
üzerinde topladığı enerji köke iletilir ve beslenme sağlanır. mimikride de suyun üzerinde
bulunan parça güneşten enerji toplayarak alt parçaya iletir ve hava kararınca havuzun
aydınlanmasını sağlar. kurulumu oldukça kolaydır, alt parçanın suya batırılmasıyla parça
su alır ve suyun dibine çöker; üst parça içi boş plastik parça sayesinde su yüzeyinde
kalır.

Mimikri

Illuminating the ornamental pools and ornamental pools gives people a sense of relief
and visual value. But laying out the lighting system to the ornamental pools requires
serious construction and is a very costly operation. Together with the enlightenment
that is used in the public arena and personal property is consuming considerable
energy. ‘Mimikri’, which is designed with the principle of not using energy wastes and
using renewable energy resources imitates the adaptation that aquatic plants in nature
use to store energy. The project was designed with biomimicry inspired by the behavior
of water lilies. Water lilies extend their leaves and flowers over the water to feed the
roots under the water, the energy that the leaves gather on the water is transmitted
to the root and nutrition is provided. In mimikride, the piece on the water collects the
energy from the sun and transmits it to the lower part, and it makes the pool brightened
by the air. The installation is quite easy, the bottom part is immersed in water and the
part is watered and the water is dibine-like; The upper part remains on the water surface
thanks to the hollow plastic part.
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M.

Öğrenci Mansiyon Ödülü / Student Mention Prize

Tavuk

PVC ve çam ağacından oluşan gövdesi sayesinde paketine katlanmış bir biçimde
konarak hem depolama hem de ambalajlama konusunda büyük bir kolaylık sağlar.
Kullanıcı kolaylıkla kurulumunu yapabilir veya parçalarına ayırabilir.

Tavuk

PVC ve çam ağacından oluşan gövdesi sayesinde paketine katlanmış bir biçimde
konarak hem depolama hem de ambalajlama konusunda büyük bir kolaylık sağlar.
Kullanıcı kolaylıkla kurulumunu yapabilir veya parçalarına ayırabilir.

Sarp Yamaç Karaca
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Güzel Sanatlar, Tasarım ve
Mimarlık Fakültesi
Endüstriyel Tasarım Bölümü

Konsept 2017: Aydınlatma Ürünleri Kategorisi / Öğrenci
Concept2017: Lightening Products / Student

TOBB University of Economics and
Technology
Faculty of Fine Arts, Design and
Architecture
Department of Industrial Design

212

213

Konsept 2017: Aydınlatma Ürünleri Kategorisi / Öğrenci
Concept2017: Lightening Products / Student

Konsept 2017: Aydınlatma Ürünleri Kategorisi / Öğrenci
Concept2017: Lightening Products / Student

Öğrenci / Student

214

Birinci Tur Elemeyi Geçen Projeler
Qualified Projects in the First Round
Konsept 2017: Aydınlatma Ürünleri Kategorisi / Öğrenci
Concept2017: Lightening Products / Student

Öğrenci / Student

215

Öğrenci / Student
Tangumm

Tangum aydınlatma ürün ailesi barındırdığı sensörler ve renkli ışıklandırma seçenekleriyle insanlara bilgi
verme amacıyla tasarlanmıştır. Kampüs alanları için tasarlanan ürün ailesi, kampüste bulunan binalar,
insanlar, doğa, doğadaki canlılar göz önünde bulundurularak oluşturulmuştur. Direk aydınlatma, bollard,
duvar tipi olarak 3 birimden oluşur.

Tangum

Necati Danacı

Tangum lighting is designed to provide information to people with sensors and colorful lighting options.
Designed for campus areas, the product family was created by taking into consideration the buildings,
people, nature and nature living on the campus. Product family consist of 3 units; pole top, bollard, wall
mounted.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
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20173588

20173588

20173588

Katılımcı, fotoğraf ve kişisel bilgilerinin
yer almasını istememiştir.

Katılımcı, fotoğraf ve kişisel bilgilerinin
yer almasını istememiştir.

Katılımcı, fotoğraf ve kişisel bilgilerinin
yer almasını istememiştir.

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

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

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

Öğrenci / Student
Fer

Modern ve doğaya uyumlu çizgiler taşıyan bir ürün ailesi ile dış mekanda farklı amaçlara hizmet eden, farklı
ihtiyaçları karşılayan bir aydınlatma çözümü.

Fer

Lighting design solution for various needs of users by changing color and intensity of light to be used in
common areas with modern stylistic elements.

Beyza Ayhan
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

İrem Sanoğlu

20173667

Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Katılımcı, fotoğraf ve kişisel
bilgilerinin yer almasını
istememiştir.

Middle East Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design

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

Ece Uykan
Mimar Sinan Güzel Sanatla Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
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Pi

Pi; ışığı kişiselleştirme özgürlüğü veren bir aydınlatma ürünüdür.Dijital arayüz ile ışık rengi ve şiddeti
ayarlanır.Aydınlatıcı modüller istenilen açıya getirilerek ışık yayılımı kontrol edilir.Böylece kullanıcı istediği
ambiyansı oluşturur Armatür,gövde,ayak olarak üç parçadan oluşan ürün bu parçaların kombinleri ile gece
lambası,lambader ve sarkıt lamba olarak kullanılabilir.

Pİ

Pi; is a lamp that gives user to customize their light. Color options and luminous intensity can set up with
touch interface.Linear modules can be moved by hand to control diffusion of beam thus users can create
the ambiance as they want. Product has three part: base, pole and luminaire.With different combines of
these;Product can act as floor lamp,bedside lamp and pendant lamp.

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

Öğrenci / Student
Venüs

Venüs büyükşehir parkları için tasarlanmıştır.Formu doğadaki kırılmalardan esinlenilmiş etkileşimli
ürünlerdir.Parklarda etkinlik olduğunda birimler farklı renkte verdiği ışıkla insanları etkinliğin olduğu yere
yönlendirmektedir.Işık kirliliğini önlemek ve verim sağlamak için ses sensörleriyle ortamdaki ses şiddetine
göre ışık şiddeti değişir.

Venüs

Gizem Turan

Venus is designed for metropolitan parks.Interactive products are inspired by nature's fractures.When there
is an activity in the parks, the units direct the people to the activity area with the light of different colors.
The light intensity changes according to the sound intensity in the area with sound sensors to prevent light
pollution and yield.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Beyza Naz

Hacer Banu

20173819

Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Katılımcı, fotoğraf ve kişisel bilgilerinin
yer almasını istememiştir.

Middle East Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design

Middle East Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design

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

Burcu Gürvardar
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
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Döngü

Aydınlatma elemanının sokaklar ve meydanlarda olan kalabalığın sahip olduğu ses enerjisini , elektrik
enerjisine dönüştürerek aydınlatma işlemini gerçekleşirmesi öngörülmüştür. Ses , ışık ve doğal dokular bir
araya getirilerek çevre ile uyumlu , yenilikçi enerji türlerini kullananan , şehrin sesini yansıtan bir aydınlatma
elemanı amaçlanmıştır.

Döngü

It is envisaged that the luminaires will realize the lighting process by transforming the sound energy of the
crowd in streets and squares to electricity. Sound, light and natural textures are brought together to create a
lighting element that is compatible with the environment and which uses innovative energy types and reflects
the voice of city.

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

Öğrenci / Student

Fatih Batur
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Touch

Touch, dokunmatik teknolojinin gelişmesi ve adaptasyonu ile tasarlanmış bir aydınlatmadır. Dokunma
duyusunun geçmişi ve ilkelliği ile ışığa dokunabilme, sahip olma ve yönetme hissinin cazibesini bünyesinde
barındırmayı amaçlar.

Touch

Touch is an illumination designed with the development and adaptation of touch technology. It aims to
contain the charm of the sense of touching, possessing and directing touching the touch with the past and
principle and the light.
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Öğrenci / Student

Ahmet Hikmet Atalay
İstanbul Aydın Üniversitesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
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Tria Başucu Aydınlatma Elemanı

Tria nın amacı masa başında çalışan veya uyumadan önce kitap okuyan insanların kişiden kişiye değişen
aydınlatma ihtiyacını karşılaması ve göz yorulması, göz kamaşması gibi sorunları en aza indirmektir. Işığın
Kelvin ve Lümen değerlerini kullanıcının kontrolüne vererek ihtiyaç duyulduğu kadar ışık tonu ve ışık miktarını
kullanıcı kendisi belirler.

Tria Başucu Aydınlatma Elemanı

Tria satisfies the need for personally changing lighting by targeting who people working at the desk or
reading books on the bed before bedtime. Eye fatigue and eye sensitivity problems are minimise the least.
By giving the light's Kelvin and Lumen values to the user's control, the user sets the amount of light and
color tone of light as needed.

Öğrenci / Student

Deniz İbanoğlu
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Endüstriyel Tasarım Bölümü

Portal

Solucan deliği olarak bildiğimiz teorik geçitler, evren boyunca kısa yollar oluşturarak uzayda iki farklı
noktayı birbirine bağlayabilir. Portal, evrenimiz içerisinde hatta farklı evrenler arasında seyahat edebilme
düşüncesinin heyecanı ile tasarlanmış, teorik solucan deliği formunu taklit eden multi fonksiyonel bir ortam
aydınlatmasıdır.

Portal

Theoretical passages that we know as wormholes could create shortcuts across the universe, connecting
two different points in space-time. Portal is a multi functional ambient lamp that imitates the simple form of
a theoretical wormhole and it is designed with the excitement of the possibility of travelling through universes.
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Öğrenci / Student

Aylin Korubaşı
Gazi Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
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Copper

Makyözlerin makyajı renk ve parlaklık açısından doğru yapabilmesi için kişinin yüzüne ışığın doğrudan ve
sürekli gelmesi gerekmektedir. Makyaj masalarında aydınlatmalar kullanılır fakat makyöz makyaj yaparken
kişinin önüne geçer ve o ışığı kapatır. COPPER ile kişi alnında bulunan aydınlatma ile hangi yöne bakarsa orayı
aydınlatır.

Copper

Make-ups need to come directly and constantly to the face of the person in order for make-up to be able to do
right in terms of color and brightness. Lighting are used on make-up tables, but the make-up goes in front of the
person doing make-up and he turns off the light. With COPPER, the person brighten the place with the lighting
in front of it.

Öğrenci / Student

Melis Dizdar
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Endüstriyel Tasarım Bölümü

Avus

Avus, tasarımının konsepti organik ve geometrik formları birleştirmek olan bir tavan aydınlatmasıdır.
Tasarımında kompleks formlardan kaçınılması amaçlanmıştır. Avus birçok iç mekan kullanımı için uygundur.
Bulunduğu yerde yansıttığı loş ışık ve tasarımı ile güçlü bir etki uyandırır.

Avus

Avus is a luminaire whose design is based on the combination of organic and geometric forms and aims to
be far from complexity. As a pendant light Avus is suitable for a variety of interior spaces. The product is also
designed to create a dim ambient light for emotional impact where it is placed.
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Öğrenci / Student

20173803
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel bilgilerinin
yer almasını istememiştir.
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İnside and Outside

Tavana takılan aydınlatma ürünlerindeki sorunların meydana getirdiği kazaları, tasarım yanlışlıklarını ortadan
kaldırıp kullanıcıya pratik ve etkili bir ürün sunarak üründeki kaliteyi artırmak amaçlanmıştır.Farklı kullanım
senaryoları ile mevcut sorunlara etkili çözüm olup final görüntüsü ve kullanımı ile kullanıcı için faydalı ürün
tasarlanmıştır.

İnside and Outside

The aim was to increase the quality of the products by providing a practical and effective product by
eliminating the design mistakes from the accidents caused by the problems in the ceiling mounted lighting
products. It is an effective solution to the existing problems with the use of the final image and the product
which is useful for the user.

Öğrenci / Student

Batuhan Akaylar
Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
İç Mimarlık Bölümü

Meşale

Kamp alanlarında kötü koşullara uyum sağlayabilen aydınlatma aracıdır. Bütün halde kullanılması dışında
dört parçaya da ayrılıp el feneri olarak kullanılabilmektir.

Meşale

The purpose of the design is to illuminate campgrounds in bad conditions. Can be used as a whole and can
be divided into four parts and used as a hand lantern.
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Öğrenci / Student

20173882
Katılımcı, fotoğraf ve kişisel bilgilerinin
yer almasını istememiştir.
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Avus

Karanlıkta çevredeki diğer insanları rahatsız etmeden yazı yazma ve resim çizme gibi kalem ile yapılan
eylemleri gerçekleştirmek için tasarlanmıştır.

Avus

It is designed to perform pen-based actions such as writing and drawing pictures that do not disturb other
people in the dark.

Öğrenci / Student

Sema Göveç
Gazi Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Link

Link, dış mekan aktiviteleri için tasarlanmış bir aydınlatma ürünüdür. Kamp aktivitelerinde,afet vb gibi
durumlarda kullanılır. Ürün 6 adet oled modül ve ana modül (şarj ünitesinden) oluşur. Ana modül ünitesi
gündüz güneş enerjisini toplar ve diğer modülleri şarj eder. Kullanıcılar modülleri bileğine takarlar.

Link

Link is a lighting product designed for outdoor activities. It is used in camping activities, disaster etc. The
product consists of 6 OLED modules and a main module (charge unit). The main module unit collects
daytime solar energy and charges other modules. User modules attach to the wrist.
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Öğrenci / Student

Sinan Altun
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
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Yakamoz

Yakamoz; parklar, meydanlar, mesire alanları gibi halka açık alanlarda etkileşimi artırmak ve buralarda sosyal
bir toplanma alanı oluşturmayı hedefler.

Yakamoz

Yakamoz aims to increase interaction in public spaces such as parks, squares, and recreation areas and to
create a social area.

Öğrenci / Student

Merve Nur
Gazi Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Batoon-Led

Formunun verdiği referansla gece kalkıp yürüme zorluğu çeken hasta, yaşlı insanların destek alıp yolunu
aydınlatmalarını sağlar ve yine ince-uzun yapısı sayesindekanepe altı, çatı katı gibi karanlık yerlere ışığı
rahatlıkla ulaştırır.

Batoon-Led

Thanks to the form, it can assist patients and elderly people who wake up at night and have diffuculty in
walking by brightening their ways. And again with its thin and long structure, it can also brighten the dark
places like under the roof or attics.
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Tak-Yak

Güneş enerjisinin daha yaygın kullanımı nasıl mümkün sorusuyla tasarladığım bu ürün geniş kullanım alanı
ve basit kullanımıyla kullanıcılara kolaylık sağlayacak, güneş enerjisi kullanımı ise yaygınlaşacaktır.

Tak-Yak

This product, which I have designed with the possibility of using solar energy more widespread, will make
it easier for the users with its wide usage area and simple usage, and solar energy usage will become
widespread.
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