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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 fifteen years, the IMMIB INDUSTRIAL DESIGN 
CONTESTS has received more than 4700 projects and awarded more than 470 
projects. In 2019, there have been 316 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 2019-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

İMMİB 2019 
INDUSTRIAL DESIGN CONTESTS

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 beş yıllık geçmişi boyunca 4700’ den fazla proje katılımının sağlandığı, 
toplamda 470’den fazla projenin ödüle layık görüldüğü İMMİB Endüstriyel 
Tasarım Yarışmaları’ na, bu yıl toplam 316 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 2019 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.

İMMİB 2019 
ENDÜSTRİYEL TASARIM YARIŞMALARI
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2005 yılından bu yana İDDMİB, İKMİB, TET 
ortaklığı, Ticaret Bakanlığımız ve Türkiye 
İhracatçılar Meclisimizin desteği ve ETMK iş 
birliği ile düzenlediğimiz İMMİB Endüstriyel 
Tasarım Yarışmalarımızı bu yıl 15. defa 
gerçekleştirdik. 2005 yılında yürütmeye 
başladığımız yarışmamıza bugüne kadar 
4.700’den fazla proje başvurusu kabul edildi 
ve 470’den fazla eser ödül aldı. Ödül alan 
45 tasarımcımıza yurtdışındaki prestijli 
üniversitelerde tasarım eğitimi almak üzere 
burslar verildi. Tasarım ile ilgili hemen her konuda 
çeşitli teşvikler de Bakanlığımızca verilmeye 
devam edilmektedir.

Yola ilk çıktığımız zaman ile şu bulunduğumuz 
zaman arasındaki farkı, yaşayanlar çok iyi bilir. 
Tasarım, inovasyon yalnızca belli bir kesimin 
değil, herkesin dilinde. Ne mutlu ki Tasarım 
Haftası gibi etkinlikler ile bir kez daha bu 
konunun altını çizebiliyor, Türkiye’deki tasarım 
kültürünü taçlandırıyoruz. 

Bu yıl seçici kurulumuzda bundan yaklaşık 10 
yıl önce ilk defa Bakanlığımızın desteği ile yurt 
dışına burslu olarak okumaya gönderdiğimiz 
tasarımcı arkadaşımız Gizem Vayvay jüri üyesi 
olarak yer aldı. Kendisi şu anda önemli bir 
firmada Türkiye’nin tanıtımı için hazırlanan 
ürünlerin tasarımından sorumlu değerli bir 
tasarımcımız. Onun gibi bu destekten faydalanan 
pek çok arkadaşımız şimdi yurt içinde ve yurt 
dışında ülkemizin tasarım neferleri olarak mesai 
yapıyor. Ektiğimiz tohumların artık fidanlara 
dönüşmesi, böylesine boy atması hepimizin 
göğsünü kabartıyor.

Dikkat çekmek istediğim bir diğer konu bu yıl 
kategorimizin konusu olan “Kamp Malzemeleri” 
konusu. Dünyada ve Türkiye’de şehir hayatının 
yorduğu, doğal hayat ile iç içe olmak isteyen 
insan sayısı gün geçtikte artıyor. Bu pazarın 
son dönemde oldukça hız kazandığı ve bir 
trend haline dönüştüğü bir gerçek. Oldukça 
yüksek sayıda proje başvurusunun alındığı bu 
kategorimiz ile gerek tasarımcılarımızın gerek 
sanayicilerimizin dikkatini bu önemli pazar 
potansiyeline çekmek istedik.

Şahsımın da jüri seçmelerinde yer aldığı 
yarışmaya, bu sene de birbirinden özellikli 
projeler katıldı. Elemelerde jürinin oldukça 
zorlandığı yarışmanın ödül töreni Ticaret 
Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi 
tarafından 14-17 Kasım 2019 tarihleri arasında 
İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde dördüncüsü 
düzenlen Design Week Tasarım Haftası’nda 
gerçekleştirildi. Tasarım Haftasında, tasarımı 
her yönüyle kapsayan bir program içerisinde 
TİM’in bünyesindeki tüm İhracatçı Birliklerinin 
düzenlediği tasarım yarışmalarının stantları da 
yer aldı.

On beş yıl önce Türkiye’nin geleceğini 
tasarlamak üzere çıktığımız bu yolda senelerdir 
bizlere destek olan tüm kişi, kurum ve 
kuruluşlarımıza İDDMİB Yönetim Kurulu ve 
şahsım adına teşekkürlerimi sunarım.

İstanbul Demir ve Demir Dışı
Metaller İhracatçıları Birliği
Yönetim Kurulu Başkanı

Chairman of the Board of
Istanbul Ferrous and Non-Ferrous
Metals Exporters’ Association

TAHSİN ÖZTİRYAKİ
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İMMİB Industrial Design Contest, organized 
since 2005, with partnership of İDDMİB, İKMİB 
and TET, support of Ministry of Trade and 
Turkish Exporters Assembly and coordination of 
ETMK was held for the 15th time this year. Over 
4700 projects were admitted to the contest 
since we started organizing in 2005 and over 
470 works were awarded. Of the designers 
awarded, 45 were given scholarship to attend 
design education in prestigious universities 
abroad. Incentives on almost all topics related to 
design are also being provided by our Ministry. 

The difference between where we set off and 
where we are now, is well known to those 
experiencing the period. Design and innovation 
are words familiar to everyone rather than a 
selected few. Fortunately we can underline 
this with activities such as Design Week and 
crown the design culture in Turkey. Selection 
committee includes our designer friend Gizem 
Vayvay, who went abroad with scholarship 
for the first time, 10 years ago with support 
of our Ministry. She is an esteemed designer 
responsible to designing products prepared to 
promote Turkey in a major company. Many of 
our friends who benefited from this support as a 
member of the design army of our country both 
at home and abroad. We are all proud to see that 
the seed we sowed are turning into saplings.

Another point I would like to draw attention 
is our category subject of this year; “Camp 
Materials”. Number of people worn ¬by the 
urban life, who want to embrace natural life 
increase in Turkey and in the world day by day. 
It is a fact that this market has geared up and 
became a trend recently. With this category, 
where we received high number of project 
applications, we wanted to draw the attention 
of both our designers and our industrialists to 
this important market potential. 

Projects, each better than the other,  
participated the contest this year, where  
I myself was a member of the jury elections. 
The award ceremony for the contest where 
the jury had a hard time choosing, was held 
in Design Week organized for the fourth time 
in İstanbul Haliç Congress Center between 
November 14-17, 2019 by Ministry of Trade and 
Turkish Exporters Assembly. Design Week also 
hosted stands of design contests by all Exporter 
Assemblies under TİM, within a program that 
covers all aspects of design.

I thank, personally and on behalf of İDDMİB 
Board of Directors, to all persons, companies 
and organizations that support us in our journey 
for many years to design the future of Turkey, 
we set out 15 years ago. 
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Bu yıl 15.sini düzenlediğimiz ‘İMMİB 
2019 Endüstriyel Tasarım Yarışmaları’ 
organizasyonumuza toplam 316 tasarım projesi 
başvurusu yapılmış olmasından son derece 
mutluyuz. 

Amerikalı ünlü sanatçı ve tasarımcı Elizabeth 
HURWITZ tasarım için ‘Esas gerekli olan şeyi 
araştırmak’ diyor. 

Bizim için de tasarım bir hayalin 
gerçekleştirilmesi için atılan ilk adımdır. 

Tasarım mühendisliktir, mimarlıktır. 
Tasarım fikirdir, sanattır. 

Hatta bütün tanımları besleyen şekliyle tasarım 
yeniliktir, yenilikçiliktir. 

Çünkü daha önce olmayan bir nesnenin fikirden 
başlayarak meydana getirilme aşamasına kadar 
olan yenilik sürecidir tasarım. 

Bu sebeple tasarımcılara gururla,  
‘Sanatçı Ruhlu Yenilikçiler’ diyebiliriz. 

İMMİB’imizin işte bu yenilikleri ve yenilikçileri 
ortaya çıkarma yarışmasına ilk düzenlendiği 
2005 yılından bu yana, 15 senede, 5000’e yakın 
tasarım projesi başvurusu yapıldı.  Bu süre 
içerisinde yenilik ve yenilikçileri teşvik etmek 
amacıyla 400’den fazla esere çeşitli ödüller 
dağıtıldı.  Yurt dışı eğitim bursu ödülleri verildi. 

Bu sene de, 

• Metalden mamul kamp mutfak malzemeleri, 
• Plastikten mamul saklama kapları, 
• Elektrikli kamp mutfak ve aydınlatma 

gereçleri, 
• Konsept 2019: Medikal sektörüne, 

insana dokunan fonksiyonel plastikler 
kategorilerinde ödüller dağıttık. 

Her şeyden önemlisi tasarım projelerinden bir 
kısmı çeşitli firmalarca kendi markalarının ürünü 
haline getirilip satışa sunuluyor. 

Yeniliklerin ticari alanda da anlam kazandığını ve 
ekonomiye katkıda bulunduğunu görmek ayrıca 
sevindirici bir unsur bizler için. 

Bizler her yıl ‘Sanatçı Ruhlu Yenilikçilere’ 
katkımızı artırarak destek vermeye devam 
edeceğiz. 

Çünkü biliyoruz ki, Evren de İnsan da kusursuz ve 
mükemmel işleyen bir tasarımın ürünüdür. 

Bu vesileyle bizimle aynı heyecanı duyarak 
organizasyonumuzu destekleyen bütün kurum 
kuruluş ve paydaşlarımıza katkılarından dolayı 
teşekkürlerimi sunuyorum. 

İstanbul Kimyevi Maddeler ve
Mamulleri İhracatçıları Birliği
Yönetim Kurulu Başkanı

Chairman of the Board of
İstanbul Chemicals and Chemical
Products Exporters’ Association

ADİL PELİSTER
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We are joyous for the 316 design project 
applications to “İMMİB 2019 Industrial Design 
Contests” held for the 15th time this year. 

Famous American artist and designer Elizabeth 
HURWITZ defines design as ‘a search for 
essentials”. 

For us design is the first step in realizing a dream 

Design is engineering, architecture.
Design is idea, art.

Moreover, in a definition encompassing all 
definitions, design is novelty and innovation. 
Because, design is the novelty process from 
conceptualizing a non-existent object to the 
development stage. 

Therefore we can proudly call designers 
“Innovators with an Artist’s Soul”. 

In the last 15 years since 2005, where our İMMİB 
organized the first of this contest of revealing 
these novelties and innovations, approximately 
5000 design projects applied. During this 
period, different awards were given to over 400 
products to promote novelty and innovation. 
Scholarships abroad were awarded 

This year we gave awards in categories of  

• Camp kitchen tools made of metal. 
• Plastic storage boxes. 
• Electric camp kitchen and lighting devices. 

Concept 2019: Functional plastics used in 
medical industry and contact people. 

Most importantly some of the design projects 
are turned into products of various company 
brands and are launched. 

Seeing innovations become commercially 
meaningful and contribute to the economy is 
another factor to make us happy. 

We will increasingly continue our support to 
“Innovators with an Artist’s Soul” each year. 
Because we know that Universe and Human 
are also products of a flawless and perfectly 
functioning design. 

Hereby, I extend my thanks to all organizations, 
corporations and our stakeholders that share our 
enthusiasm and support our organization. 
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İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri’nin 
(İMMİB) 2005 yılından bu yana yürüttüğü 
İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışması’nın 15.’sini 
gerçekleştirmenin heyecanını ve mutluluğunu 
yaşıyoruz. 15 yıldır katma değeri yüksek ürünlerin 
geliştirilmesi, endüstriyel tasarım etkinliklerinin 
yaygınlaştırılması ve özendirilmesi için 
çalışmalarımız aralıksız olarak devam ediyor.

Ülkemizdeki tasarımcıların yakından izlediği ve 
aynı zamanda tasarımla ilgilenenlere yeni vizyon 
ve bakış açıları da kazandıran etkinliğimiz, ödül 
alan tasarımcılara yurtdışında burslu eğitim 
imkanı sağlanması ve sanayicilerin etkinliğimize 
gösterdiği yoğun ilgi sayesinde, yıllar içerisinde 
Türkiye’nin en prestijli tasarım etkinliklerinden 
biri haline geldi. 

Türkiye, bugün Avrupa’nın beyaz eşya ve TV 
üretim merkezi konumunda, kablo üretiminde 
ise dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer 
alıyor. Ülke olarak bu sektörlerdeki başarımızda 
AR-GE’ye, teknolojiye, markalı büyümeye, 
inovasyona ve tasarıma yaptığımız yatırımların 
büyük önemi olduğunu vurgulamak isterim.

Katma değeri yüksek ürün üretmenin en temel 
unsuru olan tasarımcıları çok önemsiyoruz.
Yarışmamıza başvuran tasarımcılar ve projeleri 
birbirinden kıymetli ve bizler için büyük önem 
taşıyor. Tasarımların hayata geçmesi ve katma 
değeri yüksek ürünlerin üretimine imkan 
sağlayan koşulların oluşması en büyük dileğimiz.

İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışması’na 
geçtiğimiz 15 yılda yaklaşık 4.700 proje 
başvurusu aldık. Bunların 470’den fazlasına 
ödül verildi. 49 tasarımcımız yurtdışında eğitim 
bursundan yararlandı. Temennimiz; bu sayıların 
önümüzdeki yıllarda katlanarak artması. 2019 
yılında ise 316 proje başvurusu alındı. Metalden 
Mamul Kamp Mutfak Malzemeleri, Plastikten 
Mamul Saklama Kapları, Elektrikli Kamp Mutfak 
ve Aydınlatma  Gereçleri ve Konsept 2019: 
Medikal Sektörüne İnsana Dokunan Fonksiyonel 
Plastikler Kategorileri olmak üzere 4 grupta 
tasarımlar değerlendirildi. 

Türkiye’nin dünya ticaretinde hak ettiği yerlere 
gelebilmesi için herkesin üzerine düşen görevler 
olduğunu düşünüyoruz. Birlik olarak Türkiye 
ekonomisi için çok büyük öneme sahip, yüksek 
teknolojili, katma değeri yüksek ürünlerin 
üretilmesi için fırsatlar oluşturmaya çalışıyoruz ve 
birçok kurumla ortak bilgi ve paylaşım platformu 
oluşturmaya gayret ediyoruz. Bu çerçevede, 
tasarımcıları sanayi ile ortak projelerde 
buluşturarak ülkemizin ekonomik refahına 
katkı sağlayacağına inandığımız ve olumlu 
sonuçlarını gözlemlediğimiz İMMİB Endüstriyel 
Tasarım Yarışmalarını önümüzdeki yıllarda da 
sürdüreceğiz.

Elektrik ve Elektronik  
İhracatçıları Birliği
Yönetim Kurulu Başkanı

Chairman of the Board of
Electrical, Electronics and Services
Exporters’ Association

DR. GÜVEN UÇKAN
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We experience the excitement and joy of 
realizing the 15th İMMİB Industrial Design 
Contest organized by İstanbul Mineral and 
Metals Exporters’Association (İMMİB) since 
2005. We ha been working around the clock to 
develop high added value products, promoting 
and incentivizing industrial design activities for 
15 years. 

Our event followed closely by the designers 
of our country and adding a new vision and 
perspective to those interested in design, 
became one of the most prestigious design 
events of Turkey by providing scholarship 
opportunities to award winning designers and 
with deep interest of our industrialists. 

Turkey is the centre of white goods and TV 
manufacturing in Europe and is among the 
leading countries in cable production. I would 
like to emphasize that our investment in R&D, 
technology, brand focused growth, innovation 
and design plays a key role in our success as a 
country in these industries. 

We care for designers, which are the key 
elements of producing high added value 
products. Designers applying for our contest 
and their projects are all precious and bear great 
importance for us. Our greatest wish is that 
designs come to life and conditions enabling 
production of high added value products. 

We received about 4700 project applications 
to İMMİB Industrial Design Contest in the last 
15 years. Over 470 of them were awarded. 49 
designers got scholarship for education abroad. 
We wish these numbers increase exponentially 
in the future. In 2019, 316 project applications 
were made. Camping Kitchen Materials made 
of Metal, Plastic Storage Boxes, Electrical Camp 
Kitchen and Lighting Devices and Concept 2019: 
Functional Plastics in Medical Industry and that 
contact Humans were the 4 categories in which 
designs were assessed. 

We believe that everyone has their duties for 
Turkey to achieve the position it deserves in 
world trade. We, the association, try to create 
opportunities for production of high technology, 
and high added value products that are essential 
for Turkish economy and strive to establish 
platforms for joint knowledge and sharing 
platforms with many organizations. 
In this context, we will continue to organize 
İMMİB Industrial Design Contests since we 
believe they will bring designers and industry 
in joint projects and contribute to economic 
welfare of our country and which, from our 
observations yield positive results.
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2019 yılında İMMİB Endüstriyel Tasarım 
Yarışmalarının 15’incisini düzenledik. İDDMİB, 
İKMİB ve TET ortaklığında gerçekleşen 
endüstriyel tasarım yarışmalarımızda Metalden 
Mamul Kamp Mutfak Malzemeleri Kategorisi, 
Plastikten Mamul Saklama Kapları Kategorisi, 
Elektrikli Kamp Mutfak ve Aydınlatma Gereçleri 
Kategorisi, 2019 Konsept kategorimiz olarak da 
Medikal Sektörüne İnsana Dokunan Fonksiyonel 
Plastikler olmak üzere 4 tematik kategoride,  
profesyonel ve öğrenci gruplarından toplamda 
316 proje başvurusu aldık. 

Doğa şartlarında kullanıcıların hayatını 
kolaylaştıracak, az hacimli, çok fonksiyonel, 
kompakt ve estetik kamp malzemeleri ve bunun 
yanında konsept kategorimiz kapsamında 
da medikal sektörüne inovatif ve yüksek 
performanslı çözümler sunacak endüstriyel 
tasarımlar görmeyi beklediğimiz yarışmamıza 
katılan projelerde tasarımcıların yazılım ve 
materyal bilgisini mükemmel bir şekilde 
birleştirdiğine; ergonomik uyuma sahip ve 
yeni tüketici ihtiyaçları ile örtüşen endüstriyel 
tasarımlar ortaya çıkardığına şahit olduk. 

Dereceye giren projelerin sahiplerine Turkey 
Design Week’te ödüllerini takdim ettik. Ödül 
töreninin sonrasında da tasarımcıların ve 
eserlerinin Türkiye’mize katma değerini azami 
seviyeye çıkarmak adına, Ticaret Bakanlığımızın 
sunduğu imkanlar çerçevesinde yurt dışında 
yüksek lisans eğitimi alma, prestijli fuarlarda 
konuk edilme, ödüllendirdiğimiz projelerin 
tescil ve patenti ile uluslararası yarışmalara 
katılımlarının teşviki gibi çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz.

İhracatçı Birlikleri olarak, ülkemizin yetenekli 
tasarımcılarını desteklemek, onların sanayi 
ve ihracatla buluşmasını sağlamak yönündeki 
faaliyetlerimiz devam ediyor. Ülkemiz ancak 
inovasyonu, Ar-Ge’yi ve tasarımı teşvik ederek 
yarattığı katma değeri arttıracak ve hedeflerine 
ulaşacaktır. Umuyorum ki bu amaçla 15 yıldır 
geliştirerek sürdürdüğümüz İMMİB Endüstriyel 
Tasarım Yarışmaları, tasarıma ve tasarım yoluyla 
da ihracata yeni bir ivme kazandıracaktır. 

Etkinliğimizin gerçekleşmesinde bizi her yıl 
destekleyen Ticaret Bakanlığı ve Türkiye 
İhracatçılar Meclisi ile organizasyonda emeği 
geçen İMMİB’deki tüm çalışma arkadaşlarıma 
ve yarışma katılımcılarımıza teşekkürlerimi 
sunuyorum.

İstanbul Maden ve Metaller
İhracatçı Birlikleri
Genel Sekreteri

İstanbul Minerals and Metals
Exporters’ Association
Secretary General

DR. S. ARMAĞAN VURDU



11

WE organized 15th İMMİB Industrial Design 
Contest in 2019. We received 316 project 
applications from professionals and student 
groups for our industrial design contest held in 
cooperation with İDDMİB, İKMİB and TET in 4 
thematic categories: Camp Kitchen Tools made 
of Metal, Plastic Storage Boxes, Electrical Camp 
Kitchen and Lighting Devices Category along 
with our 2019 concept category: Functional 
Plastics in Medical Industry that contact 
humans. 

In the projects that participated the contest 
where we expected low volume, multifunctional, 
compact and aesthetic camp materials that 
facilitate life in natural conditions along with 
industrial designs providing innovative and 
high performance solutions in medical industry 
in our concept category, we witnessed that 
project designers perfectly blended software 
and material knowledge and created industrial 
designs that are ergonomic and meet new 
consumer needs. 

We presented the awards to the owners of the 
ranking projects in Turkey Design Week. After 
the award ceremony, we continue our works 
such as master’s degree abroad within the 
opportunities provided by our Ministry of Trade, 
being hosted in prestigious fairs, registering and 
patenting the awarded projects and incentivizing 
participation to international contests to 
maximize the value added of the designers and 
their products to our country.

As the Exporters Associations, we continue our 
activities for supporting talented designers in 
our country and introducing them to industry 
and export. Our country can only increase the 
value added it creates and achieve its goals by 
promoting innovation, R&D and design. I hope 
İMMİB Industrial Design Contests that we have 
been organizing for 15 years for these purposes 
will accelerate design and to export through 
design. 

I extend my thanks to Ministry of Trade and 
Turkish Exporters Assembly that support us 
in realizing our event each year as well as 
all colleagues in İMMİB that worked for the 
organization and to contest participants. 
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15 yıldır devam eden ve bu yıl toplamda 316 
adet projenin katıldığı İMMİB Endüstriyel 
Tasarım Yarışmalarının artık sürdürülebilirliğini 
kanıtlamasının  ötesinde daha farklı 
sorumlulukları da üstlenerek yoluna devam 
etmektedir. Bu yolculuk kendi içinde 
olgunlaşırken, meyvelerini de vermeye 
başlamıştır. Dünyanın farklı coğrafyalarında bu 
yarışmalara katılan, burs kazanan, akabinde 
yurt içi veya yurt dışında üstlendikleri önemli 
sorumluluklar ile kendi ofisini kuran veya iyi 
ofislerde çalışan tasarımcılarla karşılaşınca ne 
kadar doğru bir yolda ilerlediğimizi görüyoruz. 
Ancak dünyanın farklı yerlerinde de benzeri 
programlar ile genç yetenekleri yakalayan, 
ödüllendiren programların olduğunu da anımsar 
isek, İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmalarının 
önemini, tasarım eko sistemine katkılarını da 
takdir ederiz. 

İlk fikir anından bugüne ETMK olarak destek 
vermekten, parçası olmaktan büyük memnuniyet 
duyduğumuz İMMİB Endüstriyel Tasarım 
Yarışmalarına vereceğimiz desteği daha da 
güçlendirmek istiyoruz. İçerik yönetimi, yarışma 
kategorileri, yeni kuşakların ve güncel nüfusların 
sosyal ihtiyaçları, yeni toplumsal yapı, yeni 
teknolojilerin ürettiği hobi, eğlence, öğrenme 
yöntemleri üzerine de daha fazla eğilmeliyiz. 
Yapay zekanın egemen olduğu, artık hemen 
her şeyin dijitalleşerek, elektronize olduğu bir 
dönemde, zamanın ötesinde uluslararası katılımlı  
yeni kategoriler  ile yolumuza devam ederken, 
yeni ihtiyaçların ve yeni kuşakların buluşmasını ve 
birbirini daha iyi tanımaları için de ön ayak olmuş 
oluruz. Uluslararası katılımın önemine tekrar 
dikkat çekerken en azından bir kategoriyi küresel 
katılıma dahil etme önerisini tekrar anımsatarak 
emeği geçen herkese, jüri üyelerine, katılımcılara 
teşekkür ederim.

Endüstriyel Tasarımcılar
Meslek Kuruluşu
Genel Başkanı

Chairman of the Board of
Industrial Designers’
Society of Turkey

SERTAÇ ERSAYIN
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Apart from proving its sustainability, İMMİB 
Industrial Design Contests that continue for 
15 years and accepted 316 projects this year, 
continues its path by undertaking different 
responsibilities. While ripening on its own, this 
path has begun to bear its fruits. We see that 
our path is true each time we see designers that 
have participated this contest, won scholarship 
and founded their own offices or are working 
in good offices with important responsibilities 
at home and abroad. Only by remembering 
there are programs that seek out and award 
young talents with similar programs around the 
world, we can appreciate the importance for 
and contribution of İMMİB Industrial Design 
Contests to design ecosystem. 

We would like to increase the support we have 
been providing from its conceptual steps to this 
day to İMMİB Industrial Design Contests, which 
we are proud to be a part of as ETMK. 
We shall focus more on content management, 
contest categories, social needs of new 
generations and current population and hobbies, 
entertainment and learning methods created 
by new technology. Thus we can continue 
with international new categories and pave the 
way to meeting and acquainting of new needs 
and new generations in an ever digitalizing 
world dominated by artificial intelligence. 
While underlining importance of international 
participation, I would like to remind the 
recommendation to add at least one category ,
to global participation and thank all contributors, 
jurors and participants. 
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Istanbul Mineral and Metals Exporters’ Association, one of the establishments 
organised on the basis of materials subject to export, considering the products 
of six Associations in its body, trying to increase exports as it is accepted 
priority goal for the development of our country. IMMIB realized 30 percent of 
the total exports in Turkey in 2018, with more than 24,000 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 Exporters’ Association
• Istanbul Mineral Exporters’ Association
• Turkish Jewellery Exporters’ Association
• Turkish Steel Exporters’ Association
• Services 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.

İMMİB
İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri, bünyesinde topladığı yedi 
birliğin çalışma konularına giren ürünlerde, ülkemizin kalkınmasında öncelikli 
hedef olarak saptanan ihracatımızın artırılması çalışmalarında bulunmaktadır. 
İMMİB 24.000’i aşkın üye firmasıyla 2018 yılında Türkiye’nin toplam ihracatının 
yüzde 30’unu 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 ve Elektronik İhracatçıları Birliği
• İstanbul Maden İhracatçıları Birliği
• Mücevher İhracatçıları Birliği
• Çelik İhracatçıları Birliği
• *Hizmet 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
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METALDEN MAMUL KAMP MUTFAK MALZEMELERİ KATEGORİSİ SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ
CAMP KITCHEN TOOLS MADE OF METAL SELECTION COMMITTEE

TAHSIN ÖZTİRYAKİ
 İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı

AYŞEGÜL ÇAPAN
İDDMİB Yönetim Kurulu Üyesi

AYNUR AYHAN
Ayhan Metal Genel Müdürü

SÜLEYMAN DURSUN
Ortaklar Kamp Ekipmanları 

SERTAÇ ERSAYIN 
ETMK Genel Merkez Başkanı

PROF. DR. İLHAN ERHAN 
Kadir Has Üniversitesi - ETMK Üyesi

CAN YALMAN
ETMK Üyesi - Tasarımcı

UFUK BIRCAN ÖZKAN
ETMK Üyesi - Tasarımcı

BEYZA DOĞAN
ETMK Üyesi - Tasarımcı

NASUH MAHRUKİ
Dağcı
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PLASTİKTEN MAMUL SAKLAMA KAPLARI KATEGORİSİ SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ
PLASTIC STORAGE BOXES CATEGORY SELECTION COMMITTEE

BURHAN KONUŞ
Bora Plastik

UĞUR ÖZKAN
Çetin Plastik

İSLAM KAYA
Kayalar Mutfak 

DİLEK ÖZBEK
Üçsan Plastik 

EMRE GÜNAL
ETMK Üyesi -Tasarımcı

NUR SEMA ÖZTÜRK
ETMK Üyesi -Tasarımcı

BAHADIR GÜZEL
ETMK Üyesi -Tasarımcı

GİZEM VAYVAY
ETMK Üyesi -Tasarımcı
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ELEKTRİKLİ KAMP MUTFAK VE AYDINLATMA GEREÇLERİ  KATEGORİSİ SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ
ELECTRICAL CAMP KITCHEN AND LIGHTING DEVICES CATEGORY SELECTION COMMITTEE

GİZEM DURAKOĞLU
Arçelik A.Ş. Kıd. Ürün Tasarımcısı

BURAK ERBAB
Vestel Ticaret A.Ş.  
End. Tasarım Sorumlusu

DİLEK TEMEL

ARSLAN ÖZBİÇER
ETMK Üyesi -Tasarımcı

AYKUT EROL
ETMK Üyesi -Tasarımcı
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MEDİKAL SEKTÖRÜNDE İNSANA DOKUNAN FONKSİYONEL PLASTİKLER SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ
CONCEPT 2019: FUNCTIONAL PLASTICS IN MEDICAL INDUSTRY THAT CONTACT HUMANS SELECTION COMMITTE

ÖZLEM ER
ETMK Üyesi -Tasarımcı

SEHER OYA AKMAN
ETMK Üyesi -Tasarımcı

YILDIRIM KAYMAL
ETMK Üyesi -Tasarımcı

AHMET FETHİ POLAT
TST Rakor Ve Tıbbi Aletler 

HAKAN DİRGEME
Beno Plastik 

UFUK ÖZKAYA
Plastimed
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SEÇİCİ KURUL ÇALIŞMALARI 2019
WORKS OF SELECTION COMMITTEE 2019

2 Kasım 2019 Cumartesi günü gerçekleştirilen İMMİB Endüstriyel Tasarım 
Yarışmaları 2019 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 96’sı 
Metalden Mamul Kamp Mutfak Eşyaları, 73’ü Plastikten Mamul Saklama Kapları 
Kategorisi, 84’ü Elektrikli Kamp Mutfak ve Aydınlatma Gereçleri Kategorisi, 
63’ü Konsept 2019 : Medikal Sektöründe İnsana Dokunan Fonksiyonel Plastikler 
kategorilerinde olmak üzere toplam 316 proje değerlendirildi ve toplam 45 proje 
ödüle layık bulundu. 

SEÇİCİ KURUL ÇALIŞMALARI 2019

Held on Saturday, 2 November 2019, the 2019 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 of 316 
projects assessed in the meeting 96 Camp Kitchen Tools made of Metal, 73 
Plastic Storage Boxes Category, 84 Electrical Camp Kitchen and Lighting 
Devices Category and 63 Concept 2019: Functional Plastics in Medical Industry 
that contact humans and a total of 45 projects were granted awards.

WORKS OF SELECTION COMMITTEE 2019

İMMİB ENDÜSTRİYEL TASARIM YARIŞMASI . 2019 . KATILIMCI SAYISI
İMMİB INDUSTRIAL DESIGN CONTEST . 2019 . NUMBER OF PROJECTS

 Profesyonel
Professional

Öğrenci
Student

Toplam 
Total

Metal Kategorisi
Metal Category 50 46 96
Plastik Kategorisi
Plastic Category 44 29 73
Elektrik Kategorisi
Electric Category 54 30 84
Konsept 2019 Kategorisi
Concept 2019
Category 49 14 63

316
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METALDEN MAMUL
KAMP MUTFAK MALZEMELERİ

KATEGORİSİ

PROFESYONEL
PROFESSIONAL
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METALDEN MAMUL 
KAMP MUTFAK EŞYALARI 
KATEGORİSİ

PROFESYONEL
PROFESSIONAL

Birincilik Ödülü
First Prize Marmara Üniversitesi

Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı

Marmara University
Faculty of Fine Arts
Department of Industrial Design

OĞUZHAN
ERGİN

Pişirme setleri, kampçının doğada ihtiyaç 
duyduğu en önemli ürünlerdir. Bunlar 
(propan-bütan) kartuşlar, kartuş başlığı, 
portatif ocaklar ve tencere setleridir. 
Ancak bu ürünler, farklı tasarımlara ve 
boyutlara sahip olduğu için, taşıma ve 
kullanımda pratik çözüm sunmaz. Bu 
özellikleri, kullanıcıya bütün halde sunan 
bir ürün ise bulunmamaktadır. 

KUZİNE seyyar kamp mutfağı, bu sorun 
düşünülerek tasarlanmıştır. Bünyesinde 
ocak, mutfak ekipmanları ve saklama alanı 
bulundurur. Tasarım ocaktan ibaret olduğu 
gibi, pişirme setiyle beraberde satılabilir. 
Pişirme setlerinin bulunduğu kısmın 
ölçüleri, piyasada satılan 2 kişilik setlerin 
birçoğu ile uyumludur.(185*100mm)
Ürünün gövde üstü, preslenmiş metal sac 
şeklindedir, alt kısım ise plastik enjeksiyon 
yöntemi ile üretilir, ocak mekanizması 
eklendikten sonra birbirlerine tırnaklar ile 
bağlanırlar.

Cooking sets are one of the best products 
for camper who needs tools. These are 
(propane-butane) cartridges, cartridge 
head, portable cookers and cookware 
sets. On the other hand, these products 
have different kinds of desing and 
dimension which means they can’t furnish 
practical solution of transport and usage. 

KUZİNE portablable kitchen has been 
designed to solve that issue. It contains 
cooking set, kitchen tools and storage 
space.The design consist of a cookware, 
as well as it can be sold with cooking 
set The size of the cooking sets are 
compatible with most commercially 
available 2-seater sets.(180*100mm) The 
upside of th product? body is pressed 
metal shape, underside is made of plasctic 
injection and, these parts are connected 
to each other with nails after the cooking 
mechanism is added.

KUZİNE KUZİNE
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METALDEN MAMUL 
KAMP MUTFAK EŞYALARI 
KATEGORİSİ

PROFESYONEL
PROFESSIONAL

İkincilik Ödülü
Second Prize Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni.

Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı

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

UMUT ERKİN 
GÜNGÖR

Kampta yemek yapmak için birçok farklı 
ekipmana ihtiyaç duyarız. Tencere, çatal, 
bıçak, magnezyum çubuğu vb. gibi uzayıp 
giden bir liste çıkar karşımıza. Organize 
etmek bir o kadar zordur aynı zamanda 
parçaları kaybetmekte bir o kadar olasıdır. 
Seferi ise bu malzeme listesini bir arada 
kompakt ve minimal bir biçimde sunması 
amaçlanmıştır. Bir kişinin ihtiyaçlarını 
karşılamak için tasarlanmıştır.

Set merkezde bulunan avadanlık üzerine 
kuruludur. En dış kısımda temel olarak 
iki adet tencere bulunmaktadır. Biri derin 
bir litre kapasiteli tencere diğeri yarım 
litrelik tenceredir. Bu iki tencere ortada 
ki avadanlıkta bulunan yuvalara yerleşir.
Açık havada ateş yakmak ve bu ateşin 
devamlılığını sağlamak çok zordur. Bundan 
dolayı küçük tencerenin iç kısmında alevi 
kontrol eden stand bulunur.

Bu da aynı tencereler gibi avadanlığa 
bağlanır. Tencerelerin alt kısmında 
bulunan negatif yüzeyler, Alev kontrolcü 
stand üzerinde ki pozitif yüzeyle 
örtüşerek pişirme sırasında tencerelerin 
daha sabit durmasını sağlamaktadır. 
Avadanlığın merkezinde ise küçük fakat 
hayati parçalar bulunur. Bir yüzeyinde 
katlanır, koku ve aşınma yapmaması için 
titanyum çatal ve kaşık bulunur. Diğer 
yüzeyinde magnezyum çubuğu ile ateş 
başlatıcı vardır. Bunların ortasında da 
tencere tutucu bulunur. Tencere sapının 
gövdeye sabit olmaması sayesinde hem 
alan tasarrufu sağlanmıştır hem de daha 
minimal bir görüntü elde edilmiştir. 
Tencere tutucu da tıpkı tencereler gibi
alüminyumdur ve eloksal kaplamaya 
sahiptir. Kullanılan malzemeler sayesinde 
hızlı, sağlığa zararı olmayan ve dayanıklı 
bir ürün ortaya çıkmıştır. Her iki yanında 
bulunan kanca yuvaları sayesinde askı 
vb. Gereçler takılabilir. Böylece ek bir 
parçaya sahip olmaya gerek olmadan 
bu kit ile istenilen heryerde yemek 
pişirilebilmektedir.

We need much different equipment 
to cook in the camp. Cookware, fork, 
knife, solid fuel stove if it does not have 
magnesium rod, et cetera. Organizing is 
as tricky as it is at the same time, losing 
parts. Seferi is intended to present this 
material list compactly and minimally. 
Designed to meet the needs of a person.

The set’s underlying structure is on the 
toolbox in the center. On the outermost 
part, there are two pots. One is a deep 
one-liter pot, and the other is a half-
liter pot. These two pots are placed in 
the nests in the toolbox inthe middle 
? the pans made of aluminum for fast 
and uniform heat distribution. The outer 
coating is hard anodized for durability.  
The inner surface also has an 
environmentally sensitive ceramic coating.
It is challenging to light a fire in the open 
air and maintain this fire.

Therefore, the inside of the small 
saucepan has both a leg and a flame 
control stand. The negative surfaces at 
the bottom of the pans overlap with the 
positive surface on the flame controller 
stand, making the containers more 
stable during cooking.In the center of the 
toolbox, there are small but vital parts. 
On one surface, folding titanium fork and 
spoon to prevent odor and corrosion. 
The other surface has a magnesium rod 
and a fire starter. In the middle of these 
nests, there is a potholder. The pot handle 
doesn’t fit the body, which saves space 
and provides a more minimal appearance. 
Thanks to the materials used, a fast, 
health-free, and durable product
has emerged. Since the toolbox must 
have a resistant structure, the sub material 
preferably made of polyurethane. But for 
the hook slots on both sides, hangers, and 
et cetera. Equipment can installed. Thus, 
without any additional parts with this kit 
can be cooked anywhere you want food.

SEFERİ SEFERİ
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Ağaca asılı bir hamak, toprağın üzerine 
kurulmuş bir çadır, çevredeki odun 
parçalarıyla yakılmış bir ateş. Kamp 
ortamlarında şehirde yapamadığımız çeşitli 
aktivitelerde bulunuruz. Şehirde doğal 
etmenlerden kendimizi soyutlarken kamp 
ortamlarında bunun tersi olarak
güneşle, toprakla ve diğer doğal 
etmenlerle etkileşim içinde olmak isteriz. 
TABLA bu noktada kamp alanından 
bağımsız bir şekilde kamp ortamına 
yerleşen bir ürün olmak yerine kamp 
ortamı ile birlikte var olmayı hedefler. 

Piyasadaki diğer kamp ısıtıcıları ve
barbekülerden farklı olarak TABLA 
toprak üzerinde yakılan bir ateşin üzerine 
yerleşir. Böylelikle diğer ürünlerden farklı 
olarak ateş yakmak için kendi hacminde 
bulundurması gereken bir hazneye ihtiyaç 
duymaz. TABLA’yı kullanmak için öncelikle 
metal çubuğun 20cm lik kısmı toprağa 
saplanır ve ızgara çubuğa takılır. Ardından 
metal çubuğun etrafına çevreden 
toplayacağınız odun parçaları,
çalı ve çırpılar yerleştirilip ateş yakılır. 
Ateş istenilen miktara geldiğinde TABLA 
kullanıma hazır hale gelir. 3-4 kişilik küçük 
bir kamp grubunda kullanılmak üzere 
tasarlanmış olan TABLA köfte, tavuk ve 
benzeri yiyecekleri pişirmek için, ekmek, 
sandeviç ya da metal bir kapta koyulacak 
içecekleri ısıtmak için kullanılabilir. TABLA 
ile yapılan ısıtma işlemleri bittikten sonra 
ateş söndürülür ve 15-20 dakika
içerisinde ürün soğumuş olur. Soğuyan 
üründen ızgara çıkarıldıktan sonra metal 
çubuk çekilerek topraktan çıkarılır. Izgara 
demir çubuk üzerine taşıma biçiminde 
tekrar takıldıktan sonra taşınabilir bir  
hale gelir. 

TABLA’nın ön önemli özelliği kolay 
taşınabilirliği, hafifliği ve ateş yakmayı 
teşvik edici bir ürün olmasıdır. Yaklaşık 
1.5kg olması tahmin edilen ürün, üst 
kısmındaki tutacağı ile kolaylıkla taşınabilir 
ve yere saplanıp kullanıma hazır hale 
getirilebilir.

A hammock hanging from a tree, a tent 
built on the ground, a fire lit with pieces 
of wood in the vicinity. We do various 
activities that we cannot do in the city in 
camping environments. While we isolate 
ourselves from natural factors in the city, 
we would like to interact with the sun, 
earth and other natural factors in the 
camps. At this point, TABLA aims to  
exist with the camp environment instead 
of being a product that settles in  
the camp environment independently  
of the camp site. 

Unlike other camping heaters and 
barbecues on the market, the TABLA 
settles on a fire that burns on earth. Thus, 
unlike other products, it does not need 
a chamber which should have its own 
volume in order to light fire. To use the 
TABLE, the 20cm portion of the metal bar 
is first stuck in the ground and attached 
to the grill bar. Then around the metal 
bar you will collect pieces of wood, 
bushes and beats are placed and the 
fire is burned. When the fire reaches the 
desired amount, the TABLA is ready for 
use. Designed to be used in a small camp 
group of 3-4 people, TABLA can be
used to cook meatballs, poultry and 
similar foods, and to heat bread, 
sandwiches or beverages to be placed in 
a metal bowl. After the heating operation 
with TABLA is finished, the fire is 
extinguished and the product cools down 
within 15-20 minutes. After removing the
grill from the cooled product, the metal 
rod is pulled out of the soil.  
The grill becomes portable after it has 
been reassembled on the iron bar.  

The key feature of the TABLA is its easy 
transportability, light weight and a product 
that promotes fire. Estimated to be about
1.5kg, the product can be easily 
transported with its handle at the top  
and stuck to the ground and made  
ready for use.

TABLA TABLAMETALDEN MAMUL 
KAMP MUTFAK EŞYALARI 
KATEGORİSİ

PROFESYONEL
PROFESSIONAL

Üçüncülük Ödülü
Third Prize

İstanbul Bilgi Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı

İstanbul Bilgi University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design

SARP 
SUSÜZER

ALİ RIZA
ATAKAN GÜR
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Mahir kamp yapan kullanıcıların çok 
farklı yemek pişirme eylemlerinde 
kullanabileceği çok kullanışlı pişirme 
setidir. İç içe geçebilen elemanlardan 
oluşan Mahir az hacim kaplar. En dış 
katmanın ters çevrilmesi ile oluşan pişirme 
standının bir kısmı rüzgara karşı koruma
sağlar ve pişirme ateşi sönmez.
Standın üzerindeki deliklerden oksijen 
alabilmekte ve verimli yanma eylemi 
gerçekleşmektedir. Mahir hem doğal 
yolla oluşturulan ateş hem de kamp tüpü 
ile çalışabilmektedir. Çok farklı şekillerde 
pişirme imkanı sunması sebebi ile Mahir
ismini almıştır. Stand detayları sayesinde 
kendi başına közleme işlemine ve şiş 
pişirme işlemine imkan vermektedir. 

Üzerine ana gövde tencere kotulduğunda 
haşlama işlemlerini yapabilmektedir. 
Hem kapak hem tava olan sac parça 
ile kızartma işlemleri yapılabilmektedir. 
Tava aynı zamanda tencerenin üzerine 
konulduğunda ise buharlı çift pişirim 
sağlanmaktadır. Bunun yanısıra tava ve
tencerenin altındaki dalga ile artırılmış 
yüzeyler sayesinde ısı daha verimli 
kullanabilmektedir. Ürün ile aynı 
zamanda maşa ve karıştıcı verilmektedir. 
Bu aparatlar aynı zamanda pişiriciler 
ve standın üzerindeki deliklere takılan 
detayları sayesinde sap olmaktadırlar. Bu
sayede ürün herhangi ekstra sapa ihtiyaç 
duymaz. Pişirme öncesi hazırlıklar için 
gerekli kesme tahtası ürün seti içerisine 
yerleştirilmiştir.

Kesme tahtası ile de tencere içinde iki 
ayrı hacim oluşturulmuştur. Yolculuk 
esnasınca bu hacimlere yiyecek 
depolanabilmektedir.

Mahir’in tekstil sapı da hem ürünü seyehat 
esnasında bir arada tutar hem de kamp 
alanında asılarak yıkama sonrası kuruma 
vedepolama olarak avantaj sağlar. 
Tencerelerin ve setin asılması ile yiyecek 
seti yerden gelebilecek tehlikelerden 
korunmuş olur. Ürün temelde sac ve 
metal malzemeden sıvama ve pres 
yöntemi ile üretilebilir.

Mahir is a very useful cooking set 
for camping users. Mahir consists of 
intertwining elements and occupies 
less volume. Some of the cooking stand 
formed by reversing the outermost layer 
provides protection against wind and the 
cooking fire does not extinguish. Oxygen 
can be extracted from the small holes on 
the stand and an efficient combustion 
action takes place. Mahir can work with 
both natural fire and camping tubes. It 
has taken the name Mahir because it 
offers the possibility of cooking in many 
different ways. Thanks to the stand details, 
it enables roasting process and skewer 
cooking process by itself. 

When the main body of the pot on the pot 
is capable of boiling. Frying operations 
can be done with sheet metal part which 
is both cover and pan. When the pan is 
placed on the pan at the same time, steam 
double firing is provided. In addition, heat 
can be used more efficiently thanks to 
the increased surfaces under the pan and 
pot. The product is also supplied with 
tongs and mixer stems. These apparatuses 
are also handled by the details of the 
cookers and the holes that are attached 
to the holes on the stand. In this way, the 
product does not need any extra handle. 

The cutting board for pre-cooking 
preparations is also included in the 
product set. Two separate volumes were 
formed in the pan with the cutting board. 

Food can be stored in these volumes 
during the journey. Mahir’s textile handle 
holds the product together during the trip 
and also provides the advantage of drying 
and storage after washing by hanging in 
the camping area. By hanging the pots 
and the set, the food set is protected from 
the dangers from the ground. The product 
can be produced mainly from sheet and 
metal material and can be produced easily 
by plastering and sheet press methods.

MAHİR MAHİRMETALDEN MAMUL 
KAMP MUTFAK EŞYALARI 
KATEGORİSİ

PROFESYONEL
PROFESSIONAL

Mansiyon
Mention

FERHAT
KÜÇÜKŞAKALAK

SÜHA
SÜZEN

Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı

Middle East Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design

Selçuk Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı

Selçuk University
Faculty of Fine Arts
Department of Industrial Design
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METALDEN MAMUL 
KAMP MUTFAK EŞYALARI 
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PROFESYONEL
BİRİNCİ TUR ELEMEYİ
GEÇEN PROJELER
PROFESSIONAL
QUALIED PROJECTS
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EZGİ
DERİNGÖL

EDA
BİLGİÇ

Gazi Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı

Gazi University
Faculty of Architecture 
Department of Industrial Design

Kamp ortamında güvenli bir şekilde
hazırlama, pişirme ve saklama  amacıyla 
tasarlanmıştır. Seçilen malzemeler kamp 
ortamında kullanılacak hafif ve ateşe 
dayanıklı alüminyum alaşımı metal, 
yanmaz plastik malzemelerdir.

Designed for safe preparation, cooking 
and storage in a camping environment. 
The selected materials are light and fire 
resistant aluminum alloy metal,fireproof 
plastic materials to be used in the 
camping environment.

KAMPTA KAMPTA
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PROFESSIONAL
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IN THE FIRST ROUND

Kamp alanında yemek hazırlama, servis 
etme ve yeme işlemleri için gerekli 
olan 6 ana ürünü tek bir modül haline 
getirmek amaçlanmıştır. Çatal, kaşık, 
bıçak, rende, süzgeç ve maşanın işlevlerini 
Coolkit ile çözerek bir çok avantaj elde 
edilir. Unutulabilecek rende ve süzgeç 
gibi ihtiyaçlar kamp alanında yemek 
hazırlamayı kolaylaştırır. Yemek sonrasında 
tek bir bulaşıkla doğaya daha az kirli su 
bırakılır. Üretimi ve taşınması kolaydır.

It is aimed to make 6 main products 
necessary for food preparation, serving 
and eating processes in the camp area 
into a single module. Many advantages 
are achieved by solving the functions of 
forks, spoons, knives, graters, strainers 
and tongs with Coolkit. Forgotten graters 
and strainers make it easy to prepare 
meals at the campsite. Less contaminated 
water is left to the nature after a meal
with a single dish. It is easy to produce 
and transport.

COOLKIT COOLKIT

MUHAMMED
KAYSI

GAMZE
ÇAPAROĞLU

Kocaeli Üniversitesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
İç Mimarlık

Kocaeli University
Faculty fo Architecture & Design
Interior Architecture
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Holo, kamp ve pikniklerde yerde 
oturarak yenen yemeklere eşlik eden 
içeceklerin kaza eseri çarpılıp dökülmesini 
engellemek amaçlı düşünülmüş, toprağa 
sabitlenebilen, levha karakterli içecek 
sabitleyicidir.

Holo is a drink stabilizer for campings 
which is sheet material and possible to 
be stable in soil to avoid the accidents of 
hitting to drinks like cup, bottle or can. It is 
inspired from the act of stabilization to soil 
at camping activities.

HOLO HOLO

ÖZGE
ÇELEBİ

EDİZALP
AKIN

Kadir Has Üniversitesi
Sanat ve Tasarm Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı

Kadir Has University
Art &Design Faculty
Industrial Design
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Kamplarda yemek tüketmek ve pişirmek 
için iç içe geçen tencere setleri ve plastik 
tabaklar kullanılmaktadır. Tencere setleri 
çok yer kaplamakta ve tabaklar ise çevreye 
zarar veren malzemelerden üretilmektedir. 
Bu sorunlara çözüm olarak tasarlanan 
AşAç, az yer kaplamakla birlikte yemek 
pişirme ve tüketme işlemini bir ürüne 
toplamaktadır.

Camps and plastic plates are used in 
the camps to consume and cook food. 
Cookware sets take up a lot of space 
and plates are made of environmentally 
damaging materials. Designed as 
a solution to these problems, AşAç 
combines cooking and consuming into a 
product with a small footprint.

AŞAÇ AŞAÇ

ZEYNEP
ESMER

Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı

Marmara University
Faculty of Fine Arts
Department of Industrial Design
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Kampçı doğa severler için yenilikçi bir 
pişirme setidir;kamp ,piknik, tırmanma, 
balıkçılık ve diğer açıkhava etkinlikleri 
için tasarlanmıştır. Kampçı iki farklı 
haznesiyle kullanıcıya yemek pişirme 
deneyimi sunmasıyla beraberinde 4 
kişilik servis için gerekli olan ürünleride 
içinde bulundurur.Portatif hazneler ve sap 
kısmı katlanarak taşınabilir ölçülere gelir.
Kolaylıkla sırt çantasında set istenilen yere 
götürülebilir. Haznenin bir kısmında ızgara 
ağırlıklı pişirme yapılırken diğer kısmında 
ise sote vb.yemeklerin yapılması için 
düşünülmüştür.

Kampcı is an innovative cooking set for 
nature lovers; It is designed for camping, 
picnic, climbing, fishing and other 
outdoor activities.Kampcı offers a cooking 
experience to the user with two different 
chambers and it includes the necessary 
pieces to service up to 4 people. The 
portable containers and the handles 
are foldable so that the product can be 
reshaped into carriable measures.The set 
can be very easily carried in the backpack. 
One portion of the chamber is intended 
for grilling; while the other part is intended 
for frying meals with a pan.

KAMPÇI KAMPÇI

BARIŞ
TAŞLIK

Işık Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı

Işık University
Faculty of Fine Arts
Industrial Design
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QUALIED PROJECTS
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Dış mekan pişirme gurubundaki pişirici 
kaplarda ızgara kullanımının eksikliği 
ihtiyaç olarak belirlenmiştir. Kamp ve 
pikniklerde kullanılacak olan Tava , 
Tencere, Izgara formatını birleştirmek 
amacıyla tasarlanmıştır.

Purpose of design: the lack of grill use in 
cooking vessels in the outdoor cooking 
group was determined as a requirement. 
It is designed to combine the format of 
pans, pots and grills to be used in camping 
and picnics.

KAMPSÜL KAMPSÜL

LEVENT
TURAL

Dumplupınar Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Resim

Dumlupınar University
Faculty of Fine Arts 
Art
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GEÇEN PROJELER
PROFESSIONAL
QUALIED PROJECTS
IN THE FIRST ROUND

Çeşitli mutfak ekipmanları ile kamp 
yaparken yemek pişirmek, bir sırt 
çantasına sığdırmak, ısı ve ateşe neden 
olan diğer sağlık tehdit edici konular gibi 
sorunları ortadan kaldıran çok işlevli ve 
pratik tasarım.

Multifunctional and practical design which 
eliminates the problems such as cooking 
while camping with several kitchen 
equipments, making them to fit in a 
backpack, some other health threatening 
issues realted to heat and fire.

SAFE HANDGRID SAFE HANDGRID

GÖZDE NUR
AKKAN

Beykent Üniversitesi
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı

Beykent University
Faculty of Engineering Architecture
Industrial Products Design
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GEÇEN PROJELER
PROFESSIONAL
QUALIED PROJECTS
IN THE FIRST ROUND

Kamp yapan kişiler ve grupların temel
ihtiyaçları gözetilerek tasarlanan yaban, 
kampçıların eşya taşımak için sıklıkla 
kullandığı sırt çantalarına sığabilmekte ve 
yalnızca 2 litrelik bir hacim kaplamaktadır. 
Bunun yanında kullanıcı isteğine bağlı 
olarak ürünün hacmini büyütebilmekte ve 
kalabalık gruplar içinde tek seferde yemek
pişirebilmektedir.

Designed with the basic needs of 
campers and groups in mind, the product 
fits comfortably into the backpacks 
often used by campers to carry goods 
and covers a volume of only 2 liters. In 
addition, the user can increase the volume 
of the product and cook in crowded 
groups at once

YABAN YABAN

AHMET İBRAHİM
POLAT

Melikşah Üniversitesi
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı

Melikşah University
Faculty of Engineering & Architecture
Department of Industrial Design
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GEÇEN PROJELER
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QUALIED PROJECTS
IN THE FIRST ROUND

Hemset, kamplarda geçiştirilerek 
çözülen yemek faaliyetini, zevkli ve pratik 
hale getirmeyi amaçlamaktadır. Hem 
mangal, hem yemek, hem aparatif şeyler 
hazırlayabilmek mottosuyla, birçok işlevi 
ergonomik şekilde bir araya getirebilmesi 
hedefiyle tasarlandı. İster çantanızda, ister 
aracınızda kolaylıkla taşınabilmesi için 
kompakt olarak tasarlandı

Hemset, aims to make the food activity, 
which is solved by fudging through the 
camps, enjoyable and practical. It has 
been designed with the objective of 
combining many functions ergonomically, 
with the motto of preparing both grill, 
food and aperitif. It is designed to be light 
and compact for easy carrying in your 
camping bag or in your car.

HEMSET HEMSET

MUHAMMED
TALHA TURHAN

Karadeniz Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık

Karadeniz Technical University
Faculty of Architecture
Architecture
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IN THE FIRST ROUND

Kamp alanlarında yemek hazırlanırken
koşullar ne olursa olsun açık hava 
basıncından 0,2 bar yukarıda basınç ile 
çalışarak yemeğin hızlı pişmesini sağlarken 
aynı zamanda ısı kaynağı kullanımında 
büyük tasarruf sağlayacak kullanımı 
olabildiğince basit, taşınabilir, güvenli bir 
hızlı pişirici olarak görev alabilecek  
pişirme kabı yapmaktır.

While preparing meals in camping areas, 
it works fast in any conditions with 0.2 
bar above the open air pressure . Product 
can be used as a simple, portable and 
safe. cooker that can be used as much as 
possible to save energy in the use of  
heat sources.

QOOK QOOK

FARUK
YILMAZ

Bahçeşehir Üniversitesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı 

Bahçeşehir University
Faculty of Architecture and Design
Department of Industrial Design
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GEÇEN PROJELER
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QUALIED PROJECTS
IN THE FIRST ROUND

Profesyonel dağcılıkta ağırlık en temel
problemlerden biridir. Yükseklere tırmanan 
dağcılar doğal olarak yanlarında taşıdıkları 
ekipmanların hafif olmalarını isterler. 
“DeltOcak” bu noktada profesyonel 
dağcılara çok pratik ve hafif bir pişirme 
aparatı çözümü sunar. YAPAY ZEKA ile 
üretilen form, minimum malzemeyle
maksimum rijidite sağlar.

Weight is one of the main problems in
professional mountaineering. People
climbing high altitude want the equipment 
they carry with them to be light. 
“DeltOcak” offers professional climbers 
a very practical and lightweight cooking 
appliance solution. The form produced 
with ARTIFICIAL INTELLIGENCE 
provides max rigidity with min material.

DELTOCAK DELTOCAK

ERDEM
YILDIRIM

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık

İzmir Institute of Technology
Faculty of Architecture
Architecture
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Campagent, çok işlevli bir kamp 
asistanıdır. Kamp aktivitelerinde 
devingenlik ve pratiklik ön planda 
olduğundan dolayı mutfak ihtiyacında 
hacim kaplayan, ağır objeler taşınırken 
problem oluşturur. Ürün bu noktada 
depolama, masa kullanımı, ızgara 
modülleri ve açılıp kapanan yüzeyleriyle 
çeşitli kamp aktivitelerinde kompakt bir 
deneyim sunar.

Campagent is a multifunctional camp
assistant. The mobility and practicality 
of camping activities is a problem when 
carrying heavy objects, which take up 
space in the kitchen needs in places that 
are in the foreground. The product offers 
a compact design for various camping 
activities with storage, table usage, grill 
modules and surfaces.

CAMPAGENT CAMPAGENT

İLKER
TORUK

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni.
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı 

Mimar Sinan Fine Arts University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design
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GEÇEN PROJELER
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QUALIED PROJECTS
IN THE FIRST ROUND

Kahvedan, kamp alanlarında közde 
kahve deneyimini yaşatmak için bir 
Türk kahvesi kiti olarak tasarlanmıştır. 
Günlük hayatımızda kahve tüketimini kap 
alanlarına taşımayı amaçlar.Kitin içerisinde 
iki adet fincan, kahve / şeker haznesi, 
kapak, kulp ve kulbun içerisinden çıkan bir 
kaşık bulunmakta.

Kahvedan has been designed as a Turkish 
coffee kit to provide the experience of 
coffee in embers at camp sites. There 
are two cups, coffee / sugar hopper, lid, 
handle and a spoon coming out of the 
handle.

KAHVEDAN KAHVEDAN

FATİH
BATUR

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

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni.
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı 
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Dünyada bilinirliği yüksek ancak sınırlı 
ürün alternatifi nedeniyle yaygınlığı görece 
daha düşük olan Türk kahvesinin rekabet 
gücünü artırmayı amaçlayan bu tasarım 
dış mekan kullanımına uygun portatif bir 
Türk kahvesi setiyle ilgilidir. Ürün gittiği 
ve gezdiği her yere Türk kahvesi keyfini 
de taşımak isteyen tüm doğa tutkunlarına 
hitap etmektedir.

This design aims to increase 
competitiveness of Turkish coffee which 
is widely known in the world but not used 
as much due to the limited product type 
alternatives. This product is relating with a 
portable outdoor Turkish coffee set which 
is suitable for all nature lover users who 
want to carry the Turkish coffee pleasure 
with them.

SEYYAH SEYYAH

AYKUT
KOÇ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Makine Mühendisliği

Eskişehir Osmangazi University
Faculty of Engneering & Architecture
Mechanical Engineering
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Duc ızgara seti, taşınması zor olan 
geleneksel döküm ızgaraların 
kullanılamadığı senaryolarda kullanıcıların 
rahatlıkla taşınılmasını ve kurulmasını 
amaçlayan portatif ızgara setidir.

Duc grilling set aims ease of use and 
installation in scenarios such as campers 
suffering from heaviness of traditional 
casted grills.

DUC DUC

KAAN
UĞUR

Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı

Middle East Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design
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KATEGORİSİ

PROFESYONEL
BİRİNCİ TUR ELEMEYİ
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Profesyonel kampçılıkta en önemli
unsurlardan biri hafifliktir. Bu amaca 
yönelik; pişirme, hazırlama ve tüketme 
ekipmanları olarak kullanılan ürünleri 
tek bir üründe birleştirerek ağırlık 
ve alan sorununa çözüm üretilmiştir. 
Farklılaşan aparatlarıyla gıdaların pişmiş 
veya pişmemiş olarak hazır hale getirilip 
tüketilmesini sağlar.

Lightness is one of the most important 
elements of professional camping. For this 
purpose; The products used as cooking, 
preparing and consuming equipment are 
combined into a single product to solve 
the problem of weight and area. With its 
different apparatus, it ensures prepared 
and consumed as cooked or uncooked.

YAK-CAN YAK-CAN

KEMAL
KANTAŞ

Özyeğin Üniversitesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı

Özyegin University
Faculty of Architecture And Design
Department of Industrial Design
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Grate chef, kısıtlı eşya götürebildiğimiz 
kamp ortamında minimum hacimle 
birçok fonksiyonu karşılama amacıyla 
tasarlanmıştır. Ayrıca pişirme esnasında 
kulpların ısınması sorununa alternatif bir 
çözüm önerisi sunmayı hedeflemiştir.

Grate chef is designed to meet many 
functions with minimum volume in the 
camping environment where we can 
take limited items. It also aims to offer 
an alternative solution to the problem of 
heating  handles during cooking.

GRATE CHEF GRATE CHEF

ELİF ŞEYDA
ALATAŞ

Gazi Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı 

Gazi University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design
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Kamp ekipmanlarında aranan ilk özellikler 
hafiflik ve kompaktlıktır. Güvenlik 
gözden kaçırılabilir ve bu ciddi kaza ve 
yaralanmalara sebep olabilir. HELKEnin 
üçayaklı tasarımı pişirici kapları güvenle 
dengede tutar, ısı kaynağını rüzgardan 
korur, radyatörlü tasarımı enerji tasarrufu 
sağlar ve taşıma sırasında iç içe geçerek 
fazladan yer tutmaz.

The first features being sought on 
camping equipments are lightness and 
compactness. Safety can be overlooked 
and can cause serious accidents and 
injuries. HELKEs tripod design keeps the 
cooking pots in balance, protects the heat 
source from the wind, the radiator design 
saves energy and does not take up extra 
space by nesting all during
transport

HELKE HELKE

ÇAĞLAR
ALKAN

Middle East Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design

Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı
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IDEAL BREW, kamp yaparken ya da 
dışarıda bir etkinlik yaparken kahve 
pişirme ekipmanlarını yanlarında taşımak 
isteyen kahve severler için tasarlanmıştır.

IDEAL BREW is designed for the coffee 
lovers who want to carry their coffee 
brewing equipments with them while 
camping or having an outdoor activity.

IDEAL BREW IDEAL BREW

ALİ
SHOJAEİ

Bahçeşehir Üniversitesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı 

Bahçeşehir University
Faculty of Architecture and Design
Department of Industrial Design
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Kolay mangal üretiminden kullanımına
kolaylıklar getirmektedir. Tüm açık hava 
mangal/barbekü severlere hizmet verecek 
yalınlıkta tasarlanmıştır. Üç ayaklı olması 
bozuk ve eğimli zeminde yere dengeli 
basmasını sağlamakta, ayak ve gövde 
arasındaki dairesel ilişki ile mangalın 
tesfiyesi kolaylıkla yapılabilmektedır.

It makes it easy to use from easy barbecue 
production. It is designed to serve all 
outdoor barbecue / barbecue lovers. 
Having three legs provides a stable foot 
on the ground on inclined and sloping 
ground, and the circular relationship 
between the foot and body and the grill 
leveling can be made easily.

KOLAY MANGAL EASY BBQ

HÜSEYİN
UZUNTAŞ

Dumplupınar Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Grafik

Dumlupınar University
Faculty of Fine Arts
Graphic
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Camper Cook, Kamp alanlarında 
yemek yapmayı kolay ve çeşitlenmiş 
hale getirmek için tasarlanmıştır. Kolay 
istiflenebilir yapısı sayesinde hem az yer 
kaplar hem de bu özellik bütün parçaları 
bir arada tutmaya yarar.

Camper Cook is designed to make 
cooking on campsites easy and 
diversified. Thanks to its easily stackable 
structure, it takes up less space and holds 
these feature together.

CAMPER COOK CAMPER COOK

BAŞAK
OĞUZALP

Gazi Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı

Gazi University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design
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Kamp yaparken mangal keyfini de 
beraberinde götürebilmek için hafif, 
kompakt, temizlemesi kolay ve modüler bir 
kamp mangalı tasarlanmıştır.

Compact, light weighted, easy to clean 
and modular barbeque is designed to 
bring barbeque joy to any campside  
along with you.

HESTIA HESTIA

ÜLGEN
AYRANCI

İstanbul Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı

İstanbul Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design
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Kampa götürmeyi en son istediğimiz şey, 
çevre kirliliği ve rutin alışkanlıklarımız. 
Kirletmekten çekindiğimiz doğada bulaşık 
deterjanı yerine kül kullanmak, pek çok 
doğa dostunun yakından aşina olduğu 
bir davranış. Küllük, bulaşık yıkamak 
için, içinde kamp ateşinden türeyen 
külleri depolayan, çevreci davranışlar 
oluşturmaya yardımcı olmak üzere 
tasarlanmış bir saklama kabı.

To avoid more pollution in the natural 
reserves where we go to enjoy nature is 
crucial. Küllük is to store wood ashes to 
clean dirty cutlery and dishes.

KÜLLÜK KÜLLÜK

İstanbul Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design

EZGİ
ELVAN

İstanbul Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı
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Axial kamp ateşini yönlendiren modüler 
bir kamp kiti tasarımıdır. Bu doğrultuda 
kapalı konumda dikey bir kamp sobası 
olarak kullanılırken, kenarlarındaki 
menteşeler sayesinde açılarak kamp 
ateşini genişleten, ızgaranın da takılabildiği 
bir alev potu olarak da kullanıma sunulur. 
Kapalı konumdayken içerisindeki 
tencere termos ızgara ve silikon tutma 
materyallerini muhafaza eder. Kullanıma
geçildiğinde ise ateş yakmayı 
kolaylaştıran, dikey ve yatak konumda 
kullanabilen farklı alternatifler sunar.

Axial is a modular camp kit design that 
directs the campfire. In this direction, 
it is used as a vertical camping stove in 
the closed position, and it is also used 
as a fire pot, which can be attached to 
the grill, which extends the campfire by 
opening the hinges on the sides. In the 
closed position, the cookware inside the 
pan holds the thermos grill and silicone 
holding materials. When it is used, it offers 
different alternatives that can be used in 
vertical and bed position, which makes it 
easier to light fire.

AXIAL AXIAL

MELİKE
ÖZMEN

Gazi University
Faculty of Architecture 
Department of Industrial Design

Gazi Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı
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ÖĞRENCİ
STUDENT

Birincilik Ödülü
First Prize

Açık hava etkinlikleri birçok insanın tercih 
ettiği aktivitelerin başında gelmektedir. Bu 
eğlenceli etkinlikler için insanlar ihtiyaç 
duyacakları birçok ürünü beraberinde 
taşımaktadır. Dolayısıyla beraberimizde 
taşıdığımız bu ürünlerin en az hacimli, hafif 
ve çok fonksiyonel olmasıbüyük avantajdır. 

Multiplet bu ihtiyaçlardan belkide en 
elzemi olan doğada ateş yakma ve yemek 
pişirme sorununa, çok kompakt ve
kullanıcı dostu bir şekilde yaklaşan bir 
üründür.Ürünün avantajları İç içe giren 
üç ayrı pişirme kabı (tencere, tava, 
ızgara), Katlanabilir teleskopik ayaklar, 
İki fonksiyonlu tutamak ( Hem pişirme 
kaplarını hemde kapalı sistemi taşıma ve 
depolama sırasında bir arada tutmaya 
yarıyor.), Arttırılabilir hacimli  
odun/kömür haznesidir.

For outdoor activities, people need to 
carry many products which they will need. 
Therefore, the products which we carry 
must have minimal volume and weight.
Multiplet is a very compact and  
user-friendly approach to the problem of  
a fire burning and cooking in nature.

Benefits of Multiplet are Three separate 
cooking utensil that can be stacked  
(pot, pan, grill), Foldable telescopic legs,
Two-function handle (serves to hold 
both cooking utensils and closed system 
together during transport and storage), 
Wood/coal chamber with expandable 
volume .

MULTIPLET MULTIPLET

TOBB 
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Güzel Sanatlar, Tasarım ve 
Mimarlık Fakültesi 
Endüstriyel Tasarımı

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

GÜLBUĞ
KÖSEOĞLU
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STUDENT

İkincilik Ödülü
Second Prize

Özellikleri: Maxi mutfak kitinin diğer 
ürünlerden en büyük farkı kitin içerisinde 
ızgara bulunmasıdır. Direk ızgara üzerinde 
yemek yapılabileceği gibi üzerine tencere 
konularak yemek pişirilebilir. 

Çaydanlık tasarımı sayesinde tencerenin 
üzerine oturmaktadır bu sayede yemek 
pişirirken aynı zamanda çay demlenebilir. 
Çaydanlığın kapağı gerektiğinde tava 
olarak kullanılabileceği gibi ihtiyaç
halinde kase olarakta kullanılabilir. 

Minumum ürünle maximum işi yapmayı 
hedefleyen maxi mutfak kiti oldukça az 
ürün olması sebebiyle oldukça hafiftir. 
Yemek işlemi bittikten sonra bütün 
parçalar iç içe geçerek oldukça küçülen 
tasarım artık çantada çok az yer
kaplayacaktır. Bir çok kampçıyla anketler 
yapılmış ve temel ihtiyaçlar en hafif ve 
basit şekilde çözülmeye çalışılmıştır.

When the maxi kitchen kit designing ı 
take into account these things: to being 
capable of meeting needs, light, space 
saving.And also it does not compromise  
in functionality. 

The biggest difference of the Maxi kitchen 
kit from other products is that there is 
a grill inside the kit. Food can be made 
directly on the grill or cooking can be 
done by placing pots on it. 

Thanks to its teapot design, it sits on top 
of the pot so that it can be brewed while 
cooking. The lid of the kettle can be used 
as a pan if necessary, or it can be used as 
a bowl if needed. 

Maxi kitchen kit, which aims to do 
maximum work with minimum product, is 
very light because it is very small product. 
After the whole cooking process, all the 
pieces are intertwined and the design 
becomes very small and takes up little 
space in the bag.

MAXI MAXI
MUHAMMET 
UZUNTAŞ

Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı

Marmara University
Faculty of Fine Arts
Department of Industrial Design
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Kamp gereçleri kamp severler için çoğu 
zaman külfet haline gelmektedir. Özellikle 
mutfak gereçleri çantalarda çok yer 
kaplamaktadır.

Yegane, bu tasarım probleminden yola 
çıkarak kullanıcının kamp süresince 
yemek hazırlaması ve yeme işlemlerini 
gerçekleştirmesi için gerekli olan bütün 
ürünlerin yer aldığı bir pişirme ve yeme 
kitidir.

Camping equipment is often a challange 
for campers. Especially kitchen tools take 
up a lot of space in bags. 

Based on this problem, ‘Yegane’ is a 
cooking and eating kit that contains all the 
products necessary for the user to prepare 
and perform food during the camp.

YEGANE YEGANEMETALDEN MAMUL 
KAMP MUTFAK EŞYALARI 
KATEGORİSİ

ÖĞRENCİ
STUDENT

Üçüncülük Ödülü
Third Prize

ONUR
BABAOĞLU

Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı

Marmara University
Faculty of Fine Arts
Department of Industrial Design
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Fore kamp pişirme ünitesi, kampa gidip 
burada yemek yapmayı seven insanlara 
hitap etmek üzere tasarlandı. Kullanıcıların,
parçalarına ayırdıklarında daha az yer 
kaplayarak çantalarında taşımalarına izin 
veriyor. Ünitenin muhtemelen sık kurulup
parçalanacağı düşünüldüğü için 
bu işlemlerin oldukça pratik olması 
hedeflendi. Pişirme zeminini oluşturan 
parça hafif olması için boşluklu yapıda 
tasarlandı ve bu parça üzerine tencere, 
tava, çaydanlık gibi kapların konabileceği 
gibi aynı zamanda doğrudan ızgara olarak 
da kullanılabilir. Kurulu değilken dönerek 
kısalıp daha az yer kaplayan üç ayak 
ateşin boyutuna göre uzayıp kısalabilir 
ve bu özellik aynı zamanda eşit olmayan 
zeminlerde denge sağlayabilir. Üstte 
bulunan parçalar birbiri üzerinde dönerek 
küçülüyor.

Ürünün bu şekilde parçalara ayrılması ve 
kolay kurulabilir olması ürünü piyasadaki 
muadillerinden farklılaştırıyor ve 
kullanıcıların çeşitli ihtiyaçlarına cevap 
verdiği için keyif alarak kullanabilecekleri 
bir ürün olarak piyasada öne çıkarabilir.

The Fore camp cooking unit is designed 
to appeal to people who love to go to 
camp and cook here. It allows users to 
carry it in their bags when it is separated. 
The installation was aimed to be very 
practical. The grill is designed with a 
hollow structure to be lightweight. When 
not installed, the three feet, which can 
be shortened and take up less space, can 
extend and shorten according to
the size of the fire. The pieces of the grill 
are turning on each other and becoming 
smaller. 

The fact that the product can be 
disassembled and easy to install 
distinguishes it from its counterparts on 
the market. It can stand out in the market 
as a product that can be enjoyed by 
responding to the various needs of users.

FORE FOREMETALDEN MAMUL 
KAMP MUTFAK EŞYALARI 
KATEGORİSİ

ÖĞRENCİ
STUDENT

Mansiyon
Mention

KÜBRA
ŞEN

MERVE 
YAĞMUR
ALPTEKİN

TOBB 
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Güzel Sanatlar, Tasarım ve 
Mimarlık Fakültesi 
Endüstriyel Tasarımı

TOBB University of 
Economics and Technology
Faculty of Fine Arts Design and 
Architecture
Department of Industrial Design
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Yonca,kamptaki yemek yapma sürecini
pratikleştirmek için tasarlanmıştır.Tek bir
tencerede pişen yemeğin tüketilmesi 
için ayrı tabaklar kullanılırken,Yonca bu 
iki kullanımı birleştirerek,yemeğin piştiği 
tencere içerisinden tüketilmesini sağlar.
Bu kullanıcıya farklı yemekleri aynı anda 
pişirme,kalan yemeği bu kaplar içerisinde 
saklama imkânı sunar.

Yonca is designed to practice the cooking
process in the camp.While separate dish
are used for the consumption of the food
cooked in a single pot,Yonca combines
these two uses,allowing the food to be
consumed from inside the cooking pot.
This allows the user to cook different 
dishes at the same time and store the 
remaining food in these containers.

YONCA YONCA

YASEMİN
DURMUŞ

SEVCAN
BODUROĞLU

Erciyes University
Faculty of Engineering
Industrial Design Engineering

Erciyes Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
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Bulbasaur un tasarlanış amacı otel, ev,
kafe ve açık büfe servis yapılan restoran 
gibi mekanlarda bir adetten fazla yemeği 
aynı anda yapımı amaçlanmıştır. Kullanım
kolaylaştırılması için minimal ve kompakt
tasarım anlayışı uygulanmıştır.Günümüze
uygun şekilde tasarlanmış olup kullanıma
uygun ara yüzü oluşturulmuştur.

Bulbasaur s purpose is to make more than
one meal at the same time in hotels, 
houses, cafes and restaurants with open 
buffet service. Minimal and compact 
design concept has been applied for ease 
of use.

BULBASAUR BULBASAUR

KADRİYE
ERCİYESLİOĞLU

PINAR
GÜNEL

Erciyes University
Faculty of Engineering
Industrial Design Engineering

Erciyes Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
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Mutfaktalarda yemek yaparken 
malzemeleri kesmek, kesme tahtasından 
gerek tencereye gerekse kaplara aktarmak 
zahmetli bir iştir. Aynı zamanda kesme 
tahtasından aktarırken tahta da ürünlerin 
kalması da problemdir. Rende işlemi tek 
başına zahmetli bir iştir. Bu problemleri 
gidermek için tasarlanmıştır. Sürgü 
sistemiyle doğranan malzemeler kaba 
aktarılır.

It is a laborious task to cut ingredients 
while cooking in kitchens and transfer 
them fromcutting board to pots and 
containers. It is also a problem that 
products remain on the board when 
transferring from the cutting board. 
Grater process is a laborious work
alone. It is designed to solve these
problems.

CUTLINES CUTLINES

NİMET SENA
DEMİRCİ

TUĞÇE
DERNEKLİ

RAMAZAN
YÜCEDAĞ

Erciyes University
Faculty of Engineering
Industrial Design Engineering

Erciyes Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
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KarSu, soğuk hava koşullarında kamp
alanlarında içilebilir suya ulaşmanın zor 
olması sorununu çözmek amacıyla
tasarlanmıştır. Kar ve buzdan elde edilen 
suyu filtreleyerek kimyasallar, ağır metaller 
ve kirleticilerden arındırır. KarSu ile 
geleneksel arındırma yöntemiyle harcanan 
efor, zaman kaybı ve ekipman ihtiyacı 
azaltılmaya çalışılmıştır.

KarSu, is designed to solve campers 
access to fresh drinkable water which 
can be hard to get in cold environments. 
Water acquired from snow or ice is 
filtered and purified of the chemicals, dirt 
and hazardous chemicals easily. KarSu 
reduces the effort, need of vast equipment 
and time loss of the traditional disinfection 
methods.

KARSU KARSU

IRMAK
İŞSEVER

İREM
ÖZKAYA

Gazi Üniversitesi
Teknoloji Fakültesi
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği

Gazi University
Faculty of Technology
Industrial Design Engineering

TOBB 
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Güzel Sanatlar, Tasarım ve 
Mimarlık Fakültesi 
Endüstriyel Tasarımı

TOBB University of 
Economics and Technology
Faculty of Fine Arts Design and 
Architecture
Department of Industrial Design
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Kesme tahtasına boyutlanabilme 
fonksiyonu eklenerek küçük-orta-büyük 
olarak tasarlanmıştır.Kesme çeşitliliğini 
arttırmak amaçlı ve hijyeni sağlamak için 
ise kesme tahtasının üst kısmı modüler 
tasarlanmıştır.Kesilen ürünlerin sularının 
akması için tahta delikli tasarlanmıştır ve 
gömmeli hazne koyulmuştur.

It is designed as small-medium-large 
by adding sizing function to the cutting 
board.The upper part of the cutting board 
is modular designed to increase cutting 
diversity and to ensure hygiene. A wooden 
hole was designed to drain the water from 
the cut products and a burial chamber 
was put in place.

3BOY-TEK TAHTA 3BOY-TEK TAHTA

HATİCE ZEYNEP
TECİMER

MISRA NUR
ÖZCAN

AZRA
GÜVEN

Gazi University
Faculty of Technology
Industrial Design Engineering

Gazi Üniversitesi
Teknoloji Fakültesi
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
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Kampta günde birden fazla kez içecek 
içiyoruz. İçtiğimiz içeceklerin hepsi günlük 
hayatta kendi içim miktarına göre bardakta 
tüketilir. Bu ürünle birlikte farklı içecek 
türleri 3 farklı boyutta bardağı sayesinde 
kamp esnasında tüketilebilecektir.
Evdeki rahatlığı kamp ortamına da 
taşıyacaktır,bunu yaparken sadece 
500ml’lik termos alanı kaplayacaktır.

We drink more than once a day at the
camp. All of the drinks we drink are in 
the glass according to their own amount 
of drink in daily life. Different types of 
beverages with this product are available 
in 3 different sizes. cups can be consumed 
during camping. environment, only 500ml 
thermos It will cover.

MONTS MONTS

SİNEM
KILIÇ

Mimar Sinan GS Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarım

Mimar Sinan Fine Arts University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design
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Kamp-mix kampta ve daha birçok  
yerde işlevsel bir saklama kabı olarak
tasarlandı.Kamp-mix içine konan 
ürünlere göre hacmi istenilirse 
arttırabiliyor(kulplardan çekerek) veya 
azaltılabiliyor(kulplara bastıtılarak.
Bunun yanı sıra içinde bulunan bardak 
,çatal,bıçak koyma bölümleri ile kompakt 
bir tasarım sunuyor.

Kamp-mix was designed as a functional 
storage container in the camp and many 
other places.According to the products 
put into the camp-mix, the volume can 
be increased if desired(by pulling from 
the handles) or reduced(by pressing the 
handles.In addition ,it offers a compact 
design with cups,forks and knives.

KAMP MIX KAMP MIX

KAMER
BABATUTMAZ

Beykent University
Faculty of Engineering Architecture
Architecture

Beykent Üniversitesi
Mimarlık-Mühendislik
Mimar
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Cookit kamplarda en önemli unsurlardan 
biri olan beslenmenin, pratik,yer 
kaplamadan ve lezzetten ödün vermeden 
çözümlenmesini amaçlar. Kullanıcıya farklı 
pişirme olanakları sağlarken aynı zamanda 
yerden tasarruf eder.Ateşin üzerine direkt 
olarak konarak tüp taşımanın ağırlığından 
ve kapladığı yerden kullanıcıyı kurtarmış 
olur.

Cookit aims to analyze nutrition, which 
is one of the most important elements in 
camps, practical, without taking up space 
and without sacrificing flavor. It saves the 
user from the weight of the tube transport 
and the place it occupies by putting it 
directly on the fire.

COOKIT COOKIT

HANDE NUR
YILMAZ

İstanbul Medipol Üniversitesi
G. S. Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı

İstanbul Medipol University
Faculty of Fine Arts 
Design and Architecture
Department of Industrial Design
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Dolunay, doğa ve kamp tutkunlarına 
kolaylık sağlamak amacıyla tasarlanmış 
çelik bir bıçaktır. Özellikle gece ya da 
karanlık ortamlarda kullanıcının ihtiyacı 
için gereken ışığı yayarak kesim işleminin 
sağlıklı bir biçimde gerçekleştirilmesine 
yardımcı olur.

Full Moon is a steel knife designed for 
the convenience of nature and camping 
enthusiasts. It helps to perform the 
cutting process in a healthy way by 
emitting the light needed for the user’s 
needs, especially at night or in dark 
environments.

DOLUNAY DOLUNAY

ALPKAN
SAYLAM

Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı

Marmara University
Faculty of Fine Arts
Department of Industrial Design
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Ember-in temelinde grup kamplarında  
3-4 kişilik bir grup için sadece köz 
kullanarak çay, kahve veya her hangi 
bir içeceğinizi pişirmenize veya sıcak 
tutmanıza olanak tanır. Kamp ateşinin  
yanı sıra size kamp alanında daha güvenli 
ve kontrollü pişirme imkanı sunar.

With ember-in, You can cook or keep 
warm your tea or coffee with ember.  
It can be used in group camps for 3-4 
people.The main purpose is to prepare 
your drink in a safer and more controlled 
way besides the campfire,in addition you 
can do this for multiple people.

EMBER-IN EMBER-IN

ATEŞ ZEKİ 
CAN TAŞ

Kadir Has Üniversitesi
Sanat Tasarım Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı

Kadir Has University
Art &Design Faculty
Industrial Design
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Tek başına sırt çantasıyla seyahat eden 
ve kamp kuran kullanıcılar için yemek 
hazırlama ve pişirme ekipmanı. Ürün 
içeriği: iki adet ayak, bir adet ızgara, bir 
adet çatal, bir adet kaşık ve bir adet bıçak. 
Ürün taşıma esnasındayken çatal, bıçak 
ve kaşık ızgaradaki yuvalarına yerleşmiş 
vaziyettedir.

Food preparation and cooking equipment 
for users traveling alone and backpacking. 
Product included: two legs, one grill, one 
fork, one spoon and one knife. The fork, 
knife and spoon are placed in the slots in 
the grill during transportation.

DETOOT DETOOT

MUHAMMED
BULUT EK

Kadir Has University
Art &Design Faculty
Industrial Design

Kadir Has Üniversitesi
Sanat Tasarım Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı
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PunCook, kamp alanında hiking yapan 
insanların yemek pişirme esnasında 
ateş üstüne konulan araçların kullanım 
zorluğunu problem olarak benimseyerek 
bu soruna çözüm olarak tasarlanmıştır.

PunCook was designed as a solution to 
this problem by embracing the difficulty 
of using the vehicles put on the fire during 
cooking of people hiking at the campsite.

PUNCOOK PUNCOOK

AYDIN YANKI
ALPER

Kadir Has University
Art &Design Faculty
Industrial Design

Kadir Üniversitesi
Sanat Tasarım Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı
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Motosikletli kampçıların bagaj hacmi 
ne kadar sınırlı ise kampçı ruhları da bir 
o kadar sınırsızdır.İlk kuralları, mümkün 
olduğunca en az gerekli eşyayı alıp en çok 
deneyimlerini yanına almaktır. Topcase’den 
hariç alınan çantalar arazide kullanıcıya 
daha zor bir sürüş sağlayacaktır. Ürün 
düşük hacimli, hafif ve pratik olarak 
tasarlanmıştır.

The motorcycle campers’ baggage 
volume is limited as much as the camper’s 
spirit. The first rules are to take the least 
necessary items as much as possible and 
take the most experiences with you. Bags 
taken from the Topcase will provide a 
more difficult ride on the field. PORTIZ is 
low volume, light and practical.

PORTIZ PORTIZ

SENA BUSE
GENÇ

Kadir Has University
Art &Design Faculty
Industrial Design

Kadir Üniversitesi
Sanat Tasarım Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı
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Açık alanda ateş yakmak ve onu 
korumak zordur. Bikamp bu konuya 
yeni bir yaklaşım getirerek kamp ve 
piknikler için portatif ateş yakma kiti 
olarak tasarlanmıştır. Bikamp ile ister 
doğadaki çalıları tutuşturarak ister 
ispirto ya da kamp gazınızı bağlayarak 
yemek, çay yapabilirsiniz.Ateş kaynağı 
sayesinde ısınan yüzeyde kestane,ekmek 
kızartabilirsiniz.

It is difficult to light a fire in the open area 
and to protect it. Bikamp is designed as a 
portable fire burning kit for camping and 
picnics by bringing a new approach to this 
issue. chestnuts, toast.

BİKAMP BİKAMP

BETÜL
YILMAZ

İstanbul Ticaret Üniversitesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Endüstriyel Tasarım

Istanbul Commerce Universty
Architecture & Design Faculty
Industrial Design
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Derin,backpack kullanan kampçılar 
için tasarlanmış bir pişirme setidir. 
1,1-2 kişilik gruplar için idealdir.Kamp 
ateşinin kontrolsüz ateşine maruz kalma 
sorununa odaklanan Derin,kamp ateşine 
tencereoturtma sorununu da çözmüştür.

Derin is a cooking set designed for 
backpackers. Focusing on the problem 
of exposure to uncontrolled fire of the 
campfire, Derin has also solved the 
problem of sitting in the campfire.

DERİN DERİN

NEJLA NEHİR
YURTSEVER

Kadir Has University
Art &Design Faculty
Industrial Design

Kadir Has Üniversitesi
Sanat Tasarım Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı
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Hareketli ve çıkarılıp takılabilen kulpları , 
vakum supabı , çift taraflı işlevsel kapağı 
ile teknik kamp yapan kampçılar için 
kalan ya da fazladan pişirdikleri yemekleri 
istedikleri zaman sıcak tutacak bir tencere 
tasarımı.

With its movable handles , vacuum valve, 
double-sided functional lid, it is a pot 
design for technical campers that will 
keep the remaining or extra meals warm 
whenever they want.

İLBETO İLBETO

NERGİS İLAYDA
BAYGIN

Kadir Has University
Art &Design Faculty
Industrial Design

Kadir Has Üniversitesi
Sanat Tasarım Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı
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Back-Pan sırt çantasını sırtlayıp ansızın 
kampa gitmek isteyen maceraperestler 
için ateşe uzaklığı ayarlanabilen bir 
tencere tasarımıdır. Ana borunun 
üzerindeki dişi erkek kilit sistemi ile çalışan 
küçük, karşılıklı olmak üzere sekiz tane 
boru, seviyeleri belirleyerek tencerenin 
ateşin üzerindeki mesafesini ayarlıyor.

Back-Pan is a pot design that can be
adjusted to the distance from the fire 
for adventurers who want to pack their 
backpacks and go camping all of a 
sudden. Eight small ,reciprocal pipes, 
working with the female ? male lock 
system on the main pipe, determine the 
levels and adjust the distance of the pot 
over the fire.

BACK-PAN BACK-PAN

ÖYKÜ
TÜRKER

Kadir Has University
Art &Design Faculty
Industrial Design

Kadir Has Üniversitesi
Sanat Tasarım Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı
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Ürünün tasarlanma amacı kamp 
alanlarında yemek yedikten sonra çıkan 
bulaşığı pratik bir şekilde yıkamaya 
kolaylık sağlar. İnsanların bir çoğunluğu 
kamp alanları bulaşık yıkamak zor 
olduğu için tek kullanımlık plastikler 
kullanmaktadır. Ürünün hedeflerinde kolay 
yıkamayı sunarak tek kullanımlık plastik 
kullanımı azaltmaktır.

The purpose of the product’s design 
is to make it easier to wash the dishes 
after eating in the camping areas in a 
practical way. The majority of people 
use disposable plastic because camping 
areas are difficult to wash. The goal of the 
product is to reduce the use of disposable 
plastic by offering easy washing.

BUHARDA YIKAYICI BUHARDA YIKAYICI

AYŞE SENA
BOZKURT

Kadir Has University
Art &Design Faculty
Industrial Design

Kadir Has Üniversitesi
Sanat Tasarım Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı
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Çoğu zaman masasız açık hava 
ortamlarda yemek yiyebilmek-içebilmek 
için elimizdekilerden birini bir yere 
koyma ihtiyacı hissederiz. Loop masasız 
kamp ortamında tabak ve bardağın bir 
düzleme ihtiyaç duyulmaksızın aynı 
anda kullanılabilme ihtiyacı üzerine 
tasarlanmıştır.

Most of the time, we feel the need to put 
one of the things we have in place in order 
to eat and drink in open-air environments 
without tables. It is designed on the need 
for plates and cups to be used at the same 
time without the need for a surface plate 
in the camping environment without a 
table.

LOOP LOOP

DAMLA
KARAHASAN

Kadir Has University
Art &Design Faculty
Industrial Design

Kadir Has Üniversitesi
Sanat Tasarım Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı
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Kolay kullanımlı tek kişilik tava ve ızgara 
olabiln ürün. sapı kullanılan amaca göre 
değişiyor. rahat ve temiz bir kullanımı 
olması için kesme tahtası olan bir kapağı 
bulumakta. demir döküm malzeme üretim 
kolaylıgından dolayı tercih ettim.

Easy-to-use single pan and grill product. 
The handle changes according to the 
purpose used. There is a cover with 
cutting board for a comfortable and clean 
use. I preferred the iron casting material 
because of its ease of production.

ISGAVA ISGAVA

NESLİHAN
BİBEROĞLU

Kadir Has University
Art &Design Faculty
Industrial Design
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Bu ürün kamp alanlarında yemek yeme, 
hazırlama ve servis konularındaki 
eksikliklerin farkedilip göz önüne alınması 
sonucunda tasarlanmıştır. Bu ürün hedef 
kitle olarak tek kişilik kamp yapan kişilerin 
tek ürün ile birden fazlla işlevi yerine 
getirilmesi amaçlanmıştır.

This product is designed as a result of
recognizing and taking into account the 
deficiencies in the areas of eating,
preparing and serving in camping areas. 
The aim of this product is to fulfill the 
functions of one person camping with 
more than one product.

TUT-YE TUT-YE

MUSTAFA CAN
YILDIZ

Kadir Has University
Art &Design Faculty
Industrial Design

Kadir Has Üniversitesi
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Ürün, kamp alanına kullanılan 
malzemelerin tek üründe birleşip prari̇k 
bi̇r yapiya bürünmesi̇ amacıyla
tasarlanmıştır. ocak, tencere, katı/sıvı 
termosu, ısı ölçer, gibi̇ kamp alanında 
asgari̇ ihtiyaç olan ürünler alüminyum bir 
kasayla arada toplanarak az yer kaplarken 
hafif bir yapıda tasarlanmıştur. Ürünün 
kapalı haliylede pratik bir formdadır. 
tripod olarak kullanılan alan tutacak olarak 
kullanılırken isnenildiğinde iple çantaya 
asılabilir. Sıkıcı ve tek düze düşünülmüş 
kamp eşyalarının yanında kişiselleştirilmiş 
ve farklı renk seçenekleri̇ sunan modüler 
bir tasarım olarak düşünülmüştür.

The product is designed to combine 
the products used in the camping area 
to a praric structure in one product. the 
products needs minimum needs in the 
camp area as a furnace, cookware, solid 
/ liquid thermos, heat measurer, are 
collected in aluminum case and designed 
in a light structure. the product is in a 
practical form. the area used as a tripod 
can be hung in the bag with the rope 
when used as a handle. as a modular 
design that is personalized and provides 
different color options there where boring 
and unique thought camp items.

KAMP PRO KAMP PRO

HASAN 
OĞUZHAN
BEKTAŞ

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

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni.
Mimarlık Fakültesi
İç Mimarlık
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Flameinno, Araç ile gidilen kalabalık 
kamplarda tercih edimesi öngörülen bir 
ateş tutucu ve pişirme ekipmanıdır. Ateş 
şiddetiini değiştiremiyorsak kontole almak, 
yiyeceğin pişeceği alanın ateşe yakınlık ve 
uzaklığını ayarlayarak verimli bir pişirme 
süreci sağlamak amacıdır.

Flameinno is a fire pit and cooking 
equipment which is intended for use in 
crowded camps driven by vehicles. If we 
cannot change the intensity of the fire, it 
is aimed to control it and to provide an 
efficient cooking process by adjusting the 
proximity and distance of the area to be 
cooked.

FLAMEINHO FLAMEINHO

GİZEM
AYDINER

Kadir Has University
Art &Design Faculty
Industrial Design

Kadir Has Üniversitesi
Sanat Tasarım Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı



93

METALDEN MAMUL 
KAMP MUTFAK EŞYALARI 
KATEGORİSİ

ÖĞRENCİ
BİRİNCİ TUR ELEMEYİ
GEÇEN PROJELER
STUDENT
QUALIED PROJECTS
IN THE FIRST ROUND

Kampta vakit geçirmeyi seven kahve sever
kampçıların bu konuda ekipman bulmakta
zorluk çektiklerini araştırmalarım 
sonucunda gördüm.

As a result of my research, I have seen 
that coffee-loving campers, who like to 
spend time in the camp, have difficulty in 
finding equipment.

COEM COEM

MERVE
CİZGÖZLER
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Özellikle sırt çantalı kamp yapan insanlar 
için, yanlarında getirecekleri̇ eşyalar son 
derece önemlidir. bu sebeple insanlar 
kamp alanlarında ulaşabileceklere 
ürünleri̇yanlarında taşımak istemezler.
bu sebeple tasarlanan bu matara 
doğada bulunan kirli̇suyu temiz suya 
dönüştürmektedir.

Especially for those who build camps 
with backpacks, the items they bring with 
them are extremely important. for these 
reasons, people do not want to carry the 
products on the side of the camping areas.

FILT-FLA FILT-FLA

İREM
KARAKUŞ
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Sargan modüler yemek kiti, kampçılar 
için, farklı yemeklerin farklı pişirilme 
tekniklerine adapte olabilen bir üründür. 
Modüler yapısı ve kolay kurulumunun 
yanı sıra, zaman ayarı ve farklı pişirme 
dinamikleri öne çıkan özellikleridir.

Sargan is a modular cooking kit for 
campers that can adapt different cooking 
methods. The outstanding features of 
product are different cooking Dynamics 
and timer option as well as modularity and 
?easy-to-set up?.

SARGAN SARGAN

MUHAMMET 
EMRE ERSOY

TOBB 
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Güzel Sanatlar, Tasarım ve 
Mimarlık Fakültesi 
Endüstriyel Tasarımı

TOBB University of 
Economics and Technology
Faculty of Fine Arts Design and 
Architecture
Department of Industrial Design
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Tasarım ilhamını retro benzin 
bidonlarından alan bir kamp seti. Kompak 
boyutlarının içerisinde barındırdığı 
fonksiyonel elemanlar sayesinde kamp 
alanında tanımlı ve fonksiyonel bir mutfak 
deneyimi sunar. Kompakt boyutları 
sayesinde şık tasarım kolaylıkla taşınabilir.

It’s a camping set inspired by retro jerry 
fuel cans. It offers a defined and functional 
cooking experience in the camping 
area thanks to the functional elements it 
contains in its compact dimensions. The 
compact design makes the sleek design 
easy to carry.

JERRY BOX JERRY BOX

BERK
ŞAHİN

Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı

Marmara University
Faculty of Fine Arts
Department of Industrial Design
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Kalabalık arkadaş gruplarına kolaylık 
sağlama birlikte ve farklı besin türlerini bir 
arada pişirmeye yönelik bir amacı vardır.

Has a purpose to cook together different 
types of food and to provide convenience 
to crowded groups of friends.

COOK & GRILL COOK & GRILL

HANDE
BİNER

Kadir Has University
Art &Design Faculty
Industrial Design

Kadir Has Üniversitesi
Sanat Tasarım Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı
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SOUVI-CO gurme tadları seven kampçılar 
için tasarlanmıştır. Paslanmaz çelikten 
yapılma kaplarıyla ve gömme aparatlarıyla 
kampçılar için idealdir. Lezzetlerinizi artık 
dışarı taşıyabilirsiniz!

SOUVI-CO gurme tadları seven kampçılar 
için tasarlanmıştır. Paslanmaz çelikten 
yapılma kaplarıyla ve gömme aparatlarıyla 
kampçılar için idealdir. Lezzetlerinizi artık 
dışarı taşıyabilirsiniz!

SOUVI-CO SOUVI-CO

JÜLİDE ECE
AĞIRDİL

Kadir Has University
Art &Design Faculty
Industrial Design

Kadir Has Üniversitesi
Sanat Tasarım Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı
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Tasarımın amacı birden fazla fonksiyonu 
bir araya toplamak ve gereksiz yer 
kaplayan materyallerden kaçınmak.

The purpose of the design is  to gather 
multiple functions  together and to avoid  
unnecessary footprint.

BAİT BAİT

ÖZLEM
ÇAĞAN

Marmara University
Faculty of Fine Arts
Department of Industrial Design

Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı
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Potterm, kamp yapan bireylerin tek bir 
üründe birden fazla işleve erişebilirliğini 
sağlamak adına, su ısıtılabilecek bir 
pişirme kabı ile taşıma ve muhafaza etme 
işlevini gerçekleştirebilecek olan termosu 
bir araya getirmeyi hedeflemiştir. Bu 
özelliği ile ekstra yer kaplamayarak kamp 
tutkunlarına saklama ve taşıma kolaylığı 
sağlamaktadır.

Potterm aims to bring cooking pot and 
thermos together in order to enable 
campers to have access to multiple 
functions such as liquid heating, food 
cooking and conservation. Potterm, 
with these features, provides ease of 
conservation and carriage for the  
camping addicts.

POTTERM POTTERM

Gazi University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design

FEYZA
ÖZMEN

Gazi Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı
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Proje, kamp sırasında kullanılan mutfak 
gereçlerinin pişirme öncesi ve sonrası 
problemleri göz önünde bulundurularak, 
saklama, taşıma, pişirme gibi işlevler dahil 
edilerek sağlıklı malzemeler seçilip portatif 
bir ürün oluşturmayı amaçlar.

The project aims to create a portable
product by selecting healthy materials 
by including functions such as storage, 
transportation and cooking, taking into 
consideration the pre- and post-cooking 
problems of kitchen utensils used  
during camping.

SEFERİ SEFERİ

ASLI
EKİM 

Mimar Sinan Fine Arts University
Faculty of Architecture
Industrial Products Design

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni.
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürün Tasarımı
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Kefirci’nin amacı kefir yapımında 
kullanılan ekipman sayısını azaltıp maya 
taneciklerinin mümkün olduğunca zarar 
görmeden, hijyenik şekilde saklanmasıdır. 

Mayalama işlemi, maya kabının 
havalandırma pipeti takıldıktan sonra süt 
eklenmiş kavanozun üzerine 180
derece döndürerek kapatılması ile 
başlatılır. Kapatıldıktan sonra mayalar alt 
tarafa gelecek şekilde kavanozlar çevrilir. 
Böylece süt kavanozundaki süt, maya 
kavanozuna dolar mayalama başlar. Bu 
haliyle oda sıcaklığında 8 ila 24 saat 
arası beklenir. Kefirin tutup tutmadığı 
içerisindeki sütün kıvamına bakılarak 
anlaşılır. Mayalanma bitince tekrar 180 
derece çevrilerek süzme işlemi başlatılır. 
Kefirin kıvamına göre bir süre beklendikten 
sonra üst kapta sadece mayalar kalınca 
maya kabı ayrılır. Kefir kabındaki kefir içilir, 
içilmeyen kapağı kapatılarak aynı kapta 
saklanır. Maya kabına tekrar süt eklenerek 
dolaba kaldırılır, 4 güne kadar saklanır. Bu 
işlem bir düngü halinde istenildiği kadar 
yapılır. Kefirci havalandırma gerekliliğini 
bir pipet ve yaylı havalandırma kapağı ile 
sağlar. Pipet yerine oturtulduğu zaman 
konumu dolayısı ile ön havalandırma 
kapağını açar. Böylece süt kabına 
daldırılmak üzere açık bir sistem
oluşturulmuş olur. Maya kabı pipeti ile 
beraber süt kabının üzerine kapatılırken 
pipetin içerisinde hava bulunması sebebi 
ile içine süt girmez ve döndürürken 
dökülmez(prototiplerle denenmiştir) 

Kefirci standart 82mm twist off 
kavanozlarla uyumlu olacak şekilde
tasarlanarak evdeki fazla kavanozlarla 
kullanılabilir. Havalandırma pipeti farklı 
kavanozlarda kullanılabilmesi için birbirine 
sıkı geçme ile geçen üç parçadan 
oluşmaktadır. Kefir mayası markaları ile 
işbirliği olanağı sağlar. Kefir yapımı tüm 
dünyada yükselen bir trend olması nedeni 
ile ihracat kapasitesi yüksek bir üründür.

Kefirci is a combination of fermenter, 
strainer and container which aims to 
provide a hygenic environment for  
kefir grains. 

It keeps grains whole and clean by not 
transferring them from one equipment 
to another. Fermenting and straining 
processes follow each other by turning 
containers upside down each time after 
they are attached. After grains put inside 
grains container, strainer cap and air flow
pipe is attaced on it. Then container is 
turned closed on to milk container. They 
are turned upside down and milk meets 
the grains. It take 8-24 hours to totally 
ferment, you can decide it by monitoring 
the liquid consistency by shaking. After it 
is done turn them again to strain kefir from 
grains. After all kefir is go down, remove 
grains container from kefir container. 
You can keep the grains on hold in the 
fridge up to 4 days. Air flow is provided 
by a pipe attached under mini cup which 
automatically opens an air flow cap on 
it. When you release the pipe from it, 
cap closes automatically too to prevent 
misuse. 

Product matches all 82mm standart twist 
off glass containers, so it can be used any 
container at home. It has 1 lt kefir making 
capacity. Mini grain container can be 
also used as one cup kefir maker. Making 
kefir at home is a global trend so it has a 
powerful export potential. Also it has a 
strong cooperation ability with ready to 
use kefir grain products.

KEFİRCİ KEFİRCİ
ÜLGEN
AYRANCI

İstanbul Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı

İstanbul Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design
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Kompost üretimi çoğunlukla büyük ölçekli 
düzeneklerle yapılabilmektedir. 
Cobox, başlangıç düzeyinde kullanım için 
kompost ve bitki saklama kabıdır. Özetle 
kullanıcıların bu ürün bazında az miktarda 
da olsa organik atıkları geri dönüştürmek 
için ev ortamında kompost üretimini, 
ve üretilen kompostun tekrar bitkiler 
için kullanımını sağlar. Üründe temel 
amaç, bitki saksısı ve kompost alanını 
birleştirerek bitkiye verilen suyun altındaki 
kompost alanını beslemesi, ve kompost 
alanında oluşturulan yararlı kompostun 
tekrar bitki alanına transfer edilerek 
kullanılmasıdır. Bu anlamda bitmeyen bir 
döngüyü de temsil eder. Buna ek olarak, 
bitki ve kompost alanından edinilen atık su
da bitkiler için çok yararlı olduğundan, 
bu suyun da atılmadan ayrı bir alanda 
toplanması ve tekrar kullanılması 
öngörülmektedir.

Composting is a practice done in Turkey 
and many different countries as a way 
to prevent organic waste disposal, as 
recycling such valuable materials help 
the soil regain its beneficiary attributions. 
It can be a perfect use for gardening as 
well, and most of household owners are 
being encouraged to produce their own 
compost. Composting units are generally 
wide, large containers that can be
placed in outdoors. Cobox, however, is 
designed for the users to easily produce 
their own compost even if in relatively 
small amounts. As it is designed to 
combine the flower pot together with 
the composting reservoir, the water used 
for the flower is drained below to the 
composting part where the soil is kept 
humid.

COBOX COBOX
VAFA
MAMMADOVA

İstanbul Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı

İstanbul Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design



107



108

Mutfağa olan ilgim ile birlikte , tasarıma 
olan ilgimi bir araya getirince mevcutta 
olan ürünlerin pratik ve geleneksel 
çözümlerin dışına çıkamadığını farkettim. 
Ev içi ve ev dışı aktivitelerini bir araya 
getirdiğimde kullanıcıların (ki bu 
durumda annelerin) tasarımdan çok 
fonksiyonellik ve pratiklik aradıklarını 
gördüm. Gıdalarımızı soğuk tutmak amaçlı 
tasarlanan ürünlerde genellikle çoklu 
ürün bazında projelerin mevcut olduğunu 
gördüm. Tek bir ürün için tasarlanmış 
projeye rastlamadım. Bu nedenle tek çeşit 
ürünlük saklama kabı tasarlamayı uygun 
gördüm. Polipropilen plastiğin gıdalar 
için uygunluğunu, enjeksiyon yöntemi ile 
üretim kolaylığını ve aynı zamanda
kalıplama sayesinde farklı et kalınlığı 
verme imkanını kullanarak tek parçadan 
oluşan gövde ve yine tek parçadan oluşan 
bu sefer yine aynı üretim yöntemi ile 
üretilmiş silikon malzemeden oluşan kapak 
ile kullanımı kolay, depolaması kolay, 
bir ürün ortaya çıkardım. Ana gövdesi 
açılabilen ve kapanabilen dikdörtgen 
prizma olarak tasarlandı. Açık halinde 
5 yüzeyi de tamamen yatay biçime 
getirilebiliyor. Kapatmak için yan yüzeyler 
dik konuma getirilir ve uzun kanarlardaki 
çıkıntılar kısa kenarlarda bulunan 
boşluklara sıkı geçme olarak kapatılır. 
İçine ürün konduktan sonra kapağı sıkıca 
kapatılır. Kapaklı ve kilitli yapısı sayesinde 
hava ve sıvı sızdırmaz. Bu şekilde gıdalar
bozulmadan veya erimeden tek bir ürün ile 
A noktasından B noktasına götürülebilir.

When I combined my two passions in life 
which are the cuisine and design I have 
realized that the current products were 
not able to move beyond practicality and 
traditionality. After gathering information 
on both indoor and outdoor activities of 
the end-users, i have seen that they were 
searching for practical solutions rather 
than the design of the product that they 
wish to obtain. During my research, I
have seen that products designed to 
preserve the cold chain are usually 
multi-product based projects. I have 
not come across a project designed for 
a single product. Therefore, I deemed 
it appropriate to design a single type of 
storage container. Polypropylene plastics
suitability for foods, the ease of 
production by injection method and 
the possibility of giving different wall 
thickness within a one-piece
body and again a one-piece body made 
of silicone material produced by the same 
production method for the lid makes the 
production effortless and the product 
will be easy to store and easy to use. The 
main body is designed as a rectangular 
prism that can be opened and closed. In 
the open state, all 5 surfaces can be made 
completely horizontal. To close, the side 
surfaces are brought to an upright
position and the protrusions in the long 
grooves are closed by snapping into the 
gaps on the short edges. After the product 
is put into the lid is tightly closed which 
is airtight and liquid-tight thanks to its lid 
and locking structure any good can be 
transported from point A to point B with a 
single product without the risk of spoiling 
or melting.

MINIBUZ MINIBUZ
EZGİ
METE

Özyeğin Üniversitesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı

Özyegin University
Faculty of Architecture And Design
Department of Industrial Design
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Steamer lunch box , sağlıklı beslenmeye 
önem veren öğle aralarında hızlı bir şekilde 
yemek ihtiyacını karşılamak isteyenler için
tasarlanmış bir saklama kabıdır. Steamer 
lunch box yemeklerinizi ısıtmanız için 
özel olarak tasarlanmıştır.Steamer 
lunch box yemekleri buhar ile ısıtır.
Bunun için tam orta kısımda su için 
bir hazne bulunur , haznenin etrafında 
bulunan delikler sayesinde buhar 
dağılımı sağlanmış olur.Yemeklerinizi 
sağlıklı bir şekilde yiyebilirsiniz.ayrı 2 
haznesi ile kolay temizlik amaçlanmıştır.
Yanınızda taşıyabildiğiniz kadar ısıtma 
kolaylığını da düşündüğümüz bu üründe 
usb tercih edilmiştir notebook dan veya 
aracınızda da kolaylıkla ısıtma işlemini 
gerçekleştirebilirsiniz.

Steamer lunch box is a storage container 
designed for people who want to eat 
quickly during lunch breaks, which are 
important for healthy eating. Steamer 
lunch box is specially designed for heating 
your meals. Steamer lunch box heats 
the food with steam. For this, there is 
a reservoir for water in the middle part 
of the tank, and the steam distribution 
is provided thanks to the holes located 
around the reservoir. usb is preferred in 
this product, which we think of the ease 
of heating as much as you can carry with 
you, you can easily perform the heating 
process from your notebook or your car.

STEAMER
LUNCH BOX

STEAMER
LUNCH BOX
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VOLKAN
TUNA

Gazi Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstriyel Tasarımı

Gazi University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design
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0-3 yaş aralığındaki bebek beslenmesinde 
anneler özellikle ev dışında çeşitler 
problemler yaşamaktadır. Mama 
hazırlarken kullanılacak suyun belirli bir 
ısı aralığında kalması, mamayı, sıcak suyu 
ve biberonu ayrı ayrı depolama ihtiyacı 
bu problemlerin başında gelir. Swill bu 
ihtiyaçlara yönelik olarak tasarlanan mama 
saklama ve hazırlama kitidir.

Infant nutrition in the 0-3 age range 
mothers face various problems outside the 
home. Water should be within a certain 
temperature range when preparing food. 
Storing bottles, food and water separately 
is one of these problems. Swill is a food 
storage and preparation kit designed for 
these needs.

SWILL SWILL

AYLİN
KORUBAŞI

Gazi Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı

Gazi University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design

MERVE
CANBEY

Anadolu Üniversitesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Endüstriyel Tasarım

Anadolu University
Faculty of Architecture & Design
Industrial Design
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Dual; her yaştan insanın günlük yaşamında 
yanında taşıyabileceği, pratik ve 
kullanışlı bir besin taşıma kabıdır. Bu ürün 
çalışanların, öğrencilerin, sporcuların 
vb. araöğün ihtiyaçlarını bir üründe 
birleştirerek taşıyabilmesini amaçlar. 
Üretimi oldukça kolay olan Dual, aynı 
kalıptan çıkan iki kabın ortak kapak ile 
birleştirilip maliyetini düşürür.

Dual is a multifunctional and practical
lunchbox which can be carried by people 
of all ages in daily life. This product is 
suitable for working people, students, 
athletes etc. to combine their snack needs 
in one piece. Production method is very 
easy for lower the cost. Two containers of 
one pack are same and shares one cap.

DUAL DUAL

BESTE
GÖRKEY

CANSU
TUZCU

Bahçeşehir Üniversitesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı

Bahçeşehir University
Faculty of Architecture and Design
Department of Industrial Design



116

PLASTİKTEN MAMUL 
SAKLAMA KAPLARI 
KATEGORİSİ

PROFESYONEL
BİRİNCİ TUR ELEMEYİ
GEÇEN PROJELER
PROFESSIONAL
QUALIED PROJECTS
IN THE FIRST ROUND

Spor merkezleri, yüzme salonları, plajlarda 
duş alımını gerektiren mekanların 
kullanıcılarının, genelde plastik poşetlerde 
taşıdığı duş eşyalarını rahat taşımaları, 
kabin içinde bireysel eşyalarını da 
muhafaza edebilecekleri hijyenik raf ve 
taşıma kabı olarak onlyKAB tasarlanmıştır. 
Tasarım sonucunda, plastik poşet 
tüketiminde azalma öngörülmedir.

OnlyKAP has been designed as a hygienic 
shelf and carrying container for the 
users of sports centers, swimming halls, 
beaches requiring spaces for showering 
to carry the shower items that they 
usually carry in plastic bags, and to store 
their individual belongings in the cabin.
As a result, a reduction in plastic bag 
consumption is envisaged.

ONLYKAB ONLYKAB

BUĞÇE
MISTAÇOĞLU

GÖKÇE
KÖSELER

İstanbul Kültür Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık

İstanbul Kültür University
Faculty of Architecture
Architecture
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Likit gıdaların, depolandıkları saklama
kaplarını açmadan, kontrollü ve ölçekli bir 
şekilde kullanılabilmesini sağlamak.

To ensure that the liquid foods can be 
used in a controlled and scaled manner 
without opening the storage containers 
where they are stored.

OLY OLY

MUHAMMED 
KAYSI

GAMZE
ÇAPAROĞLU

Kocaeli Üniversitesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
İç Mimarlık

Kocaeli University
Faculty fo Architecture & Design
Interior Architecture
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PROFESYONEL
BİRİNCİ TUR ELEMEYİ
GEÇEN PROJELER
PROFESSIONAL
QUALIED PROJECTS
IN THE FIRST ROUND

Yuvam, deprem ve benzeri yıkıcı afetlerde 
ihtiyaç duyulan belli malzemelerin 
bir arada ve organize bir şekilde 
depolanabileceği, kullanıcının acil bir 
durumda belli bir süre temel ihtiyaçlarını 
karşılayabileceği yaşam devam kitidir.

Yuvam is a life continuity kit that helps 
to organize and gather certain materials 
which can be needed on an event of an 
earthquake or similar destructive disaster. 
With this kit, the user can manage to 
survive for a certain amount of time.

YUVAM YUVAM

MENŞURE SENA
ENGİN

ANIL
KALLI

Kadir Has Üniversitesi
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı

Kadir Has University
Art &Design Faculty
Industrial Design

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği

Zonguldak Karaelmas University
Faculty of Engineering
Mechanical engineering
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PROFESYONEL
BİRİNCİ TUR ELEMEYİ
GEÇEN PROJELER
PROFESSIONAL
QUALIED PROJECTS
IN THE FIRST ROUND

Köftelik; derin dondurucuda köfte saklama 
kabı, buz dolabı poşetlerinde köfte 
saklama yöntemine yenilikçi bir bakış açısı 
kazandırmak amacıyla tasarlanmıştır.

Köftelik; The meatball storage container 
in the freezer is designed to give an 
innovative perspective to the meatball 
storage method in the refrigerator bags.

KÖFTELİK KÖFTELİK

DERYA
YALMAN

Yeditepe Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı

Yeditepe University
Faculty of Fine Arts
Department of Industrial Design
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PROFESYONEL
BİRİNCİ TUR ELEMEYİ
GEÇEN PROJELER
PROFESSIONAL
QUALIED PROJECTS
IN THE FIRST ROUND

Peet evcil hayvan sahipleri için, özellikle 
gezinti, uzun süreli seyahat, hafta sonu 
aktiviteleri gibi durumlarda hayvanlarının 
ihtiyaçlarını hijyenik ve hızlı bir biçimde 
karşılamalarını sağlamak için tasarlanan 
bir kompakt taşıma kabıdır. Yeme, 
içme, oyun,güvenlik gibi hayvanın 
temel ihtyiyaçlarının hepsi göz önünde 
bulundurularak tasarlanmıştır

Peet is a compact container designed 
for pet owners to satisfy the needs of 
their animals quickly and hygienically, 
especially in situations such as trip, long-
term travel, weekend activities. Designed 
with all the basic needs of the animal in 
mind: eating, drinking, playing, safety.

PEET PEET

ABDULKADİR
URUC

Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı

Middle East Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design
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PROFESYONEL
BİRİNCİ TUR ELEMEYİ
GEÇEN PROJELER
PROFESSIONAL
QUALIED PROJECTS
IN THE FIRST ROUND

Et ve tavuk ürünleri başta olmak üzere
gıdada taşıma süresini uzatacak ve 
mevcutta kullanılan plastik köpük 
kullanımının önüne geçerek doğa dostu 
kullanıma olanak sağlayacak ürün 
oluşturmaktır. Tekrar kullanıma olanak 
sağlamaktır.

It is to create a product that will extend 
the transportation time in food, especially 
meat and chicken products, and prevent 
the use of plastic foam that is currently 
used, and enable nature-friendly use. It 
allows reuse.

TERMET TERMET

FARUK
YILMAZ

Bahçeşehir Üniversitesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı 

Bahçeşehir University
Faculty of Architecture and Design
Department of Industrial Design
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PROFESYONEL
BİRİNCİ TUR ELEMEYİ
GEÇEN PROJELER
PROFESSIONAL
QUALIED PROJECTS
IN THE FIRST ROUND

Kedi tuvaletleri hijyen açısından sık 
temizlenmesi gereken ürünlerdir. Bu işlemi 
pratik ve hijyenik bir sisteme dönüştürmek 
amacı ile Wi kedi tuvaleti tasarlanmıştır.
Animasyon dosyasında çalışma şekli 
gösterilmiştir.

Cat toilets should be cleaned regularly 
due to sanitary issues. In order to make 
this process more practical and hygienic, 
Wi Cat toilet has been designed.The 
animation file shows how it works.

WI KEDİ TUVALETİ WI CAT TOILETS

FERHAT
KILIÇ

Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Tekstil 

Marmara University
Faculty of Fine Arts
Textile
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PROFESYONEL
BİRİNCİ TUR ELEMEYİ
GEÇEN PROJELER
PROFESSIONAL
QUALIED PROJECTS
IN THE FIRST ROUND

Bir çok ülkede ilk öğretim tam gün 
yapılmaktadır. Bu yüzden milyonlarca 
çocuk okula öğle yemeği dışında 
atıştırmalık yiyecek ve pet su kullanımına 
karşı matara götürmektedir. Çalışma, 
çocuklarını ilgisini çekebilecek ikonik 
bir tasarım ile pazar içinde az bulunan 
‘beslenme seti’ gruplarına alternatif 
olabilecek bir ürün grubu olarak ele 
alınmıştır.

In many countries, primary education is 
full-time. That’s why millions of children 
bring snack, (besides lunch) and water 
bottle, against PET water. So, the subject 
is taken with an iconic design that can 
attract the attention of children, as an 
alternative product to the ‘lunch box set’ 
groups that are few in the market.

MINNI MINNI

MURAT
ERBAS

Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı

Middle East Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design
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PROFESYONEL
BİRİNCİ TUR ELEMEYİ
GEÇEN PROJELER
PROFESSIONAL
QUALIED PROJECTS
IN THE FIRST ROUND

Monoduo sporcular ve kampçılar için
tasarlanmış bir üründür. Kolaylıkla yiyecek 
ve içeceğinizi bir arada taşıyabileceğiniz 
bir tasarım ürünü olarak hedeflenmiştir.

Monoduo athletes and campers is a 
product designed for. Easily enjoy your 
food and drink one you can carry together 
as a design product.

MONODUO MONODUO

ENİS
ALTINKAYNAK

Anadolu Üniversitesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Endüstriyel Tasarım 

Anadolu University
Faculty of Architecture & Design
Industrial Design
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PROFESYONEL
BİRİNCİ TUR ELEMEYİ
GEÇEN PROJELER
PROFESSIONAL
QUALIED PROJECTS
IN THE FIRST ROUND

MUSTAFA
YILMAZ

İstanbul Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık

Istanbul Technical University
Faculty of Architecture
Architecture

Balina biçimi ile özdeşleştirilmiş eğlenceli 
bir gıda saklama kabıdır valas. Orca, 
beluga ve kambura gibi model serileriyle 
kullanıcıya sunulur. Ürünün hedef grubu 
çocuk ve bebeklerdir elbette. Çocukları 
yemeğe teşvik etmenin yanında, okul 
çantalarına, piknik sepetlerine ya da mama 
sandalyelerine eğlenceli bir oyuncak 
şekliyle dahil olur.

Valas is an entertaining vacuum seal food 
storage that is identified with the whale 
shape. Orca, beluga and humpback 
model series are offered to the user. The 
target group of the product is children 
and babies. In addition to encouraging 
children to eat, they are included in school 
bags, picnic baskets or high chairs with a 
shape of a fun toy.

VALAS VALAS
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PROFESYONEL
BİRİNCİ TUR ELEMEYİ
GEÇEN PROJELER
PROFESSIONAL
QUALIED PROJECTS
IN THE FIRST ROUND

Seyahatlerde ve spor sonrası duş kullanımı
için tasarlanmıştır.Duş malzemelerini bir
arada tutar kullanım kolaylığı sağlar. Spor 
ve spa merkezlerinde kullanılan duş
kabinlerinde eşyalarımızı koyacak alan
bulamayız. Bu ürün sayesinde hepsi bir
arada, hijyenik bir şekilde kullanılır.Tek
yapmanız gereken açılır lastik kulpu uygun
bir yere asmak.

It is designed to use in shower both during
travels and after sports. It keeps 
showering materials together and 
provides ease of use. We cannot find 
space to put our belongings in shower 
cabins used in sports and spa centers. 
Thanks to this product, it is used in a
hygienic way. All you have to do is hang
the pop-up rubber handle in a suitable pla

KITKAT KITKAT

KÜBRA
KARANFİL

İstanbul Aydın Üniversitesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı

İstanbul Aydın University
Faculty of Architecture & Design
Department of Industrial Design
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SAKLAMA KAPLARI 
KATEGORİSİ

PROFESYONEL
BİRİNCİ TUR ELEMEYİ
GEÇEN PROJELER
PROFESSIONAL
QUALIED PROJECTS
IN THE FIRST ROUND

Monoduo sporcular ve kampçılar için
Yiyeceklerimizin, ihtiyaçlarımıza yönelik 
küçük notlar ile birlikte saklanmasına 
olanak veren, pratik kullanım amacına 
uygun tasarlanmış saklama kabı.

A storage container designed for practical 
use, which allows our food to be stored 
together with small notes for our needs.

STORAGENOTE STORAGENOTE

ALİ
ARSLAN

Mimar Sinan G .S. Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı

Mimar Sinan Fine Arts University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design
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PROFESYONEL
BİRİNCİ TUR ELEMEYİ
GEÇEN PROJELER
PROFESSIONAL
QUALIED PROJECTS
IN THE FIRST ROUND

Yemekten sonra arta kalan  yiyecekleri, 
düzgün bir şekilde saklayamadığımız 
için çoğu zaman çöpe atarız. Artık daha 
az zahmetle, kalan sos ve garnitürler 
bir daha ki yemeğe kadar muhafaza 
edinilebilecekler. Ürün sadece sos kabı 
olarak değil, servis tabağı olarak da 
kullanılabilecek, maliyet ve zahmeti yarıya 
indirecek, çok yönlü kullanım sağlamak.

We often dispose of the remaining food 
after a meal because we cannot properly 
store it. With less effort, the remaining 
sauces and garnishes can be kept until the 
next meal. The product can be used not 
only as a saucepan but also as a serving 
plate, to provide a versatile use that will 
reduce costs and inconvenience.

MOES MOES

İDİL
GÖRMÜŞ

Gazi Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı

Gazi University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design
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PROFESYONEL
BİRİNCİ TUR ELEMEYİ
GEÇEN PROJELER
PROFESSIONAL
QUALIED PROJECTS
IN THE FIRST ROUND

Tırnak bakım ürünlerinin bir arada 
saklanması için tasarlandı, hedef kitlesi 
kadınlardır. Loops’un merkezinde aseton 
için ayrı hazne tasarlandı; pamuk,törpü 
vb. için alt kısmında ayrı alanlar vardır. Oje 
sürerken, oje direkt standın üzerindeyken 
kullanılabilir(Eğik durması sürüşü 
kolaylaştırır ve aralıklı olduğu için geri 
koyarken ojemiz bozulmaz).

Loops is designed for storing nail care
products together.Target group is women.
In it’s center,a container is designed for 
acetone.Also there is place for cotton, 
rasp...When using the nail polish,it can be 
used directly on stand.Incline helps to use 
it more comfy.It is intermittent so that it 
doesn’t deteriorate when putting back the 
nail polish.

LOOPS LOOPS

SEVDA
SERBES

Bahçeşehir Üniversitesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı 

Bahçeşehir University
Faculty of Architecture and Design
Department of Industrial Design
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PROFESYONEL
BİRİNCİ TUR ELEMEYİ
GEÇEN PROJELER
PROFESSIONAL
QUALIED PROJECTS
IN THE FIRST ROUND

Okullarda öğrenciler ve öğretim 
elemanları, şirketlerde ise çalışanlar, 
çalışma ortamlarında kişisel eşyalarını 
ve evraklarını birlikte taşıyabilmek ve 
kullanabilmek için bir elemana ihtiyaç 
duymaktadırlar. Tasarlanan Kapdosya ile 
bu soruna çözüm bulunmaktadır.

Students and lecturers/teachers in 
schools and employees in companies 
need a product to carry and use their 
personal belongings and documents 
together in their work environments. With 
the Kapdosya designed, there is a solution 
to this problem.

KAPDOSYA KAPDOSYA

FATİH
US

Yıldız Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık

Yıldız Technical University
Faculty of Architecture
Architecture
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ÖĞRENCİ
STUDENT

Birincilik Ödülü
First Prize

Re-Oil’de; atık yağ geri dönüşümü 
konusunda bilinç yaratılıp atık yağ 
depolamada kullanıcıya yön göstermek, 
pet şişe kullanımı azaltmak ve atık 
yağın depolanma süresi arttırılarak 
evde kızartma yapan kullanıcının daha 
uzun periyotlarda yağı geri dönüşüm 
ünitesine boşaltması amaçlanmaktadır. 
Atık yağ depolamada kullanılan yöntemler 
yeterli değildir. Atık yağlar giderlere 
döküldüğünde kanalizasyonlara sıvanarak 
boruların %40 tıkanmasına neden olurken 
1L atık yağ 1 milyon litre içme suyunu 
kirletmektedir. Atık yağ depolamada 
kullanılan plastik şişeler, çöpte yangın 
çıkarma gibi sonuçlar doğurabilmektedir. 
Re-Oil 500 ml?lik 4 hazne içermektedir.
Hazneler kullanıma göre (balık, sebze 
vb) yağları sınıflandırmak, daha uzun 
periyotlarda yağ boşaltımı yapmak 
için evde depolama alanı yaratmakta 
kullanılabilir. Toplamda 2L’lik depolama 
kapasitesi vardır. Ml tespiti Kadıköy Atık 
Yağ Toplama alanlarındaki konteynıra tek 
seferde dökülebilecek yağ ölçüsü baz 
alınarak hesaplanmıştır. Ürünün yağın 
tavadan aktarımını kolaylaştırmak için
tasarlanmış formu, yiyecek kalıntılarını 
süzebilmesi için süzgeci bulunmaktadır. 
Yağın hava almasını önlemek için her 
haznenin kapağı vardır. Atık yağ toplama 
alanlarına taşıma sürecinde kullanıcıya 
kolaylık sağlamak ve konteynıra boşaltma 
işlemini tek seferde yapabilmesi için hazne 
kapakları yanında tutacaklı bir ana kapağı 
bulunmaktadır.4 hazneli Re-Oil’de kullanıcı 
kullandığı hazneyi tezgah üstünde kolay 
erişebilecek bir yerde bulundurabilirken 
diğer hazneleri tezgah altı gibi yerlerde 
depolayabilir. Ürüne ait küçük 4 kapak 
LDPE’den diğer parçalar PP’den 
üretilecektir. Küçük kapakların LDPE’den 
üretilmesi esneklik sağlayarak daha rahat 
kapanmasını sağlar. Küçük 4 kapak, 
süzgeç ve ana kapak enjeksiyon, hazneler 
ise blow molding yöntemi ile üretilecektir

Re-Oil;It is aimed to inform the user about 
waste oil recycling and to guide the user 
in waste oil storage to reduce the use of 
pet bottles and to increase the storage 
time of waste oil and the user who is in 
frying process can discharge the oil to the 
recycling unit in longer periods.Methods 
used for waste oil storage are insufficient.
When waste oils are poured into the 
drains,they can be causing the pipes
to clog at a rate of 40%, while 1L waste 
oil pollutes 1 million liters of drinking 
water.Plastic bottles used in waste oil 
storage may cause fires in garbage. Re-
Oil contains four 500 ml storage units.
It can be used to create storage space at 
home to classify oils according to the use 
of storage unit (fish, vegetables,etc) and 
to discharge oil in longer periods.It has a 
total storage capacity of 2L.Ml detection 
was calculated based on the oil size 
that can be poured into the container in 
Kadıköy Waste Oil Collection Area at one 
time.The product is designed to facilitate 
the transfer of oil from the pan and has a 
strainer to filter out food residues.Each 
storage unit has a lid to prevent oil from 
venting.There is main cover with handle 
next to the storage unit covers in order to 
provide convenience to the user during 
the transportation process to the waste 
oil collection areas and to allow the user 
to unload the container at one time.In the 
four-covered Re-Oil,the user can store 
the other containers in an unobtrusive 
place while keeping the main container 
in a easily accessible place.Small caps of 
product will be made of LDPE.Other parts 
will be made of PP.The production of caps 
from LDPE gives them more flexibility 
so closing process will be easier.Small 
covers,strainer and main cover will be 
produced by injection method.Units will 
be produced by blow molding method.

RE-OIL RE-OIL
ZEYNEP
DOYRAN

LARA
HIZARCI

FAHRİYE
NESRİN
CİVELEK

Bahçeşehir Üniversitesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı

Bahçeşehir University
Faculty of Architecture And Design
Department of Industrial Design
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ÖĞRENCİ
STUDENT

İkincilik Ödülü
Second Prize

Kemila, birbirine bağlı 1 adet mama,  
1 adet su haznesi ve 2 ayrı kaptan oluşur. 
Mama ve su kapları ana gövdeye takılıp 
çıkarılır aynı zamanda mama ve su tek 
bir gövdede depolanır. Böylelikle evcil 
hayvan sahiplerin dışarı çıkarken yanında 
ayrı ayrı taşımak zorunda olduğu mama 
su ve kaplarını tek bir ürünle bir arada 
taşır. Öğün ihtiyacını dışarıda karşılamak 
zorunda kalan 1-40 kg arası köpeklerin
tek öğün ya da çift öğününü 
karşılayabilecek miktarda su ve mama 
depolayabilmektedir. Aynı zamanda 
su haznesi de 0,5 litre alabilir. Kemila 
çift taraflı çalışır, mama kabına mama 
doldurmak istendiğinde metal kısım 
çevrilip açılır, mama dökülür ve tekrar 
geri kapatılır, su doldurmak istendiğinde 
de ürünü çevirip üst kısımda bulunan 
sızdırmaz tıpa açılır, su dökülür ve tıpa 
geri takılır. Mama ve suyu köpeğinizin 
tüketebileceği miktarda dökerek öğün 
ayarı yapabilirsiniz. Aynı zamanda iki 
ayrı kap olmasının sebebi de mama 
kokusunun su içtiği kapta olmamasını 
sağlamak ve kokuların birbirine karışmasını 
engellemektir. Kemila’nın gövdesi 
polikarbonattan, mama kapları da yüksek 
yoğunluklu polietilenden yapılmıştır.

The water and food containers can be 
affixed and taken out to the main trunk 
and also, the food and the water are 
stored in the same trunk. Therefore, the 
food and the water containers, that the 
pet owners have to carry separately 
while going out, can be carried with one 
product. This product can get enough 
water and food to provide one or two 
meals for the dogs that provide their meal 
in the street and that are between 1-40 kg. 
Water tank can get 0.5 liter as well. Kemila 
works double-sided. When you want to fill 
it with food, you turn up the metal section 
and open it, you fill it with food and 
close. When you want to fill it with water, 
you turn back the product and open the 
watertight stopper, you fill it with water 
and close the stopper. You can set the 
amount of meal for your dog. Also, the
reason why there are two containers 
is to prevent the smell of the food in 
the water container and to prevent the 
mixture of smell. Kemila’s body is made of 
polycarbonate and the containers made of 
high-density polyethylene.

KEMİLA KEMİLA
MİRAY
ÖZLEM
ER

Yaşar Üniversitesi
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Endüstriyel Tasarım

Yaşar University
Faculty of Art and Design
Department of Industrial Design
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Gelişen teknolojiyle birlikte insan işlerini 
yapan makineler günümüzde insanların 
daha az hareket etmesine sebep oluyor. 
Bu sebeple sağlıklı yaşamak için insanlar 
spor yapmaya ve sağlıklı beslenmeye 
özen gösteriyor. Özellikle spor yapan 
insanlar gün içerisinde beslenme 
dengelerini sağlayabilmek için yanlarında 
kuruyemiş, meyve, yumurta ve yoğurt 
gibi yiyebilecekleri, meyve ve sebze 
pürelerinden evde hazırladıkları içecekleri 
ara öğün olarak yanlarında taşıyorlar. Bu 
ürünleri evden taşırken kullanacakları 
saklama kaplarına ihtiyaç duyuyorlar fakat 
saklama kaplarının çok yer kaplaması 
ve boş hallerinin tekrar eve taşınması 
kullanıcıları bu süreçte zorlayan ve buna 
çözüm olarak farklı yöntemler aramalarına 
sebep olan bir durum. Yapılan gözlemler 
sonucunda insanlar bu duruma çözüm 
olarak bu ürünleri paketli olarak almaya 
yönelebiliyor ya da evden taşıdıkları 
saklama kaplarını iş yerlerinde bırakıp 
daha sonra almayı tercih edebiliyorlar. 
Paketli ürün tercih edilmesi durumunda 
hem evde hazırlanmış kadar taze ve 
sağlıklı olmayan ürünler kullanmış 
oluyorlar, hem de doğaya her gün başka 
bir ambalaj atığı eklenmiş oluyor. İkinci 
durumda ise saklama kaplarının iş yerinde
bırakılması, ertesi gün farklı bir saklama 
kabının daha eve götürülecekler listesine 
eklenmesi demek oluyor. Bu problemi 
ele alarak, Komkap kullanıcıların taşıma 
sürecini iyileştirecek, hem yenilebilir hem 
de içilebilir ara öğünlerini kolayca ve bir 
arada taşımalarını sağlayacak bir ürün 
olarak tasarlandı. Komkap, üç kısımdan 
oluşan bir birine takılarak ve hacminin 
küçülebilir olmasıyla kompakt hale
gelen bir ara öğün taşıyıcısıdır. Birinci 
kısmı 400 ml hacimli içecekler tasarlanmış 
bir bölümdür. Kalan iki kısım ise yiyecek 
taşımak için ayrılmış bölümlerdir.

Komkap is a container which designed 
for people who do sports and take some 
foods and beverages that prepared at 
home away as refreshments. They need 
containers to keep these refreshments to 
carry them. However, containers occupy 
too much space and they need to take 
these containers back to home. This 
condition causes difficulties and it makes 
the people look for some solution to it.
Buying packaged products and leaving 
containers to take them after. There 
are two of the behaviors people do as 
a solution to the problem. Packaged 
products are not fresh and healthy as the 
ones that prepared at home. Also, they 
mean extra waste that pollutes nature. In 
the second case, once people left their 
containers to take after it means that they 
will have to carry more containers later on.
As a solution to this problem Komkap 
makes people able to carry easily different 
types of refreshments at the same time, 
and it improves carrying process by 
making it more comfortable. Komkap 
consists of three parts and these parts are 
stackable to each other. Since it is
also collapsible, it does not occupy too 
much space. The first part designed for 
beverages and smoothies which are also 
has 400 ml volume. The transparent part 
is for the materials that will be added to 
the foods like spices, sauces or corns. 
Additional materials matters since they 
give the taste of the foods, so people need 
to extra container to carry them. If people 
prefer to mix these materials with the
food before, it can cause loft of taste. 
These two conditions are also negatively 
affect people?s motivation. The third part 
is for carrying foods like yogurt, egg and 
fruit. The first and the third part made up 
from elastic material so these parts are 
collapsible, which means it can become 
smaller by compressing.

KOMKAP KOMKAPPLASTİKTEN MAMUL 
SAKLAMA KAPLARI 
KATEGORİSİ

ÖĞRENCİ
STUDENT

Üçüncülük Ödülü
Third Prize

NAZLI
GÖKÇAYIR

EKIM GÜNEY
ÖZTÜRK

İstanbul Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı

İstanbul Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design
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Neden böyle bir tasarıma ihtiyaç 
var? Örneğin krep yaparken bir kaba 
yumurta ve sütü ekledikten sonra 
kıvamını ayarlayana kadar un koymamız 
gerekiyor. Eğer unu elemeden koyarsak 
un topaklaşacak, çırpma işlemi daha uzun 
sürecektir. O yüzden bir elimizle unumuzu
tutarken bir elimizle eleği tutmamız 
gerekir iki elimizi kullanmak zorunda 
olmamız bir problem.Kontrolsüz dökme 
olasılığımız yüksek. İki eli aynı anda 
kontrollü kullanmak tek eli kontrollü 
kullanmaktan daha zor.Diğer bir sorun un 
saklama kabı ve elek farklı ürünler olduğu 
zaman tezgahta 2 ürün olması daha 
dağınık çalışmaya yol açacaktır.Bir başka 
sorun eleğin tabanı olmadığı için tezgahta 
istediğimiz her yere koyamayız çünkü 
krebin kıvamı tutmadıysa tekrar eleği 
kullanmamız gerekir.Eleği ıslak bir zemine 
koyduysak un elekten geçmeyecektir ki 
mutfakta sürekli tezgah ıslanabilmektedir.
Eğerki ölçeki un kullanılacaksa saklama 
kabımızın üzerindeki ölçekten ne
kadar un kullandığını kontrol edebilir 
örneğin saklama kabımızda 800 ml un 
varsa tarifte bir su bardağı un kullanmak 
gerekiyorsa 600ml olana kadar unu 
kullanarak ölçeklenebilir. Tasarımımda 
bu sorunları çözmeye çalıştım. Tasarımın 
el ile ilişkisi yüksek olduğu için rahat ve 
kontrollü un kullanabiliriz. Hedef kitlesi: 
Yemek yapan herkez hedef kitlemiz.
Çünkü un neredeyse her mutfakta 
kullanılmaktadır.

Figured out how to speed up making 
pancakes.One of the ingredients I use to 
make pancakes is a sieve.İf ı do not sieve 
the flour flour does not mix efficiently. 
I added a sieve to my storage container. 
I want to design a storage container that 
can shieve the flour and easy to hold.

UNLUK UNLUKPLASTİKTEN MAMUL 
SAKLAMA KAPLARI 
KATEGORİSİ

ÖĞRENCİ
STUDENT

Mansiyon
Mention

HÜSEYİN
SARIGÜL

Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı

Marmara University
Faculty of Fine Arts
Department of Industrial Design
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PLASTİKTEN MAMUL 
SAKLAMA KAPLARI 
KATEGORİSİ

ÖĞRENCİ
BİRİNCİ TUR ELEMEYİ
GEÇEN PROJELER
STUDENT
QUALIED PROJECTS
IN THE FIRST ROUND

(Ürün doğadan birçok parça içermektedir. 
Özellikle tasarlanırken tırtıları rol model 
alarak ilerledik. Mükemmel ve pürüzsüz 
vucüt hatlarıyla iç içe geçmesinden 
esinlenilmiştir) Hem evde hem de kamp 
çantalarında ekmek ve ekmeklik büyük 
bir alan kaplamaktadır. Özellikle ekmek ve 
yiyecekler bittiğinde. Ürün sayesinde bu 
probleme çözüm getirmek amaçlanmıştır.

(The product contains many pieces of 
nature. We have developed the role 
models as a model especially when it is 
designed. Inspired by the perfect and 
smooth body contours) Bread and bread 
covers a large area both at home and in 
camping bags. Especially when the bread 
and food is
finished.

KAT+ KAT+

NİMET SENA
DEMİRCİ

TUĞÇE
DERNEKLİ

RAMAZAN
YÜCEDAĞ

Erciyes Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği

Erciyes University
Faculty of Engineering
Industrial Design Engineering
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PLASTİKTEN MAMUL 
SAKLAMA KAPLARI 
KATEGORİSİ

ÖĞRENCİ
BİRİNCİ TUR ELEMEYİ
GEÇEN PROJELER
STUDENT
QUALIED PROJECTS
IN THE FIRST ROUND

Köpek sahibi kullanıcıların günde iki üç 
kez ölçerek mama dökme işlemini ortadan 
kaldırarak aynı zamanda evde kullanılacak 
olması sebebiyle ev estetiğine uyum 
sağlayacak ve uygun fiyatlı bir yöntem ile 
plastikten üretilerek bir hizmet sunmaktır.

The purpose of Poti food storage 
container and apparatus, eliminating the 
process of measure two to three times the 
food and preparing the food. At the same 
time for the reason it will be used at home, 
adapt to the aesthetics of the home. It will 
be produced by a method of affordable 
plastic to provide a good service for its 
user.

POTI POTI

ÖYKÜ
ASLAN

SILA BEGÜM
BAŞÇOBAN

TOBB 
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Güzel Sanatlar, Tasarım ve 
Mimarlık Fakültesi 
Endüstriyel Tasarımı

TOBB University of 
Economics and Technology
Faculty of Fine Arts Design and 
Architecture
Department of Industrial Design
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PLASTİKTEN MAMUL 
SAKLAMA KAPLARI 
KATEGORİSİ

ÖĞRENCİ
BİRİNCİ TUR ELEMEYİ
GEÇEN PROJELER
STUDENT
QUALIED PROJECTS
IN THE FIRST ROUND

Yaptığım anketlere göre çay genelde 
marketten alınan ambaljının içinde 
kullanılıyor.Kendi ambalajında kullanılırken 
toza benzer bir yapıya sahip olduğu için 
kontrollü dökmek zorlaşıyor. Ocağın 
üstüne toz taneleri dökülüp mutfağı 
kirletebiliyor. Çayın kendi ambalajı hava 
aldığı için çay hızlı bayatlıyor.Tasarımımda 
bu sorunları çözmeye çalıştım.

According to my surveys, people usually 
use tea in the packaging taken from the 
market. Controlled pouring becomes 
difficult because it has a powder-like 
structure. Controlled pouring is difficult 
because it has a powder-like structure 
when used in its own packaging.In 
addition, some problems occurs because 
it is made up of small particles that can

ÇAYKAP ÇAYKAP

MUHAMMET
UZUNTAŞ

Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı

Marmara University
Faculty of Fine Arts
Department of Industrial Design
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PLASTİKTEN MAMUL 
SAKLAMA KAPLARI 
KATEGORİSİ

ÖĞRENCİ
BİRİNCİ TUR ELEMEYİ
GEÇEN PROJELER
STUDENT
QUALIED PROJECTS
IN THE FIRST ROUND

Funco, seyahat ederken içindeki her 
yüzeyi farklı renkte düzenleyicisi 
sayesinde 4 kişilik bir ailenin diş macununu 
ve diş fırçalarını birbirlerine temas 
ettirmeden hijyenik bir şekilde yanınızda 
taşımanızı sağlar. İç haznesindeki 
deliklerden aslında ürünün kapağı olan 
alt hazneye kirli su akar ve bu sayede diş 
fırçalarının küflenmesi önlenmiş olur

You can carry your family’s (4 person)
toothbrushes and toothpaste in a hygienic
environment with Fanco and itscoloured
organizer. Also the dirty water flow 
through the holes to the bottom part 
which also the cap of the product. 
And with that Fanco prevents your 
toohtbrushes from molding.

FUNCO FUNCO

DİCLE
GÜL

Bahçeşehir Üniversitesi
Mimarlik ve Tasarım Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı 

Bahçeşehir University
Faculty of Architecture and Design
Department of Industrial Design
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PLASTİKTEN MAMUL 
SAKLAMA KAPLARI 
KATEGORİSİ

ÖĞRENCİ
BİRİNCİ TUR ELEMEYİ
GEÇEN PROJELER
STUDENT
QUALIED PROJECTS
IN THE FIRST ROUND

Diş fırçaları,banyolarda muhafaza 
edilmektedir.Gün boyu klozetin de 
bulunduğu bir ortamda üstü açık bir 
şekilde saklanması hijyenik değildir.Toz 
ve bakterilerin diş fırçalarına bulaşması 
kaçınılmazdır.Üstü kapalı kaplar ise 
fırçanın kurumasını engellediği için bakteri 
oluşmasına neden olmaktadır.Altın Koni bu 
problemlere çözüm olarak tasarlanmıştır

Toothbrushes are stored in the bathrooms.
It is not hygienic to store toothbrushes 
in an open area.It is inevitable that dust 
and bacteria will spread on toothbrushes 
because of the toilet.Closed containers 
prevent drying out, causing bacteria to 
form.The Golden Cone is designed to 
solve these problems.

ALTIN KONİ ALTIN KONİ

ZEYNEP
PASİNLİ

İzmir Ekonomi Üniversitesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Endüstriyel Tasarım

İzmir Economy University
Faculty of Fine Arts & Design
Industrial Design
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PLASTİKTEN MAMUL 
SAKLAMA KAPLARI 
KATEGORİSİ

ÖĞRENCİ
BİRİNCİ TUR ELEMEYİ
GEÇEN PROJELER
STUDENT
QUALIED PROJECTS
IN THE FIRST ROUND

Ürünün tasarlanma amacı, 
gardroplarda ve baza altlarında 
saklanan battaniyelerin çarşafların ve 
yastıkların daha az yer kaplaması ve 
daha düzgün istiflenmesidir.

The aim of the product is to make the 
sheets and pillows of the blankets 
stored in the wardrobes and under 
the plinth less space and stacking 
more properly.

VAKUMLU 
SAKLAMA KABI

VAKUMLU 
SAKLAMA KABI

ERİM
ERKAYA

Yaşar Üniversitesi
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Endsütriyel Tasarım

Yaşar University
Faculty of Art and Design
Department of Industrial Design
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PLASTİKTEN MAMUL 
SAKLAMA KAPLARI 
KATEGORİSİ

ÖĞRENCİ
BİRİNCİ TUR ELEMEYİ
GEÇEN PROJELER
STUDENT
QUALIED PROJECTS
IN THE FIRST ROUND

Doğada kamp yada doğa sporuyla uğraşan 
insanların temel ihtiyaç gereksinimi olarak 
temiz su kaynaklarına ulaşmasını sağlamak 
ve güvenli suyu muhafaza edip saklamak.

Providing access to clean water resources 
as a basic necessity for people engaged 
in camping or nature sports in nature and 
keeping and keeping safe water.

OBSİDYEN OBSİDYEN

TURGUT ÖZAL
DARÇIN

İstanbul Aydın Üniversitesi
Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı

İstanbul Aydın University
Faculty of Architecture & Design
Department of Industrial Design
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PLASTİKTEN MAMUL 
SAKLAMA KAPLARI 
KATEGORİSİ

ÖĞRENCİ
BİRİNCİ TUR ELEMEYİ
GEÇEN PROJELER
STUDENT
QUALIED PROJECTS
IN THE FIRST ROUND

Ürünün tasarlanma amacı, 
gardroplarda ve baza altlarında 
saklanan battaniyelerin çarşafların ve 
yastıkların daha az yer kaplaması ve 
daha düzgün istiflenmesidir.

The design goal of Herb Capsule is 
to keep green vegetables like parsley 
and dill fresh for an extended period 
of time.

HERB CAPSULE HERB CAPSULE

MELİKE
KORKMAZ

Mimar Sinan G. S. Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
İç Mimarllık

Mimar Sinan Fine Arts University
Faculty of Architecture
Interior Architecture



152

PLASTİKTEN MAMUL 
SAKLAMA KAPLARI 
KATEGORİSİ

ÖĞRENCİ
BİRİNCİ TUR ELEMEYİ
GEÇEN PROJELER
STUDENT
QUALIED PROJECTS
IN THE FIRST ROUND

Exstox, yanında yemek taşıyan insanlar 
için geliştirilmiş bir gıda saklama kabıdır. 
İçerisindeki yemeğe göre boyutu 
değiştirilir. Üst kapağında atıştırmalıklar, 
ekmek vb. aparatif besinler için bir bölme 
bulunur. Çatal,kaşık ve bıçağın konması 
için özelleşmiş bir bölümü vardır.

Exstox is a food storage container for 
people carrying food. Size is changed 
according to the food inside. Snacks, 
bread etc. on the top cover. There is a 
compartment for snack foods. There is 
a specialized section for placing forks, 
spoons and knives.

EXSTOX EXSTOX

RABİA NUR
TORUN

İstanbul Medipol Üniversitesi
G. S. Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı

İstanbul Medipol University
Faculty of Fine Arts 
Design and Architecture
Department of Industrial Design
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PLASTİKTEN MAMUL 
SAKLAMA KAPLARI 
KATEGORİSİ

ÖĞRENCİ
BİRİNCİ TUR ELEMEYİ
GEÇEN PROJELER
STUDENT
QUALIED PROJECTS
IN THE FIRST ROUND

Ürün katı ve sıvının yumuşamayı 
önlemek için birbirinden ayrı 
tutulmasını sağlar.Hedef kitle kahvaltı 
için zamanı bulunmayan kişilerdir.
Kaba mısır gevreği gibi yiyecekler 
konulur. Saklama kabının kapağı 
görevini gören soğutucu jel içerikli 
kısma süt konulur.Süt ve katı gıda 
birleştirilirken üstte bulunan başlık 
çevrilerek sütün kaba akması sağlanır.

The product ensures that the solid 
and liquid are kept separate from 
each other to prevent softening.
The target audience is those who do 
not have time for breakfast. Milk is 
placed in the cooling gel containing 
part of the container.When milk and 
food are desired to be combined, the 
top cap is turned and the milk flows 
down.

DÖNENCE DÖNENCE

AYBÜKE
ÖNCÜ

Yaşar Üniversitesi
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Endüstriyel Tasarım

Yaşar University
Faculty of Art and Design
Department of Industrial Design
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PLASTİKTEN MAMUL 
SAKLAMA KAPLARI 
KATEGORİSİ

ÖĞRENCİ
BİRİNCİ TUR ELEMEYİ
GEÇEN PROJELER
STUDENT
QUALIED PROJECTS
IN THE FIRST ROUND

Bi’Ölçek, banyoda çamaşır makinesi 
için kullandığımız toz deterjanların hava 
almasını ve nemlenmesini engelleyerek 
daha kolay saklanmasını sağlamaktadır. 
Akordiyon saklama haznesi, her kademesi 
bir ölçektir. Kap kullanıldıkça küçülür 
ve yerden kazanç sağlar. Hazne 1,2 kilo 
kadar deterjan alabilmektedir. Hedef kitle 
çekirdek ailelerdir.

Bi’ölçek makes it easier to store powder 
detergents that we use for the washing 
machine in the bathroom by preventing 
them from breathing and moistening. 
Accordion storage chamber, each stage is 
a scale. The container shrinks as it is used 
and saves space. The hopper can hold up 
to 1.2 kg of detergent. The target audience 
is small families.

Bİ’ÖLÇEK Bİ’ÖLÇEK

DELPHINE
GAMZE
HEYNEN

Yaşar University
Faculty of Art and Design
Department of Industrial Design

Yaşar Üniversitesi
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Endüstriyel Tasarım
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ELEKTRİKLİ KAMP MUTFAK VE 
AYDINLATMA GEREÇLERİ
KATEGORİSİ

PROFESYONEL
PROFESSIONAL

Birincilik Ödülü
First Prize

Watern kamplarda kullanılmak üzere 
tasarlanan aydınlatma birimidir. 
Kullanıcıların kamp ihtiyacı olan temel 
malzemeler vardır. Bunların
en önemlileri su, ışık ve barınaktır. 
Kamp için özellikle ışık kaynakları çadıra 
asılması, masa üzerinde kullanımı, 
yürüyüşlerde kullanımı düşünüldüğünde 
ayrı olarak önem taşımaktadır. Watern 
hem çadıra asılması için uygun detaylar 
ile hem de masa üzerinde gerekli 
aydınlığın sağlanması göz önüne alınarak 
tasarlanmıştır. Bunlara ek olarak alt 
kısımdaki ışıklı parça ters çevrilip takılarak 
zamanda el feneri olarak kullanılabilir. Işıklı 
kısım ve ana gövde mıknatıs yardımıyla bir 
arada durmaktadır. Bu birleşme detayı bize 
ürünün rahatça ana gövdeden ayrılıp çanta 
üzerinde ya da elde taşınması için olanak 
sağlamaktadır. Işıklı kısmın içinde bulunan 
güneş panelleri sayesinde kullanıcı güneş 
ışınları kullanarak enerji elde eder ve bu 
enerjiyi hem aydınlatmada hem de başka 
elektronik eşyaların şarj edilmesinde 
kullanabilir. Ürünün ana gövdesindeki 
bulunan hacmi su kabı olarak kullanarak 
ışığın daha fazla yayılmasını ve kısa
yürüyüşlerde ortaya çıkacak su ihtiyacını 
karşılamak üzere eklenmiştir.

Watern is a lighting unit designed for use 
in camps. There are basic ingredients 
that users need in camping. The most 
important of these are water, light and 
shelter. Light sources are especially 
important for camping. Watern has been 
designed with suitable details for hanging 
on the tent and providing the necessary 
light on the table. In addition, the lighted 
part at the bottom can be used as a 
flashlight by reversing and inserting. The 
illuminated part and the main body are 
held together by the magnet. This joint 
detail allows us to move the product easily 
from the main body and carry it on the 
bag or by hand. Thanks to the solar panels 
in the illuminated part, the user obtains 
energy by using solar rays and can use this 
energy both in lighting and charging of 
other electronic devices. Using the
volume of the product in the main body 
as a water container, it has been added to 
meet the need for more diffusion of light 
and the need for water to occur during 
short walks.

WATERN WATERN
GÖZDE
KARAKOYUNLU

GAMZE
SEVİMLİ

CEMRE
AYÇA
AYMELEK

TOBB 
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Güzel Sanatlar, Tasarım ve 
Mimarlık Fakültesi 
Endüstriyel Tasarımı

TOBB University of 
Economics and Technology
Faculty of Fine Arts Design and 
Architecture
Department of Industrial Design
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ELEKTRİKLİ KAMP MUTFAK VE 
AYDINLATMA GEREÇLERİ
KATEGORİSİ

PROFESYONEL
PROFESSIONAL

İkincilik Ödülü
Second Prize

SolarPill, dış mekan kullanımı için 
tasarlanmış mobil ve modüler bir 
aydınlatma elemanıdır; özellikle acil 
durumlarda aydınlatma ve iletişim amaçlı 
kullanılması öngörülmüştür. Doğa sporları 
yapan kişiler(dağcılar, mağaracılar vs.) 
veya doğada kamp ortamında konaklama 
ihtiyacı duyan gruplar için geliştirilmiştir. 
SolarPill genel aydınlatma amacından 
ziyade gelişebilecek acil durumlarda 
kişinin bulunduğu(veya bulunmuş 
olduğu) konumu işaretleyebilmesine 
(Flash opsiyonu sayesinde SOS sinyali 
vererek) olanak tanıyarak diger kişilerle 
iletişim kurmasına yardımcı olur. İki ayrı 
kullanım modu mevcuttur. Birincisi kısa 
süreli genel aydınlatma amaçlı, ikincisi ve 
özellikle tasarımın odaklanmak istediği 
amaç olan Flash (veya SOS modu da 
diyebileceğimiz) periyodik aralıklarla yanıp 
sönerek, aydınlatmadan ziyade iletişim 
amaçlı kullanım modu. Örneğin, doğada 
konumunuzu bir başkasına belirtme 
ihtiyacı duyduğunuz koşullardaysanız, 
belli aralıklarla ağaç(veya ürünün 
sabitlenebileceği herhangi bir yüzey) 
üzerine modülleri yivli iğne detayını 
kullanarak sabitleyerek veya uygun zemin 
üzerine bırakarak, bir yere asarak, sizden 
sonra oraya gelecek kişilere nerede 
olduğunuza dair bir iz bırakmanız mümkün 
olacaktır. Modüller, güneş enerjisini 
kullanarak kendini şarj edebilir, entegre 
ışık sensörü sayesinde sadece ortam 
karanlık olduğunda aydınlatma işlevi aktif 
olur ve güneş ışığını gördüğünde tekrar 
kendini şarj eder; böylece 24 - 48 - 72 
saatlik dögüler halinde çalışabilir. IP 68 
standardında olması öngörülen modüller 
her bir bireyin kolye gibi boynuna(veya 
çanta, kemer vb. üzerine)asılabilmesi; 
böylece daima kullanıma hazır olması 
amacıyla tasarlanmıştır.Ürünün ana 
gövdesinde ve kaidede ABS plastik 
malzemenin kullanılması, çevirmeli anahtar 
halkalarında silikon kauçuk kullanılmıştır

SolarPill is a mobile and modular lighting 
element designed for outdoor use; 
especially in emergency situations. 
Developed for groups who need camping 
in nature, such as extreme sports 
(climbers, cavers, etc.). SolarPill helps 
to communicate with other people by 
allowing them to mark their location (or 
location) in an emergency rather than the 
general lighting purpose (by signaling 
SOS via the Flash option). Two separate 
operating modes are available. The first 
is for short-term general lighting, and 
the second, and specifically the Flash 
(or SOS mode), which is the purpose 
the design intends to focus on, is a 
communication mode rather than lighting, 
periodically flashing. For example, if 
you are in a situation where you need to 
indicate your position to someone else 
in nature, you can periodically fix the 
modules on the tree (or any surface on 
which the product can be fixed) using 
the grooved needle detail or leave it 
on the appropriate ground, hanging it 
somewhere, leaving a trace of where 
you are after will be possible. The 
modules can charge themselves using 
solar energy, the integrated light sensor 
activates the lighting function only when 
the environment is dark and recharges 
itself when it sees the sunlight; Thus, it 
can work in 24 - 48 - 72 hour cycles. The 
modules intended for IP 68 can be hung 
on the neck (or bags, belts, etc.) of each 
individual; ABS plastic material is used in 
the main body and base of the product 
and silicone rubber is used in the rotary 
switch rings.

SOLARPILL SOLARPILL
ALİCAN
FAYDALI

Anadolu Üniversitesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Endüstriyel Tasarım 

Anadolu University
Faculty of Architecture & Design
Industrial Design
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Kamp hayatı ve dağcılık sporu 
düşünülerek kurgulanmış olan batonled, 
doğa şartlarında kullanıcının hayatını 
kolaylaştırmak için tasarlandı. Kamptaki 
ihtiyaçlar doğrultusunda dağcıların 
yürüyüşlerde performanslarını yükselten 
baton ile doğal ortamda en büyük 
ihtiyaçlardan biri olan aydınlatma bir 
araya getirildi. Ürün kullanılan teleskobik 
sistem ve mafsallar sayesinde depolama, 
taşıma konularında doğal ortamdaki 
kullanıcı için oldukça kullanışlı bir hal 
alıyor. Bunun yanında üründe bulunan led 
lambalar içinde bulunan sarı ve beyaz işik 
seçenekleri sayesinde ürünü, kullanıcının 
farklı ihtiyaçlarına göre kullanma imkanı 
sağlıyor. Ayarlanabilir teleskobik gövdesi 
kamp ortaminda ışık boyu ve aydınlatma 
açısını ayarlarken aynı zamanda kampın 
olmazsa olmazı ateş yakma eylemininde 
ambiyansını kullanıcıya kolay yoldan 
yaşatıyor.

Batonled designed with the thought 
of camp life and mountains sport. 
Baton increasing the performance of 
mountainers in walking in accordance 
with the needs at the camp and lightening 
combined as one of the biggest needs in 
natural environment. Through telescopic 
systems and fittings used in the product, 
storage is handled for user in natural 
environment. Yellow and white light 
options in the led lamps provided to be 
used to provide the user’s optional use. 
Adjustable telescopic body in the camp 
environment light size and lighting angle 
at the time at the time attention of the 
case with the fire of the fire combining 
action easy road the user.

BATONLED BATONLEDELEKTRİKLİ KAMP MUTFAK VE 
AYDINLATMA GEREÇLERİ
KATEGORİSİ

PROFESYONEL
PROFESSIONAL

İkincilik Ödülü
Second Prize

EMRE
SAYRAÇ

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni.
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı

Mimar Sinan Fine Arts University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design
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Nex, kampçıların temel aydınlanma 
gereksinimlerini karşılamanın yanı 
sıra, kampçılara iletişim ve yön bulma 
çözümleri sunarak güvenli ve erişebilir 
bir kamp deneyi sunmayı amaçlar. Yaygın 
olarak kullanılan mobil cihazların servis 
kapsamı dışında kalan bölgelerde, alışılmış 
iletişim kanalları istikrarlı ve güvenilir bir 
çözüm olamamaktadır. Bu sebeple Nex, 
iki yönlü radyo frekansları üzerinden 
kampçılar arası iletişimi sağlayan bir ürün 
ailesidir. Kampçıların geleneksel toplanma 
noktası olan kamp ateşin tasarımın 
temel çağrışımı olarak benimsenmiştir. 
Kamp alanının merkezinde yer alması 
öngörülen fener istasyonu, fenerlerin 
saklanması ve batarya dolumu için 
kullanılır. Aynı zamanda fenerlerin takibini 
sağlamaktadır. Pozisyonları değiştirilen 
fenerler, farklı kullanım rotasyonları 
desteklemektedir. Fener üzerinde bulunan 
arayüzdeki simgeler ile, kullanıcıların temel 
ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla diğer 
kampçılara mesajlar gönderir. Ürün açık 
havada kullanılacağından, zorlu koşullara 
karşı ürünün ömrünü uzatacak malzemeler 
tercih edilmiştir. Metal parçalarda hafiflik 
ve paslanmazlık sağlayan alüminyum 
kullanılmıştır. Bu parçalar CNC ile 
işlenecektir. Ürünün ana gövdesinde 
tutuşu kolaylaştıracak ve görsel kimliği 
destekleyecek dokulara yer verilmesi 
amacıyla plastik kullanılmıştır. Dayanıklılık 
kaygısıyla harekletli parçalarda ve ana 
gövdede ABS ve saydam bölgelerde PC 
kullanılmıştır. Bu plastik parçalarda ABS 
için plastik enjeksiyon, PC için CNC 
öngörülmektedir.

Nex provides illumination and 
communication for camping groups in a 
safe and accessible camping experience. 
Since conventional cellular networks fail 
at remote locations, Nex uses low range 
two way radio signal to convey simple 
messages between the campsite and the 
wandering campers. The kit is comprised 
of a dock and four flashlights. Dock act as 
a similar fashion to a campfire, being the 
gathering point for the campers. Aside 
from storing and charging the flashlights, 
the dock can also track the flashlight away 
from campsite. The nozzle of the flashlight 
can be repositioned to accommodate 
various carrying methods. The interface 
on the flashlight features four different 
messages based on prompts for camping 
scenerios.

NEX NEXELEKTRİKLİ KAMP MUTFAK VE 
AYDINLATMA GEREÇLERİ
KATEGORİSİ

PROFESYONEL
PROFESSIONAL

Mansiyon
Mention

ÖZCAN
KOCAMAN

KAAN
UĞUR

Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı

Middle East Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design
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ELEKTRİKLİ KAMP MUTFAK VE 
AYDINLATMA GEREÇLERİ
KATEGORİSİ

PROFESYONEL
BİRİNCİ TUR ELEMEYİ
GEÇEN PROJELER
PROFESSIONAL
QUALIED PROJECTS
IN THE FIRST ROUND

Ateşböceği, kamp ve doğa 
etkinliklerindeki asgari aydınlatma 
ihtiyaçlarını pratik şekilde karşılamak  
için tasarlanmıştır.

“Atesböceği” has been designed to solve 
campers’ lighting needs in the nature 
usefully and easly.

ATEŞBÖCEĞİ ATEŞBÖCEĞİ

CANBERK
ÇETİNKAYA

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni.
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı

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

DENİZ
AVCIER

Anadolu Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Çizgi Film

Anadolu University
Faculty of Fine Arts 
Cartoon

CANBERK
ÇETİNKAYA

DENİZ
AVCIER

Mimar Sinan G. S. Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı

Anadolu Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Çizgi Film

Mimar Sinan F. A. University
Faculty of Fine Arts 
Department of Industrial Design

Anadolu University
Faculty of Fine Arts 
Cartoon
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ELEKTRİKLİ KAMP MUTFAK VE 
AYDINLATMA GEREÇLERİ
KATEGORİSİ

PROFESYONEL
BİRİNCİ TUR ELEMEYİ
GEÇEN PROJELER
PROFESSIONAL
QUALIED PROJECTS
IN THE FIRST ROUND

Kullanım kolaylığı, enerji tasarrufu 
sağlamak ve fonksiyonelliği arttırmak

Design purpose: ease of use, energy 
saving and functionality

VALO DUAL

GÜLŞAH
GÜLGEÇ

HANDE
AYDOĞAN

Gazi Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı

Gazi Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Kimya Mühendisliği

Gazi University
Faculty of Fine Arts 
Department of Industrial Design

Gazi University
Faculty of Engineering 
Chemical Engineering
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ELEKTRİKLİ KAMP MUTFAK VE 
AYDINLATMA GEREÇLERİ
KATEGORİSİ

PROFESYONEL
BİRİNCİ TUR ELEMEYİ
GEÇEN PROJELER
PROFESSIONAL
QUALIED PROJECTS
IN THE FIRST ROUND

Kampateşim, Toplu gidilen kamp 
ortamlarında,ışığın paylaşılıp moduler ve 
toplu halde kullanılması amaçlanmıştır.

It is aimed to share the modular and
collective use of the light in collective 
camp environments.

KAMPATEŞİM KAMPATEŞİM

EZGİ
DERİNGÖL

EDA
BİLGİÇ

Gazi Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı

Gazi University
Faculty of Architecture
Industrial Design
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ELEKTRİKLİ KAMP MUTFAK VE 
AYDINLATMA GEREÇLERİ
KATEGORİSİ

PROFESYONEL
BİRİNCİ TUR ELEMEYİ
GEÇEN PROJELER
PROFESSIONAL
QUALIED PROJECTS
IN THE FIRST ROUND

Kamp mekânının; farklı ihtiyaçlar da göz 
önünde bulundurularak, aydınlatılmasına 
yönelik olarak tasarlanmıştır. Aynı 
zamanda belirli bir hacmin altındaki 
eşyaların organizasyon yönetimini 
sağlarken eğlence, iletişim, güvenlik ve 
şarj edilebilir cihazlar için enerji ihtiyacını 
karşılaması ön örülmektedir.

The camp site; is designed to illuminate 
by considering different needs. At the 
same time, goods under a certain volume 
are provided for the management of 
entertainment, communication, security 
and rechargeable devices.

DRAGON FLIGHT DRAGON FLIGHT

GÖKHAN
İLDİRİ

Dokuz Eylül Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Seramik ve Cam 

Dokuz Eylül University
Faculty of Fine Arts
Department Cremics & Glass
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ELEKTRİKLİ KAMP MUTFAK VE 
AYDINLATMA GEREÇLERİ
KATEGORİSİ

PROFESYONEL
BİRİNCİ TUR ELEMEYİ
GEÇEN PROJELER
PROFESSIONAL
QUALIED PROJECTS
IN THE FIRST ROUND

Firefly kamp, hiking ve trekking gibi doğa 
içi faaliyetlerde çadır, sırt çantasında 
sabit ya da hareket halindeyken 
kullanabileceğiniz, aydınlatma ve 
kaybolma problemini kaldıran yenilikçi ve 
estetik bir tasarımdır. Tasarımında geceleri 
ışık yayarak bulunduğu alanı aydınlatıp 
konumunu belirten Ateş Böceklerinden 
ilham alınmıştır.

Firefly is an innovative and aesthetic 
design that can be used in camping, 
hiking and trekking activities in the 
tent, backpack or on the move, which 
removes the problem of lighting and 
disappearance. The design is inspired 
by Fireflies that illuminate the area by 
emitting light at night and indicate its 
location.

FIREFLY FIREFLY

YUNUS
BABUR

İstanbul Aydın Üniversitesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı

İstanbul Aydın University
Faculty of Architecture & Design
Department of Industrial Design
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ELEKTRİKLİ KAMP MUTFAK VE 
AYDINLATMA GEREÇLERİ
KATEGORİSİ

PROFESYONEL
BİRİNCİ TUR ELEMEYİ
GEÇEN PROJELER
PROFESSIONAL
QUALIED PROJECTS
IN THE FIRST ROUND

“Beam” kamp ortamında kullanılan,gece 
lambası ve el fenerini,bir araya getiren 
kompakt bir üründür.Kampta kullandığımız 
gece lambaları,kamp konforumuzu 
arttırmaktadır, ancak bunun dışında el 
feneri, ve diğer aydınlatma çözümlerinede 
ihtiyaç duyarız.Amaç farklı özellikleri 
kullanıcya,bir üründe sunmak ve bunu 
yaparken yer ve maliyetten tasrruf etmek

The night lamps are used in the camp
increase our camp comfort. As well as, 
we need hand light and another lightining 
system solutions. Purpose of the lamp is 
present the different kind of spefications 
to user with one protative product, and 
while doing that decreases cost and area 
of usage.

BEAM BEAM

OĞUZHAN
ERGİN

Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı

Marmara University
Faculty of Fine Arts
Department of Industrial Design
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ELEKTRİKLİ KAMP MUTFAK VE 
AYDINLATMA GEREÇLERİ
KATEGORİSİ

PROFESYONEL
BİRİNCİ TUR ELEMEYİ
GEÇEN PROJELER
PROFESSIONAL
QUALIED PROJECTS
IN THE FIRST ROUND

Telefon ve diğer iletişim cihazlarının 
çekmediği veya şarjlarının kısa sürede 
bittiği kamp alanlarında gezi sırasında 
kaybolmak yön bulamamak kişilerin 
kamp keyfini bozan bir problemdir. Nokta 
kişilerin özgür doğa gezileri sonrası 
güvenle kamp merkezine dönüşünü 
sağlayan navigasyon cihazıdır.

In camping spaces, our smart devices 
fail to provide us the safe navigation 
that we need.Nokta is designed to 
help adventurers engage with nature 
comfortably and come back to the camp 
center securely.

NOKTA NOKTA

SUDE
EDEBALİ

Bahçeşehir Üniversitesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı 

Bahçeşehir University
Faculty of Architecture and Design
Department of Industrial Design
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ELEKTRİKLİ KAMP MUTFAK VE 
AYDINLATMA GEREÇLERİ
KATEGORİSİ

PROFESYONEL
BİRİNCİ TUR ELEMEYİ
GEÇEN PROJELER
PROFESSIONAL
QUALIED PROJECTS
IN THE FIRST ROUND

Kamp ortamında yıkanarak tekrar 
kullanılabilecek, uzun ömürlü, karanlıkta 
kolay bulunabilecek ve dış ortamdan 
arındırılmış bardak tasarımı.

Container design that can be washed 
and reused in a camping environment, 
long-lasting, easy to find in the dark and 
purified from the outdoor environment.

ANKA ANKA

FARUK
YILMAZ

Bahçeşehir Üniversitesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı 

Bahçeşehir University
Faculty of Architecture and Design
Department of Industrial Design
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ELEKTRİKLİ KAMP MUTFAK VE 
AYDINLATMA GEREÇLERİ
KATEGORİSİ

PROFESYONEL
BİRİNCİ TUR ELEMEYİ
GEÇEN PROJELER
PROFESSIONAL
QUALIED PROJECTS
IN THE FIRST ROUND

Olight, kamp günlerimizde taviz verdiğimiz 
konforlu mekan deneyimimizi, doğadan 
aldığı enerji ile bizlere geri kazandırmay 
hedeflemekte. Saniyeler içinde çadırımıza 
kurabildiğimiz ve değiştirebildiğimiz 
ışık değerleri ile daha etkili bir mekan 
deneyimi sunmakta. Aynı zamanda diğer 
enerji ihtiyaçlarımıza da bir alternatif 
oluşturmakta.

Olight aims to bring back our comfortable 
space experience which we made 
concessions during our camping days, 
with the energy that it receives from 
nature. It provides a more effective space 
experience with the light values that 
we can install and change in our tent in 
seconds. It is also an alternative to our 
other energy needs.

OLIGHT OLIGHT

MUHAMMED 
TALHA TURAN

Karadeniz Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık

Karadeniz Technical University
Faculty of Architecture
Architecture
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ELEKTRİKLİ KAMP MUTFAK VE 
AYDINLATMA GEREÇLERİ
KATEGORİSİ

PROFESYONEL
BİRİNCİ TUR ELEMEYİ
GEÇEN PROJELER
PROFESSIONAL
QUALIED PROJECTS
IN THE FIRST ROUND

Soled, solar panel yüzeyinin kolayca 
artırılmasına olanak sağlayarak kamp 
ortamında aydınlanma ihtiyacını karşılar.

Soled enables the solar panel surface 
to be increased easily and meets the 
need for illumination in the camping 
environment.

SOLED SOLED

NİLAY
KÖSE

Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı

Middle East Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design
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ELEKTRİKLİ KAMP MUTFAK VE 
AYDINLATMA GEREÇLERİ
KATEGORİSİ

PROFESYONEL
BİRİNCİ TUR ELEMEYİ
GEÇEN PROJELER
PROFESSIONAL
QUALIED PROJECTS
IN THE FIRST ROUND

Fener kullanımını kolaylaştırmak, 
elimiz doluyken fener kullanmak ve 
baş fenerlerinin aksine bir ağırlık ve 
baskı hissetmeden kullanımda kolaylık 
sağlamak. Bunların yanında ürüne fazladan 
çakı gibi özellik ekleyebilmek.

To facilitate the use of the torch, to use the 
torch when it is full and to provide ease of 
use without feeling weight and pressure 
unlike the headlights. In addition to this, to 
add features such as extra pocket knife.

MIMING MIMING

VOLKAN
ÇALIŞIYOR

İzmir Ekonomi Üniversitesi
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi
Endüstriyel Tasarım

İzmir Economy University
Faculty of Fine Arts & Design
Industrial Design



179

ELEKTRİKLİ KAMP MUTFAK VE 
AYDINLATMA GEREÇLERİ
KATEGORİSİ

PROFESYONEL
BİRİNCİ TUR ELEMEYİ
GEÇEN PROJELER
PROFESSIONAL
QUALIED PROJECTS
IN THE FIRST ROUND

Özellikle uzun süreli ve büyük kamplarda 
kullanılan alan artmakla birlikte 
birden fazla farklı aydınlatma elemanı 
da gereklidir. Projenin amacı kamp 
alanlarında bu ihtiyaçların hepsini tek 
ürünle çözmektir. Böylelikle birden 
fazla aydınlatma elemanına göre daha 
ekonomik, daha portatif ve daha kullanışlı 
bir ürün yaratılır.

Especially in long-term and large camps, 
the number of items increases and more 
than one lighting element is required. 
The mission of project is solving all these 
needs with one product. Thus, more 
economical, more portable and more 
useful product is created than multiple 
lighting elements.

HEXALIGHT HEXALIGHT

BATUHAN BİLAL
ATALAY

Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı

Marmara University
Faculty of Fine Arts
Department of Industrial Design
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ELEKTRİKLİ KAMP MUTFAK VE 
AYDINLATMA GEREÇLERİ
KATEGORİSİ

PROFESYONEL
BİRİNCİ TUR ELEMEYİ
GEÇEN PROJELER
PROFESSIONAL
QUALIED PROJECTS
IN THE FIRST ROUND

Ürün kamp yapanlar için hem hafif hem 
de az yer tutması amacıyla tasarlanmış 
bir şişe tasarımıdır. Ürün aynı zamanda 
tabanında yer alan led sayesinde ışığın 
suda kırılmasıyla ortamı aydınlatan bir 
fener görevi görür.

The product is designed for campers as 
collapsible and lightweight a bottle. The 
product also serves as a flashlight that 
illuminates the environment with the 
refraction of light in the water thanks to 
the LED on the base.

ASELA ASELA

ÖYKÜM
TOPRAK

Gazi Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı

University
Faculty
Department

ÖYKÜM
TOPRAK

Gazi Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı

Gazi University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design
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ELEKTRİKLİ KAMP MUTFAK VE 
AYDINLATMA GEREÇLERİ
KATEGORİSİ

PROFESYONEL
BİRİNCİ TUR ELEMEYİ
GEÇEN PROJELER
PROFESSIONAL
QUALIED PROJECTS
IN THE FIRST ROUND

Blendkit, kamp alanında gıdayı kolayca 
parçalamak için tasarlanan karıştrıcıdır. 
Kompakt yapısı sayesinde az yer kaplar. 
Gıda haznesi silikon plastikten üretilecek 
şekilde tasarlanmıştır, bu malzeme 
hazneye esneklik kazandırmaktadır. Bu 
şekilde, kullanım sırasında gıda haznesi 
genişletilir, gıda içine konur, ve karıştırıcı 
çalıştırılır. Kullanım sonrası hazne yıkanır, 
ve kapatılır. Ürün sebze ve meyve için 
düşünülmüştür. Bu şekilde çorba, meyve 
veya sebze püresi gibi gıdaların kolay 
hazırlanmasını ve tüketilmesini sağlar.

Blendkit is a blender designed to shred 
food at the camp site. Compact structure 
takes up little space. Food container is 
designed to be produced from silicone 
plastic, which makes the container 
flexible and collapsible. This way, the food 
container in use is expanded, topped with 
fruits or vegetables, and then the blender 
is operated. The product is intended for 
vegetables and fruits. This way, it allows 
easy preparation and consumption of 
foods such as soup, fruit or vegetable 
puree.

BLENDKIT BLENDKIT

VAFA
MAMMADOVA

İstanbul Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı

İstanbul Technical University
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Hoola kamp deneyimini ormanda 
kaybolma ve kamp alanını bulamama gibi 
problemler yüzünden deneyimlemekten 
kaçınan kullanıcılar için Yolunu kaydet, 
harekete geç, güvende hisset sloganı 
ile tasarlanmış bir üründür. Hoola?nın 
en büyük amacı kullanıcının yolunu 
aydınlatıp, gitmesi gereken yönü 
göstererek kullanıcıya kendini güvende 
hissettirmektir. Proje hedef kitlenin 
problemleri sonucunda şekillenmiştir. 
Proje süreci boyunca kullanıcılar 
tarafından tespit edilen problemler ?El 
fenerlerinin sadece aydınlatma amaçlı 
kullanılması ve başka bir işlevinin 
olmaması ?Fener ve pusulanın ayrı 
ekipmanlar olması ?El fenerlerinin sürekli 
aynı ışığı vermesi ve bazı durumlarda 
kısık bir ışığa ihtiyaç duyulması. Bu durum 
fazla enerji kaybına da yol açmaktadır. 
?Pusulayı okumanın zor olması bu yüzden 
yön duygusu gelişmemiş kullanıcılar 
tarafından kamp alanını bulmanın zor 
olması ve kaybolma korkusu Hoola 
bütün bu problemlere çözüm getirmek 
için tasarlanmış kamp için aydınlatma 
ve bir modern pusula sistemidir. -Pusula 
size yön(kuzey- güney- doğubatı ) değil 
gideceğiniz yeri göstermektir. Bunu da 
siz kayıt tuşuna bastığınızda geldiğiniz 
yolu kaydederek geri dönüşte de tekrar 
tuşa bastığında geldiğiniz yola tekrar sizi 
yönlendirerek yapmaktadır. -Aydınlatma 
sistemi ise enerji kaybını en aza indirmek 
adına kademeli olarak ayarlanmaktadır. 
Örneğin Çadır içi gibi az ışığında yeterli 
olacağı yerlerde en düşük seviyede 
kullanılabilir bu sayede enerji tasarrufu 
sağlanır.

Hoola is a product designed with the 
motto Save, take action, feel safe for 
users who are avoiding experiencing the 
camping experience because of problems 
such as being lost in the forest and not 
finding the campground. Hoola’s biggest 
goal is to make the user feel safe by 
illuminating the user’s path and showing 
the direction it should go. The project was 
shaped as a result of the problems
of the target audience. Problems 
identified by users throughout the project 
process ? Flashlights are used only 
for illumination purposes and have no 
other function ? Beacon and compass 
are separate equipment ? Hand torches 
constantly give the same light and in some 
cases a dim light is needed. This leads to 
excess energy loss. ? It is difficult to read 
the compass, so it is difficult to find the 
campsite by the undeveloped users and 
the fear of getting lost Hoola is a modern 
compass system for camping lighting and 
designed to address all these problems. 
-The compass shows you where to go, not 
the direction (north-south-east-west). It 
does this by saving the path you came
when you press the record button and 
by directing you back to the path you 
came back when you press the key again. 
-Lightening system is gradually adjusted 
to minimize energy loss. It can be used 
at the lowest level where it is sufficient 
in low light such as inside the tent, thus 
saving energy.

HOOLA HOOLA
RABİA NUR
TORUN

YAREN
AYRANCIOĞLU

AYSU BİLGE
ALKAN

RABİA
KURŞUN

İstanbul Medipol Üniversitesi
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Çadırda aydınlatma elemanlarının tek bir 
noktadan asılması, çadır içinde kullanıcı 
eylemlerinin bundan dolayı sınırlı kalması, 
bazı ürünlerde ise asmak için ek bir 
aparat kullanılması temel sorunlardan 
birkaçıdır. Çekim aydınlatma elemanı 
bu sorunlara çözüm bulmak amacıyla 
tasarlanmıştır. İki ayrı parçadan oluşan 
ürün, iç haznesine yerleştirilmiş olan 
mıknatıslarla birleştirilmektedir. Ayrıca 
ürünün içinde kablosuz (indüksiyon 
yoluyla) şarj olmasını sağlayan verici 
bobin ve alıcı bobin bulunmaktadır. Bu 
sayede güneş panelinden alınan enerji, 
bobinler aracılığıyla diğer parçada 
bulunan bataryaya aktarılır. Bütün gün 
enerji depolayan ürün gece kullanım için 
hazır hale gelmiş olur. Kullanıcının şarj 
etmeyi unutması ya da güneş enerjisiyle 
şarj etmek için konumlandırmada sorun 
yaşamasının önüne geçilmiştir. Ayrıca 
yolda çantaya takılarak (mıknatıslar 
aracılığıyla) yürüyüş esnasında da güneş 
paneli sayesinde şarj olabilmektedir.
Güneş paneli ile şarj etmenin yanında 
kablosunu takarak da şarj edilebilir. 
Güneş paneli içeren parçayı çadırın dış 
tarafına, led içeren alt parçayı da çadırın iç 
tarafına yerleştirerek aydınlatma elemanını 
konumlandırmış oluruz. Çadırın her yerine 
kolayca çekerek konumlandırabildiğimiz 
ürünün çadırla temas eden yüzeyindeki 
malzeme ABS olup bu yüzeylerde silikon 
kullanılmayarak rahatça hareket etmesi 
sağlanmıştır. Ürünün elle temasında kayma 
durumunu en aza indirmek için gerekli 
yüzeyler silikon ile kaplanmıştır.

This lamp consists of two part. These parts 
are attached between the tent of outside 
and inside by using magnet. This product 
can be pulled in any direction in the tent. 
The product charges during the day and is 
ready for use at night. The energy is stored 
through the solar panel and the stored 
energy is transferred to the battery with 
wireless charging technology.

ÇEKİM ÇEKİM
MERVE
ÖNER

Gazi Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı

Gazi University
Faculty of Architecture
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Ürün, esnek, çevreci ve modüler bir 
aydınlatma birimidir.

The product is a flexible, environmentally 
friendly and modular lighting unit.

TOURTOOLIGHT TOURTOOLIGHTELEKTRİKLİ KAMP MUTFAK VE 
AYDINLATMA GEREÇLERİ
KATEGORİSİ

ÖĞRENCİ
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Üçüncülük Ödülü
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RENKŞAH
ÖZBEK
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SunPort, bir çiçeği mimikri eder. 
Gündüzleri yapraklarını açarak Güneş 
enerjisi toplar gece ise bu enerji ile etrafını 
aydınlatır. Ayaklarını kapatıp fener olarak 
taşınılabilir. Gündüz toplanan enerji ile 
cihazlarınızı şarj edebilir, navigasyon işlevi 
sağlar ve çevredeki yardıma ihtiyacı olan 
veya sohbet etmek isteyen kampçılarla 
iletişime geçebilirsiniz. İhtiyaç halinde 
acil çağrılar yapabilrisiniz. Gün içinde 
topladığı enerjiyi kullanıri yetersiz geldiği 
durumlarda pil devreye girer. Akıllı 
bağlantı, mobil araçlarınız ile uyumlu. 
Kullanımda dayanıklı, yüksek kaliteli ABS 
malzemesi ? OLED ekranlı, kullanımı 
kolay ? Küçük boyutlu, kolay taşınabilir. 
Li-po şarj edilebilir pille çalışır Ayaklar 
paslanmaz alüminyum boru, magnetli 
ve dayanıklı. Solar Panel Güneş Paneli 
Batarya 6v 0.6w Her bir kanatta bulunan, 
küçük hücreli şarj ve pil kaynağıdır. 0.6 W 
Güneş paneli Polikristal DIY küçük hücre 
şarj, Anti deformasyon PCB ile, korozyona 
dayanıklı e UV, yüksek iletim EPOKSI 
SOLAR PANEL TEKNİK ÖZELLİKLER: 
·ROHS onaylı mini Solar panel, ·Max 
çalışma gerilimi:6V, ·Max çalışma akımı: 
0ma - 90ma, ·Güç: 0.6W ·Transfer 
verimliliği: en az %17

SunPort mimics a flower. In daytime it 
opens its petals to gather solar energy 
and night time it closes them and lighten 
surrounding. Daylight energy can be used 
for charging other devices, navigation 
and finding other campers whose in need 
of help or just want to chat. Also you 
can make emergency calls. When the 
day light enegry is not enough, battery 
usage starts. smart connection point and 
compatible with your devices High quality 
ABS OLED screen and easy to use little 
and portable Li-po battery rechargeable 
legs are stainless aluminum pipe with 
magnets and ressistant Solar Panel Battery 
6v 0.6w In every wing there are Solar 
Panel Battery 6v 0.6w. 0.6 W Solar Panel 
Polycrystal DIY little cell charge, With anti 
deformation PCB, corrosion ressistant UV, 
high transmission EPOXY, SOLAR PANEL 
Specifications: · ROHS verified mini Solar 
panel, Max Votlage: 6V, Max Current: 
0ma - 90ma, · Power: 0.6W · Transfer 
efficiency: min. %17
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Kamp ve dağ konaklamalarında çadırda 
gece uykusundeyken karanlıktan doğan 
belirsizlik ve tehlike hissi bazen dinlenme 
ve uyku kalitesini düşürür.Geceleyin gece 
lambası veya ışık off modunda modunda 
iken sensörünün menziline hareket eden 
bir cisim girdiğinde renkli siren uyarı 
moduna geçen GUARD LIGHT tabiatta 
yaklaşan tehlikelere karşı bizi uyarır.

During the night’s sleep in the tent during 
camping and mountain stays, the feeling 
of uncertainty and danger arising from the 
darkness sometimes lowers the quality 
of rest and sleep. GUARD LIGHT allows 
that, when an object moves , light turns 
to colored siren warning mode, warns us 
of imminent dangers in nature and scares 
away the object.

GUARDLIGHT GUARDLIGHT

ZAFER
BALOĞLU

BURAK
KARACA

İstanbul Kültür Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

İstanbul Kültür University
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Ay Işığı tasarlanma amacı insanlar olarak 
dünyayı gezmeyi ve sürekli değişik yerleri 
merak ettiğimizden sürekli bir arayış 
içindeyiz. Ay ışığının tasarlanmasındaki 
önemli faktör Doğada telefon ya da diğer 
iletişim aletlerinin çekmediğinden iletişim 
ve aydınlatmayı sağlamaktır.

As people who aim to design the 
moonlight, we are constantly in search of 
traveling around the world and wondering 
about different places. Important factor 
in the design of moonlight Adjusts the 
communication and lighting that can 
be attracted by telephone or other 
communication devices in nature.

AY IŞIĞI AY IŞIĞI

KADİR
YETİŞ

TUĞRUL
DEMİRTAŞ

Karabük Üniversitesi
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Orb doğa ile iç içe yapılan aktivitelerde 
birden fazla konumda kullanılabilme 
özelliği sayesinde doğanın atmosferine ve 
yapısına uyum sağlar.Doğada oluşan bazı 
dairesel ışık yansımaları olan orblardan 
esinlenerek tasarlanmış bir aydınlatma 
elemanıdır.Ürün kamp ortamının doğal 
atmosferini bozmaz ve aurasını güçlendirir.

Orb can be used in more than one position 
in nature activities, thanks to the ability to 
adapt to the atmosphere and nature.It is 
a lighting element inspired by orbs with 
some circular light reflections that occur 
in nature.The product does not disturb the 
natural atmosphere of the camping
environment and strengthens its aura.

ORB ORB

ZEYNEP BEYZA
ÖZERGİN

Gazi Üniversitesi
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Pearl, mutfak alanında sınırlı erişimi olan 
karavanlar için tasarlanmış, bireylerin 
lezzetli besine hızlı ulaşabilmesini 
amaçlayan kişisel bir pişirme birimidir. 
Tasarlanmasının temel amacını karavan 
kampları yapan bireylerin ihtiyaçları ve 
problemleri oluşturmuştur.

Pearl is a personal cooking unit designed 
for caravans with limited access to the 
kitchen area, aiming individuals to have 
quick access to delicious food.

PEARL PEARL

ELANUR
ASLAN

Anadolu Üniversitesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
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Anadolu University
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Tent Eye , kamp çadırlarına takılarak
güvenlik ve aydınlatma sorunlarını 
çözmeyi amaçlayan bir tasarımdır. Kamp 
çadırının içerisinden bakarak dışarıdaki 
tehlikeleri görmemizi sağlar Ürünün bir 
diğer özelliği ise çadırın içini gece lambası 
gibi aydınlatabilmesidir.

Tent Eye is a design that aims to solve
security and lighting problems by attached 
to the zipper on camptents. It allows us to 
look from inside the camptent and see the 
dangers outside. Another feature of the 
Tent Eye is , it can light up the inside of the 
tent like a night lamp .

TENT EYE TENT EYE

BERKAY
VURAL

İstanbul Medipol University
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Wata-ra kamp yapan bireyler için 
tasarlanmıştır. Kamp yapan bireylerin 
en önemli iki ihtiyacı olan su ve ışığı 
birbirinden verim alacak şekilde bir araya 
getirmektedir. Suyun yansıma özelliği 
sayesinde daha fazla ışık yayımı sağlar. 
Uzun pil ömürlüdür.

Wata-ra is designed for individuals 
engaged in camping. It brings together the 
two most important needs of the campers 
in a way that yields water and light. It 
provides more light emission thanks to the 
reflection of water. Long battery life.

WATA-RA WATA-RA

GÜNAY
ŞEN
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Tent Eye , kamp çadırlarına takılarak
Camping Buddy, kamp sırasında sıcaklığı 
ve ışığıyla size eşlik eden bir aydınlatmadır. 
Geceleri ışığıyla birlikte kullanıcıların 
yanında olan ve onlara yollarını gösteren, 
üşüdüklerinde sarılarak ısınabilecekleri bir 
aydınlatma tasarımıdır.

Camping Buddy is a lighting which
accompanies you with its warmth and 
light during the camp. It is a lighting 
design, which stands by the users to 
illuminate their path during nights and 
heats the users by hugging when it is cold.

CAMPING BUDDY CAMPING BUDDY

BEYZA NUR
ORUÇ
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Tasarlanma amacı hedef kitlenin istediği 
olabildiğince az ürün ve malzeme taşıyıp, 
kolay bir şekilde karınlarını doyurabilmek

The aim of the design is to carry as few 
products and materials as possible to the 
target audience and to feed them easily.

SOUPER SOUPER

METİN
SÜNGÜ
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Mino , hem fener şeklinde hem de
dilendiğinde ortam aydınlatması olarak 
kullanılabilmek için tasarlanmıştır. Ortamı 
aydınlatırken zemine konularak veya 
uygun yerlere asılarak kullanılabilir. Asma 
kancası aynı zamanda taşınma esnasında 
kolaylık sağlamakta olup, fener kullanımı 
halindeyken içeride saklı kalarak kazara 
açılma durumlarını önler.

Mino is designed to be used both in the 
form of a flashlight and as ambient lighting 
if desired. Can be used by lighting the 
environment by placing it on the floor or 
hanging it in suitable places The hanging 
hook also provides convenience during 
transport and prevents accidental opening 
by hiding inside the body when the 
flashlight is in use.

MİNO MİNO

MELİSA
ÖZCAN

TOBB 
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Güzel Sanatlar, Tasarım ve 
Mimarlık Fakültesi 
Endüstriyel Tasarımı

TOBB University of 
Economics and Technology
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Kamp yolculuklarındaki önemli 
sorunlardan biride kampta aydınlatmanın 
enerji kaynağı, hem ortam aydınlatması 
hem de el fenerinin kapladığı alanlar ve 
aydınlatmadan dolayı oluşan sivri sinekler. 
Bee bu problemler ışığında 2 tip kullanıma 
uyucak şekilde tasarlandı.

One of the major problems in camping 
trips is the energy source of lighting in the 
camp, both ambient lighting and areas 
covered by the flashlight, and sharp flies 
caused by lighting. Bee 2 types of use in 
the light of these problems designed to fit.

BEE BEE

MESUT
ESER
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Kamp ve doğa aktivitelerimiz oluşan 
kirli yemek pişirme, yeme ve hazırlama 
ürünlerinin bir sonraki kullanım için nasıl 
temizleneceği ise bir sorundur. Artık 
günümüzde sürdürülebilir ve çevreci 
tasarımların aranan ve tercih edilen 
ürünlerdir. kullan-at yeme içme gereçleri 
bu konuda bir çözüm olamamaktadır.

During the camping and nature activities, 
we consume a lot of ready food or cook 
by ourselves. How to clean these dirty 
cooking utensils after use is a problem. 
Considering the sustainable and 
environment friendly design approach 
is so popular in those days, disposable 
utensils cannot be a Vsolution.
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Kamp yaparken taşınan lamba sayınısının 
karmaşasını tek bir ürüne indirmek. 
Her birinin şarjını pilini ayrı ayrı kontrol 
etmektense tek üründe erişebilme rahatlığı 
sunar. Aynı zamanda çantada minimum az
yer kaplar.

VEGA is a lighting product that is 
purposely designed for campers. With the 
rising popularity of the camping culture 
the existing problems such as lack of 
lighting, depletion of lamp batteries, being 
unable to charge your electronic devices 
became even more apparent.

VEGA VEGA
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Pulsar standart bir el feneri ve ışıldak 
fonksiyonlarını bir araya getiren 
aydınlatma aletidir. Kullanıcı bir el feneri 
kullanırken masa vs. bir düzlem üzerinde 
kitap okumak, yemek yapmak veya yemek 
istediğinde ışıldak olarak kullanabilmesidir. 
Bilinen ışıldakların aksine direk gelen ışıkla 
gözü rahatsız etmez.-

The Pulsar is a standard illuminator that 
combines a flashlight and searchlight 
functions. The user is while using a 
flashlight can use it on a table to reading 
a book , eating something or cooking it 
as a searchlight on a plane. Contrary to 
known floodlights, it does not disturb the 
eye with direct light. Using two functions 
in one product.

PULSAR PULSAR

TOPRAK YİĞİT
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Çeşitli nedenlerle kaybolan yürüme motor 
becerileri, robotik adımlama terapisi ile 
tekrar kazanılabilmektedir. Adımlama 
terapisi, vücut ağırlığının adımlama 
simülasyonu üzerine kontrollü olarak 
yüklenerek sinir sistemine ve kaslara 
uyarıcı etkiler yapılmasıdır. Bu ileri
teknoloji klinik terapi, çocuklar için de 
kullanılmakta ve oldukça iyi sonuçlar 
vermektedir. Fakat ekonomik ve sosyolojik 
nedenler ile ulaşılabilirlik açıdan sınırlıdır. 
Ayrıca, çocukların yürüme problemleri için 
?faydalı hareketler? üzerine kurgulanmış 
çok sayıda pediatrik destek aracı da vardır. 
Bunların sadece bir kısmı, tanımı yapılan 
adımlama terapisini dolaylı olarak içerir. 
Buradan hareketle, çok daha geniş bir 
alanda çocuklara ulaşabilecek, klinik dışı 
gündelik hayatta kullanılabilecek, çocuğa 
özelleşmiş, azami düzeyde adımlama
terapisi veren bir araç düşünülmüştür. 
Araç, itme kuvvetini adımlama için 
yönlendirici bir güç olarak tekerlekler 
üzerinden ayaklara ileterek çalışır. Aynı 
zamanda vücut ağırlığının bir bölümünü 
de kontrollü olarak yere vererek, ayaklar 
ile sinir sitemini uyarır. Teker içindeki 
mekanizma eliptik bir hareket üretir. Bu, 
?Cardan Gear Mechanism? olarak bilinen 
model ile sağlanır. R ve 2R çaplarında iki
dişli iç içe dönerken küçük dişli üzerindeki 
her kenar nokta doğrusal hareket yapar. 
Kenardan içeri doğru noktalarda ise eliptik
hareketler oluşur. Örnek video 
yüklenmiştir. Erken tedavi dönemi 
gözetilerek 6 ila 9 yaş arası çocuklar için 
düşünülmüştür. Askı sistemi,
ve diğer ayar detayları ile farklı vücut 
ölçüleri, ağırlıkları ve adım açıklıklarında 
kontrol sağlar. Gövde, ısıl şekillendirme, 
mekanizma ve tekerlek kasnağı köpük 
enjeksiyon ile ABS den, elastik parçalar 
basınçlı kalıplama, kolçaklar poliüretan, 
metal aksam paslanmaz çelik
ve demir boru soğuk işlem ile üretilir.

Gait motor skills lost due to various 
reasons can be regained with robotic 
gait therapy. Gait therapy is a controlled 
loading of body weight on gait simulation 
and stimulating effects on the nervous 
system and muscles of the patient. This 
high-tech clinical therapy is also
used for children and gives very good 
results. However, it is limited in terms 
of economic and sociological reasons 
and accessibility. There are also a large 
number of pediatric support devices 
based on ‘beneficial movements’ for 
children’s walking problems. Only a
few of these include indirectly defined 
gait therapy. From this point of view, a 
vehicle that can reach children in a much 
wider area, which can be used in daily life 
outside the clinic, is given to the child and 
which gives maximum walking therapy is 
considered. The vehicle is transmitted to 
the feet via wheels as a guiding force for 
stepping the pushing force. At the same 
time a part of the body weight to the 
ground by controlling the feet, provides 
stimulation. The mechanism in the wheel 
produces an elliptical movement. This is
achieved by the so-called an Cardan 
Gear Mechanism model. When two gears 
rotate nested in diameters R and 2R, 
each edge point on the small gear makes 
linear movement. Elliptic movements 
occur at points from the edge. It is 
intended for children aged 6 to 9 years 
considering the early treatment period. 
The strap system provides control over 
different body sizes, weights and step 
openings with other adjustment details. 
The body, thermoforming, mechanism 
and wheel pulley are produced from ABS 
with foam injection, elastic parts are 
pressure molding, armrests are made of 
polyurethane, metal parts stainless steel 
and iron pipe cold process.

ADIMLAR ADIMLAR
MURAT
ERBAŞ

Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı

Middle East Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design



211



212

KONSEPT 2019: MEDİKAL 
SEKTÖRÜNDE İNSANA DOKUNAN 
FONKSİYONEL PLASTİKLER

PROFESYONEL
PROFESSIONAL

İkincilik Ödülü
Second Prize

Günümüzde her geçen gün hava kirliliği 
artmaktadır ve doğan her çocuk solunum 
hastalığı ile doğduğu için nebülizatör 
kullanım tedavisi uygulanmaktadır. Ne 
yazık ki pazarda bulunan nebülizatör 
makinaları çocuklara uygun olmamakla 
beraber tedaviyi aksatacak derecede 
(maske boyutlarının uyumsuzluğu, ilaç 
haznesinin tasarımından kaynaklı ilacın 
dökülmesi ve çocukların sabit durmasının
zorunda olması, ürünlerin çocuklara kimlik 
bakımından ürkütmesi, dezenfektasyon 
sürecinin etkin olmaması gibi) problemler 
yaşandığı tespit edilmiştir. AIRNEB 
doktorlar, hasta yakını ve hastalarla 
görüşülerek, tespit edilen problemleri 
en aza indirecek şekilde tasarlanmıştır. 
AIRNEB çocukların bu tedavi sürecinde 
onları yıpratmadan ve en etkin tedavi 
sürecinin gerçekleşmesi için tasarlanmıştır.
AIRNEB sıvı haldeki ilacı ultrasonik 
nemlendirici sayesinde buhar haline 
getirmektedir bu sayede ağırlığı en 
aza indirilerek taşınabilir, bataryalı 
olması sayesinde de kolayca her yerde 
kullanılabilir. Maskesine konulan ilaçlar, 
hazne bölmesi sayesinde her konumda 
buhar haline gelebilmektedir bu sayede 
çocukları sınırlandırmaksızın istedikleri 
alanlarda tedavi görebilmektedirler, ayrıca 
hazneye ilaç dökmeye gerek kalmaksızın 
direk nebül ambalajı makinenin içine 
yerleştirerek hem dezenfektasyonu 
sağlamakta hem de zaman 
kazandırmaktadır. Maske içerisinde özel 
tasarlanan bölme sayesinde ürün maske 
içerisine konulduğu an çalışmaktadır 
bu sayede ürünün güvenlik problemi 
ortadan kalkmaktadır. Özel olarak 
tasarlanan nebül etiketleri çocukların 
kendi maskelerini tasarlayabilmelerine 
imkan sunmaktadır, bu sayede çocukların 
tedaviyi kabullenmeleri ön görülmüştür. 
Üründe ileri teknoloji kullanılmadan 
sadece piyasada da bulunan ultrasonik 
nemlendirici ve PCB kullanılmıştır.

Today, air pollution is increasing day 
by day, and since every child born with 
respiratory disease is born, nebulizer 
usage therapy is applied. Unfortunately, 
the nebulizer machines on the market are 
not suitable for children, but it has been 
found that there are (mismatching of mask 
sizes, spilling of the drug from the design 
of the medication chamber and having 
children to stand still, frightening the 
identity of the products to children, and 
disinfecting process ineffective)problems 
to disrupt the treatment. AIRNEB is 
designed to minimize the problems 
identified by meeting with doctors, 
patients’ relatives and patients. AIRNEB is 
designed to help children achieve
the most effective treatment without 
tearing them down. AIRNEB vaporizes 
the liquid drug by means of an ultrasonic 
humidifier so that it can be transported 
by minimizing its weight and easily used 
anywhere thanks to its battery. The drugs 
put on the mask can be vaporized in any 
position thanks to the chamber so that 
children can be treated without limiting 
them and they can also be placed in
the machine directly without the need to 
pour drugs into the chamber to provide 
disinfection and save time. Thanks to the 
specially designed compartment in the 
mask, the product works the moment it 
is put into the mask, thus eliminating the 
safety problem of the product. Specially 
designed nebula labels allow children 
to design their own masks, which will 
allow children to accept treatment. 
Ultrasonic humidifier and PCB are used 
in the product without using advanced 
technology.

AIRNEB AIRNEB
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Diyabet hastaları dünya nüfusunda 400 
milyondan fazladır. Bu hastalığa sahip 
kişiler günde en az 3 kere kandaki şeker 
değerlerini ölçmek zorundalar ve bu 
ölçümleri nerede olursa olsun yapmaları 
gerekir. Özellikle insülin kullanan diyabetli 
hastalar yemeklerden hemen önce 
bunu yapmak zorundalar. Sildi diyabetli 
bireylerin bu ölçümlerini daha pratik v 
hijyenik yapabilmeleri için tasarlandı. 
Şeker ölçümü yapabilmek için diyabet 
hastaları yanlarında ilaçları ve şeker ölçüm 
cihazlarını sürekli bulundurmak zorundalar. 
Bu ölçümü parmak uçlarını delerek 
sadece iki damla kan ile yapıyorlar. Bunun 
içinde yanlarında ekstradan pamuk vs. 
bulundurmaları da gerekiyor ve en önemli 
nokta bunu dışarıda yaptıklarında tıbbi atık 
elde etmiş oluyorlar.Sildi ile tek ambalajda 
birçok defa bu işlemi yapabilecekleri 
parmak ucu temizleyici petleri olacak. 
Tıbbi atık kanlı pamuk ve peçetelerle 
uğraşmak zorunda kalmadan hem çevre
hem kendi hijyenlerini korumuş olacaklar. 
Belli bir süre kullanılan Sildi bittiği zaman 
tıbbi atık toplanan çöpe atılabilir. Temiz 
ve kirli petler Sildi?nin içinde bulunan ayrı 
haznelerde saklanır ve diyabet hastalarının 
özellikle toplum içindeki yaşantısını 
kolaylaştırır.

Doğuştan veya sonradan sahip olunan 
Tip 1 ve Tip 2 diyabetli tüm hastaların 
kullanabileceği Sildi?nin daha önce bu 
yönde düşünülmüş hiçbir ürün olmaması 
ile büyük bir yenilik getireceği ve yüksek 
oranda katma değer sağlayabileceğini 
düşünebiliriz. Sildi kullan at medikal 
polimerlerden imal edilebilir.

There are more than 400 million Diabetes 
patients worldwide. People with this 
disease have to measure blood sugar 
levels at least 3 times a day and they 
need to take these measurements no 
matter where they are. Diabetic patients, 
especially those using insulin, have
to do this just before meals.Sildi has 
been designed to enable people with 
diabetes to make these measurements 
more practical and hygienic. In order to be 
able to measure glucose, diabetics have 
to keep their medicines and glucometer 
near them constantly. They make this 
measurement with only two drops of 
blood puncturing their fingertips. This 
includes usage of extra cotton, etc. and 
the most important point is that when 
they do it outside, they get medical waste.
With Sildi there will be fingertip cleaner 
pads that can perform this process many 
times in one package. They will be able 
to preserve both the environment and 
their own hygiene without having to deal 
with bloody cotton and napkins. Medical 
waste can be disposed of in the garbage 
collected when used for a certain period 
of time. Clean and dirty pads are stored 
in separate containers inside Sildi, making 
life easier for diabetic patients especially 
in the community. We can imagine that 
Sildi, which can be used by all patients 
with Type 1 and Type 2 diabetes, either 
congenital or later, will bring great 
innovation and high added value, as there 
is no product that has been considered in 
this direction. Sildi can be made
of disposable medical polymers.
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Göz tembelliği olan küçük çocuklarda 
tedavi, sağlam ve iyi gören göz 
kapatılarak gerçekleştirilmektedir. Bu 
sayede zayıf olan gözün çalıştırılması 
amaçlanmaktadır. Bu tedavinin en zor 
yanı ise küçük çccukları tedaviye ikna 
etmektir. Çocuklar gözlerinin teki kapansın 
istemezler. Piyasada tedavi amaçlı satılan 
ürünlerin bir tanesi göz kapağına ve 
çevresine yapıştırılan bir banttır ve bu 
çocukların kabul etmekte zorlanacakları 
bir uygulamadır. Bant kaşlarına 
yapışarak canlarının acımasına da sebep 
olabilmektedir.Bu tedavi bir süreliğine
sık tekrarlanacak bir tedavi olduğu için 
de bir defa kötü bir deneyim yaşamış 
olan çocuk ikincide tedaviyi şiddetle 
reddedecektir. Piyasadaki ürünlerden 
bir tanesi de gözlüğe dışardan 
takılabilen bir tekstil ürünüdür fakat 
bu ürün de gözlük camının üzerinden 
geçtiği için çok büyük gözükmektedir 
ve çok dikkat çekmektedir. Aileler 
çocuklarının tedavisini gerçekleştirirken 
çevre tarafından tedavinin çok dikkat 
çekmesini istemeyebilirler. Sweet friends 
ise tasarımıyla çocukların tedaviye 
dahil olabilecekleri kendi seçimlerini 
yapabilecekleri grafikler ve renklerde 
düşünülmüştür. Gözlük ve kapama 
aparatıyla birlikte satılmaktadır. Gözlük ve 
kapama aparatı birbiriyle uyumlu
renklerde takım halindedir. Yumuşak 
silikon malzemeden üretildiği için göz 
çevresi ile temasda herhangi bir rahatsızlık 
ve alerjik reaksiyona sebep olmaz.
Piyasadaki diğer ürünlere göre boyutları 
daha ufaktır ve gözlük camının arkasında 
kalır. Çok daha sevimli gözükmektedir. 
Tüm gözü kapak gibi kapatacak formda 
tasarlanmıştır. Gözlük sapına ve 
burunluğuna geçirilerek kullanılmaktadır.
Kolayca yıkanabilir. Üzerinde küçük 
çocuklar için ilgilerini çekebilecek hayvan 
figürleri, daha büyük çocuklar için ise çizgi 
film karakterleri yer almaktadır.

In young children with lazy eyes, 
treatment is performed by closing the 
intact and well-sighted eye. In this way, 
it is aimed to operate the weak eye. The 
most difficult part of this treatment is to 
convince small children to treat. Children 
don’t want any eyes closed. One of
the products sold on the market is a tape 
affixed to the eyelid and around it, and 
this is an application that children will 
have difficulty accepting. The tape can 
also stick to the eyebrows and cause pain.
The child, who has had a bad experience 
once because it is a frequently repeated 
treatment for a long period of time, will 
strongly refuse treatment in the second. 
One of the products on the market is
a textile product that can be attached 
to the eyeglasses from the outside, but 
this product looks very big and attracts 
attention because it passes over the 
eyeglass lenses. Parents may not want the 
environment to receive much attention 
when treating their children. Sweet
friends are designed with graphics and 
colors that allow children to make their 
own choices. It is sold with glasses and 
closing apparatus. The glasses and the 
closing apparatus are in a set of colors in 
harmony with each other. It is produced 
from soft silicone material and does not 
cause any discomfort and allergic reaction 
in contact with the eye area. She looks 
much more adorable. Designed to cover 
the entire eye like a lid. Easily washable. 
There are animal figures that can be of 
interest to young children and
cartoon characters for older children.
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Ufo pediatrik bir destek ürünüdür. 0-3 
yaş arası çocukların röntgen çekimlerini 
kolaylaştırmak için yapılmıştır. Mevcuttaki 
ilkel, problemli ve çocukları ürküten 
cihazlar göz önünde bulundurularak 
tasarlanmıştır. Çocuğu en doğru şekilde 
sabitleyerek kıpırdamaması ve çocuğun 
en az miktarda radyasyona maruz kalması 
hedeflenmiştir

Ufo is a pediaric support product. It has 
been made to simplify children?s having 
x-ray between 0-3 age. It has been 
designed by considering devices which 
are primitive, problematic, and scares 
children at present. It has been aimed that 
child does not move by fixing child the 
most correct way and child is exposed to 
minimum quantity of radiation.
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Kullanım kolaylığı, enerji tasarrufu 
PufPuf,çocukların hastaneye alışma 
sürecini desteklemeyi amaçlayan; doktor 
kontrollerine tekrar gelmelerini teşvik eden 
tek kullanımlık hijyenik eldiven serisidir. 
Muayene sırasında kullanılan eldivenler; 
uygulanan grafik baskı ve malzemenin 
esnekliğinden yararlanılarak hayvan 
figürlerine dönüşür ve yeni bir oyun aracı 
ortaya çıkmış olur.

PufPuf is a series of disposable hygienic 
gloves which is specialized for children 
that aims to support children?s admission 
process and encourage them to come 
back to the doctor?s controls. By the help 
of graphic printing and the flexibility of 
the material, the gloves turn into animal 
figures and new game tools for children.
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Hey, çocuklar için; renk, doku, malzeme 
seçimi ve ergonomisi ile medikal 
görünümünden uzaklaştırılmış bir insülin 
kitidir. Çocukların çekinmeden iğne 
yapabilme, parçaları kaybetmeden 
taşıyabilme, oluşan tıbbi atığı depolama, 
insülini sabit sıcaklıkta tutma ve çocuğa ne 
zaman kaç doz iğne yapması gerektiğini 
hatırlatma vb. çözümler getirmeyi 
amaçlamıştır.

Hey is an insulin kit for kids which 
has been removed from its medical 
appearance by color, texture, material 
selection and ergonomics. Children 
should be able to make needles without 
hesitation, to carry the parts without 
losing, to store the medical waste, to keep 
insulin at constant temperature and to 
remind the child how many doses need to 
do, and so on solutions.

HEY HEY

ZEHRA
ALAN

SELEN
ÇAKIR

Bahçeşehir Üniversitesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı

Bahçeşehir University
Faculty of Architecture and Design
Department of Industrial Design
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Günlük hayatta medikal korse kullanımını 
kolaylaştıran Korsesuar insanların görünür 
bir şekilde kullanabilmelerini sağlıyor.
Kullanıcı her parçasının rengini seçme 
özgürlüğüne sahiptir. Maliyeti düşük olup, 
hastalar tarafından erişimi de kolaydır.
Bu özellikleri ile bel ve boyun fıtığına 
sahip insanların hayat kalitesini artırmayı 
amaçlamaktadır.

Korsesuar facilitates the use of medical 
corsets in daily life and allows people to 
use them visibly. The user has the freedom 
to choose the color of each part. It is low 
in cost and easy to access by patients. 
With these features, it aims to improve the 
quality of life of people with hernia.

KORSESUAR KORSESUAR

TUĞBA
ÇELİKTEN

SELİN
KÜÇÜK

Özyeğin Üniversitesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
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Özyegin University
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Bilgisayar faresi kullanımı ile oluşan 
medyan sinir sıkışması hasarını önlemek

Bilgisayar faresi kullanımı ile oluşan 
medyan sinir sıkışması hasarını önlemek

DOME DOME

TEBERDAR
GURBEY

Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstriyel Tasarım

Marmara University
Faculty of Fine Arts
Department of Industrial Design
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Soluduğumuz havadaki zerreciklerin
sayısının artmasıyla birlikte hava kirliliği 
son yıllarda ciddi anlamda ilerlemektedir. 
Aurora bu zerrecikleri filtrelerken, modern 
görüntüsü, kişiselleştirilebilirliği ile günlük 
hayatın bir parçası olarak sürekli kullanımı 
destekler, ?hasta maskesi? imajını yıkar.

The volume of particulates in the air 
that we breathe has been increasing 
rapidly with the onset of air pollution. 
The pollution includes carbon emission 
particles, exhaust, smoke, volatile organic 
compounds and more. Aurora filters these 
particles supports everyday use with its 
modern form and customizability and 
destroys ?sickness mask?

AURORA AURORA

OĞUZ
İBRAHİM BOZ

Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı

Middle East Technical University
Faculty of Architecture
Department of Industrial Design
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Bilgisayar faresi kullanımı ile oluşan 
Penisilin uygulanması sırasında hastaların 
ve hemşirelerin karşılaştıkları zorluklar 
vardır. DEVA, iğnenin tıkanması, körelmesi 
ve acı vermesi, iş kazalarının oluşması, 
ilacın donması ve boşa gitmesi gibi 
sorunları çözmek için tasarlanmış, güvenli, 
hızlı ve kolay uygulanabilir bir penisilin 
ambalajıdır.

Bilgisayar faresi kullanımı ile oluşan 
There are some diffuculties which some 
patients and nurses face usually while the 
application of injection and preperation 
process of penicilin treatment. Deva is a 
safe, fast and easyuse packgaging which 
is designed to solve these problems 
such as occlusion of the injector, needle 
demage and feeling much more pain and 
some possible work accidents

DEVA DEVA

ALİ İHSAN
İNÇUKUR

Anadolu Üniversitesi
Endüstriyel Sanatlar Yüksek Okulu
Endüstriyel Tasarım

Anadolu University
Academy of Industrial Arts 
Industrial Design
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4 Yaş ve üzeri çocuklar için özelleştirilmiş 
olan nebulizatör kit tasarımında,çocukların 
tedavi sırasında yaşayabilecekleri 
stres, korku ve endişenin en aza 
indirilip,tedavinin çocuk üzerinde ki 
yaşamsal faaliyetlerini kısıtlayıcı etkisinin 
ortadan kaldırılması, çocuğun bu süreçte 
ev içersinde günlük aktivitesine devam 
edebilmesi amaçlanmıştır

The nebulizer kit designed for children 
who are 4 years and over aimed to 
minimize stress, fear and anxiety that 
children may experience during treatment, 
eliminate the restrictive effect of the 
treatment on the child’s vital activities 
and help to continue daily activities for 
children in the home.

NEFES NEFES

NAİME SEDA 
ÇIKAN

Anadolu University
Faculty of Architecture & Design
Industrial Design

Anadolu Üniversitesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Endüstriyel Tasarım
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Neptune, yüzmeyi seven engelli 
çocukların daha efektif yüzebilmesi için 
tasarlanmış bir ön kol protezidir. Akışkan 
formu ile suyun içinde rahatça hareket 
eder. İnce gövde yapısı sayesinde de 
kürek işlevi görerek çekiş kuvveti ve 
ayrıca kolun hafif olmasını sağlar. Bu 
sayede gündelik kullanımda ve yüzerken 
kullanıcıyı mümkün olduğunca az
yorar.

Neptune is designed for disabled kids who 
like swimming and to help them swim 
more effectively. Thanks to its fluid form, 
Neptune moves freely inside the water. 
Also, with its slim body structure, it acts 
as an oar. Another advantage of its slim 
body structure is its lightweight. This way, 
it exhausts the user as little as possible.

NEPTUNE NEPTUNE

AHMET KEREM
GÜNDÜZ

TOBB 
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Güzel Sanatlar, Tasarım ve 
Mimarlık Fakültesi 
Endüstriyel Tasarımı

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



229

KONSEPT 2019 : MEDİKAL 
SEKTÖRÜNDE İNSANA DOKUNAN 
FONKSİYONEL PLASTİKLER

PROFESYONEL
BİRİNCİ TUR ELEMEYİ
GEÇEN PROJELER
PROFESSIONAL
QUALIED PROJECTS
IN THE FIRST ROUND

a Gluci, Tip 1 diyabet hastalarına yönelik; 
kullanıcıların gelişen teknoloji ile birlikte 
acısız ve daha kolay kan şekeri ölçümü 
yapabildiği, hastalığın gerektirdiği 
materyalleri bir arada taşıyabildiği ve 
hastalığı kolay yönetebildiği bir üründür.

Gluci for Type 1 diabetes patients; it is a 
product where users can make painless 
and easier blood glucose measurements 
with the developing technology, carry the 
materials required by the disease together 
and manage the disease easily.

GLUCI GLUCI

GÖZDE
KARAKOYUNLU

TOBB 
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Güzel Sanatlar, Tasarım ve 
Mimarlık Fakültesi 
Endüstriyel Tasarımı

TOBB University of 
Economics and Technology
Faculty of Fine Arts Design and 
Architecture
Department of Industrial Design
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Projenin çıkış noktası karpal tünel 
sendromu olmuştur. Karpal tünel 
sendromu, median sinirin el bileğindeki 
kanal içinde sıkışması sonucu oluşur. 
Bilekte ve elde uyuşma, ağrı, halsizlik 
hissine neden olur. Bu proje ile kişiye özel, 
hastaların anatomik ve psikolojik ihtiyaçları 
düşünülerek tasarlanmış ateller ile hastalar 
tedavi olabilecekler.

The starting point of the project 
was carpal tunnel syndrome. Carpal 
tunnel syndrome occurs as a result of 
compression of the median nerve within 
the wrist canal. It causes numbness, pain 
and weakness in the wrist and hand. With 
this project, patients can be treated with 
splints designed specially for anatomical 
and psychological needs of patients.

TESSELATE TESSELATE

CEYDA
ÇOLAK

Anadolu Üniversitesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Endüstriyel Tasarım

Anadolu University
Faculty of Architecture & Design
Industrial Design
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Sigara bırakmaya karar vermiş fakat 
bırakma sürecinde gereken motivasyonu 
sağlayamayan kişilere alışkanlıklarını 
kullanarak psikolojik destek sağlamayı 
amaçlayan bir ölçüm cihazıdır.

It is a measuring device that aims to give 
psychological support to people who 
decide not to smoke but do not have 
enough motivation, by using their habits.

CHECK MATE CHECK MATE

MERVE NUR
AKASLAN

Gazi Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı

Gazi University
Faculty of Architecture 
Department of Industrial Design
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Aks hastane kullanımı için özelleşmiş bir 
aktarma birimidir. Hasta yatağı, sedye 
vb. birimler arasındaki geçiş işlemi insan 
bedeni referans alınarak, kaydırma 
eylemi üzerine kurgulanmıştır. Aks 
piyasadakilerden farklı olarak, aktaran ve 
aktarılan olmak üzere iki farklı kullanıcı 
kitlesine yönelik çözümler üretmiş ve 
kullanım kolaylığı sağlamıştır.

Aks is a specialized transfer unit for 
hospital use. The transition act between 
the patient bed, stretcher and so on. 
units is based on the shifting action, with 
reference to the human body. Unlike 
other products on the market Aks has 
a developed solutions for two different 
audiences: transmitter and also the 
transferred person.

AKS AKS

MUHAMMED
SANER
ÖZTÜRKLER

Anadolu Üniversitesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Endüstriyel Tasarım

Anadolu University
Faculty of Architecture & Design
Industrial Design
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Bibo emziren annelere bu süreçte yardımcı 
olmak amacıyla hazırlanmış akıllı bir 
anne sütü kitidir. Sütün doğru aralıklarda 
doğru bir şekilde anneden alınmasına, 
saklanmasına ve ısıtılıp bebeğe doğru ısıda 
ulaşmasına yardımcı olur.

Bibo is a smart new mother kit which 
makes easier the process of breastfeeding. 
It tells when the mother should pump out 
the milk and how long should it pump, 
how to store and it arranges the milk?s 
temperature before feeding the baby.

BİBO BİBO

MERVE NUR
SÖKMEN

Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı

Middle East Technical University
Faculty of Architecture 
Department of Industrial Design
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Yapılan araştırmalar, uzun ve kısa süreli 
pediatri kliniklerinde tedavi gören 
çocukların,hastane ortamında yaşamış 
oldukları deneyimler ve etkilerinin 
on yıl sonrasına kadar devam ettiğini 
göstermektedir.Süreç içerisinde, 
fiziksel zorlanmaların beraberinde 
korku altyapısıyla gelişen uykusuzluk, 
iştahsızlık ve bulantı gibi tepkilerle sıklıkla 
karşılaşılmaktadır.For Go, bu deneyimleri 
olumlu yönde geliştirmek amacıyla 
askının başlık kısmında ,çocukların kendi 
karakterlerini yaratabilmesine imkan veren 
hareketli kulaklar yanında aksesuarlar ve
ürünün yüz kısmında su bazlı kalemler 
kullanarak ürünün yüzünü çizebilecekleri 
alanlar sunmaktadır. Bu özelliği sayesinde 
kendi arkadaşını kendi oluşturup 
koridorlarda çeşitli karakterlerle 
karşılaşabilirler. Ürünün gövde kısmı 
serum askısına sabitlenir ve hemşirenin 
ve refakatçinin kullanımına sunulur. Baş 
kısmı ise çocukların istedikleri zaman 
karakterlerini değiştirebilmeleri için 
gövdeden ayrılabilir.

Ürün içerisinde bulunan ışık düzeyinin 
ayarlanabilir olması da ortamda 
gece kontrollerinde ihtiyaç duyulan 
uyku konforunu uykuyu bölmeden 
sağlarken,hemşirelerin hastanın cihaz ve 
serumunu kontrol edebilmesine imkan 
verir.Aydınlatmanın güç kaynağı priz
desteğiyle sağlanmaktadır. Ürün içerisine 
istenildiği takdirde yerleştirilebilen ses 
kaydı sayesinde karakterin çocukla iletişim
kurarak,çocuklara beslenmesiyle 
kendisinin ilgileneceği,orada ona 
arkadaşlık edeceği gibi ortama olan bağını 
kuvvetlendirir nitelikte telkin cümleleri 
kurması ve gerekli durumlarda masal 
anlatması amaçlanmaktadır. Üründe 
kullanılan plastik enjeksiyonla üretilen ABS
malzeme hem dayanıklılık açısından hem 
de kolay temizlenebilmesi nedeniyle ürün 
gövde ve baş kısmında kullanılmıştır.

Studies have shown that children 
treated in long and short term pediatric 
clinics, their experiences in the hospital 
environment and their effects continue 
until ten years later. During the process, 
physical stresses may cause symptoms 
such as insomnia, loss of appetite and
nausea. To develop these experiences in 
a positive way, For Go includes moving 
ears and accessories on the hanger head 
that allow children to create their own 
character. In addition, children can design 
the face of the product by using water-
based pencils on the face of the product. 
With this feature, you can create your own 
friend and encounter various characters in 
the corridors. The body part of the
product is fixed to the serum hanger and 
ready for the use of the nurse and the 
companion. The head can be separated 
from the body so that children can change 
their character at any time. 

The light level in the product is adjustable 
and helps to control in the night without 
interrupting sleep. In addition to this, 
it allows nurses to control the patient’s 
serum. The power supply of the lighting 
is provided by the socket. The voice 
recording apparatus, which can be placed 
in the product, will allow the character 
to communicate with the child and make 
friends with them. It is also aimed to tell 
fairy tale when necessary. The plastic 
material used in the product is produced 
by injection molding. Both durable and 
easy to clean ABS material is also used for 
the body and head of the product. 
On the other hand, it can create its own 
ear shapes with the silicone material, 
which allows children to shape without 
forcing them, and can move their feet as 
they wish.

FOR GO FOR GO
YEŞİM
EMECEN

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni.
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı

Mimar Sinan Fine Arts University
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Oxymos oksijen konsantratörü ve oksijen 
kanülü kullanan hastaların problemlerini 
çözmeyi hedeflemiştir. Konsantratörlerin 
ağır ve büyük olmasından dolayı hastaların 
evden dışarı çıkamamaları, bu nedenlede 
kas tembellikleri, asosyellik ve tedaviye 
uyum sağlayamadıkları saptanmıştır. 
Kullandıkları kanüllerin rahatsız edici 
olması, uzun süreli kullanıma uygun 
olmaması kanüllerin başlıca problemleri. 
Oxymos bu promlere çözüm olarak: 
konsantratörü olabildiğince ufaltarak 
bataryalarını modüler bir hale getirmiştir. 
Bu sayede hasta ağır bataryası olan bi 
konsantratör taşımak yerine ihtiyacına 
göre kendisi bataryalarını belirler. Kanülde 
tek taraflı hortum kullanarak görünen
alanı azaltmış, kulak arkasına takılan aparat 
ile de rahat bir kullanım sağlamıştır.

Oxymos aims to solve the problems of 
patients using oxygen concentrators 
and oxygen cannulae. Because the 
concentrators are heavy and large, the 
patients cannot go out of the house, so 
the muscular laziness, they were not able 
to adapt to treatment and sociability.
Uncomfortable use of cannulae for 
long-term use The main problems of the 
cannulae are inadequate. Oxymos is the 
solution to these proms: concentrator 
make batteries as modular as possible It 
has brought. In this way, the patient with a 
heavy battery bi concentrator According 
to the need to move rather than determine 
the batteries itself. Reduces the visible 
area of ??the cannula using a single-sided
hose, with the apparatus attached to 
the back of the ear provides a 
comfortable use.

OXYMOS OXYMOS
AHMET
ERGÜN

İstanbul Medipol Üniversitesi
G. S. Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı

İstanbul Medipol University
Faculty of Fine Arts 
Design and Architecture
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Ürün diş hekimleri için tasarlanmıştır. 
Günümüz hastanelerinde kullanılan dişçi 
koltuğu ile bütün olan aydınlatmalar, 
hekimin görüş ve hareket açısını 
kısıtlamakta, yer yer uzun süren tedavi 
süresini rahat olmayan pozisyonlar ile 
zorlaştırmaktadır. Bu üründe hekimin ışığın
geliş açısını kendi görme açısına göre 
ayarlamasına gerek yoktur. Işığı depolama 
özelliği bulunan stronsiyum alüminat 
maddesi ağız ayırıcıları içinde kullanılarak 
hekimin ağzı rahatça görebilmesini sağlar. 
Sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemlerini 
de kısaltır. Sterilizasyon kutusu ile hem 
ışık depolayan hemde temizlenen ayırıcı, 
silikon parçaları takılarak kullanılır. Bir 
sonraki hasta için kullanılacak parçalar 
kutunun yanında bulunan depolama 
bölümünden sağ ve sol parçalar olarak 
takılır. Kullanım bitince silikon
parçalar medikal atık olarak geri 
dönüşüme giderken, ağız ayırıcı tekrar 
kullanım için sterilize ve muhafaza 
edilmek üzere kutuya yerleştirilir. Medikal 
alandaki temizlikte kullanılan yöntemlerle 
paralel çalışan sterilizasyon kutusu metal 
presleme yöntemi ile, şeffaf silikon maçalı 
kalıp ile enjeksiyon yöntemi ile, ayırıcı 
kısmı ise bilgisayar destekli tel büküm 
makineleri ile üretilebilir.

The product is designed for dentists. The 
dentistry chair used in today’s hospitals, all 
the lighting, restricts the angle of view and
movement of the physician, sometimes 
makes it difficult to take long periods of 
treatment with uncomfortable positions. 
In this product, the physician does not 
need to adjust the angle of incidence of 
light according to his own viewing angle. 
Strontium aluminate, which has the ability 
to store light, is used in mouth separators, 
allowing the physician to see the mouth 
easily. It also shortens sterilization and
disinfection processes. The sterilizing 
box is used by attaching silicone parts to 
the separator, which stores and cleans 
the light. The parts to be used for the 
next patient are installed as right and 
left parts from the storage compartment 
located near the box. At the end of use, 
the silicone parts are recycled as medical 
waste, while the mouth separator is 
placed in the box for sterilization and 
storage for reuse. Sterilization box which 
works in parallel with the methods used 
in the cleaning in the medical field can 
be produced by metal pressing method, 
injection method with transparent silicon 
core mold and separator part can be 
produced by computer aided wire
bending machines
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Medikal ampuller günlük hayatta sağlık 
sektöründe yer alan meslek grupları 
tarafından sık sık kullanılmaktadır. Çeşitli 
boyutlarda sahip bu ampuller, kırılmaları 
sırasında kontrolsüz yaralanmalara 
sebep olmaktadır. Ayrıca 2017 yılında 
Arzu ERKOÇ HUT tarafından yapılan 
bir araştırmanın sonuçlarına göre 
kontrolsüzce kırılan bu ampullerin 
kılcal parçalar halinde enjektör 
iğnesinden geçebildiği kanıtlanmıştır. 
BETA; hazırladığımız anket ve yapılan 
araştırmalar doğrultusunda tüm bu riskleri 
ortadan kaldırmak amacıyla tasarlanmıştır. 
Ürün medikal ampul kullanım sürecini 
kontrollü bir şekilde gerçekleştirerek, olası 
yaralanmaları önlemektedir. Pazarda yer
alan diğer ürünlerin aksine BETA, 
ampulu kırmadan önce elmas bıçaklar 
yardımıyla kırılım noktasını dairesel 
olarak çizmektedir. Bu sayede ampul iki 
parça olarak kırılmakta ve kapak kısmı 
el ile temas etmeden atık kutusuna 
atılabilmektedir. Üzerinde bulunan klips
sayesinde sağlık sektöründe çalışan 
tüm görevlilerin önlük veya üniforma 
ceplerinde taşıyarak ürüne her an erişim 
sağlaması amaçlanmıştır. Bu hususta 
estetik kaygı önemsenmiştir. Ürün, versatil 
kalem referans alınarak tasarlanmıştır. 
Ürünün üst kapağına basılarak medikal 
ampul ürün ağzına yerleştirilir ve bir tur 
çevirilir. Eğilerek kırma işlemi yapılır. 
Ampulün dolu tarafı kullanılmak üzere
ayırılırken kapak görevi gören atık parçası 
üstteki kapağa tekrar basılarak atılır. 
Ampulu çizen elmas bıçakların tasarımında 
cam boru kesme aleti referans alınmıştır. 
Ürün parçaları plastik enjeksiyon ile 
üretilmekte olup üretim sayısı ve ürün 
detayları göz önüne alınarak
maliyet minimuma indirgenmiştir. Ürünün 
dış parçasında rijit ve dayanıklı olması 
için PC, iç parçasında istenilen esnemeyi 
sağlamak amacıyla düşük yoğunluklu 
PP kullanılmıştır. Camı çizen uçlar elmas 
bıçaktır.

Medical ampoules are frequently used 
by professionals in the health care sector 
in daily life. These bulbs of various 
sizes cause uncontrolled injuries during 
breakage. In addition, according to 
the results of a study conducted by 
Arzu ERKOÇ HUT in 2017, it has been 
proved that these ampoules can break 
through the injector needle in capillary 
pieces. BETA; The product is designed 
to eliminate all these risks in line with the 
questionnaires and researches we have 
prepared as a result of product needs 
inquiry and process evaluations. The 
product performs the medical ampoule 
usage process in a controlled manner and 
prevents possible injuries. Unlike other 
products available on the market, BETA 
draws the break point circularly with 
diamond blades before breaking the bulb. 
In this way, the bulb is broken in two parts 
and the lid can be thrown into the waste 
bin without touching the hand. Thanks to 
the clip on it, all employees working in the 
health sector are intended to have access 
to the product at any time by carrying it 
in aprons or uniform pockets. Aesthetic 
concern was taken into consideration 
in this respect. The product has been 
designed in the most simple and
functional way with reference to the 
versatile pen. By pressing the top cover 
of the product, the medical ampoule is 
placed in the mouth of the product and 
turned one turn. The process of bending 
is made. When the full side of the bulb is 
separated for use, the waste piece that 
acts as a lid is discarded by pressing the 
upper lid again
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Korneal neovaskülarizasyon çeşitli 
derecelerde görme kaybıyla 
sonuçlanabilen bir durumdur.Anormal 
damarlanma, korneal sakarlaşmaya 
bağlı olarak ışığı bloke ederek görme 
keskinliğini azaltır.Neo-Göz bu hastalığa 
alternatif çözüm sunmak amacıyla 
geliştirilen gözlük tasarımıdır.
Elektronik bir sistemle hastalara verimli 
görme deneyimi yaşatmayı amaçlar

Corneal neovascularization is a condition 
that can result in various degrees of vision 
loss.Abnormal vascularization blocks light 
acuity due to corneal saccharification.
Neo-Eye is an eyeglass design developed 
to provide an alternative solution to this 
disease.It aims to provide patients with 
an efficient visual experience with an 
electronic system.
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Morbid obezitelilerin ve bunyon kemiği 
olanların ayakkabı seçiminde yaşadığı 
zorlukları çözmeyi amaçlar. Yan yüzeylerde 
bulunan elastik bölüm, kullanıcıya 
rahatlık sağlayıp ayarlanabilir ipleri ile 
sıkılabilir. Tabanı havalandırmaya yönelik 
mikrokanallar, ter ve mantar oluşumunu 
önlerken, tabanın içinde olan silikonlar 
ayakkabıya süspansiyon efekti

It aims to solve the problems faced by 
people with morbid obesities and bunion 
bones. The elastic sections on the sides 
provide comfort for the user and can be 
tightened with adjustable ropes. Micro 
holes in the sole prevent the sweat and 
fungi by ventilating, while the silicones in 
the soles prevent the excess pressure with 
the suspension effect.
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CP rehabilitasyon sürecinde destek aracı 
olarak kullanılır.Evin diğer alanlarında 
olduğu gibi banyoda da çocuk için bir 
destek aracı gerekir.Banyo esnasında 
küvette güvenli,kolay bir süreç için 
tasarlanmıştır.2-8 yaş arası CP hastası ve 
felçli çocuklar için ıslak zemin küvetlerde 
ve ebeveyn kontrolünde havuzda 
kullanılır.2 boy seçeneği vardır.

CP is used as a support tool in the
rehabilitation process.As the other areas 
of the house need a support tool for the 
child in the bathroom. in the pool There 
are 2 size options.
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