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Doğal afetler insanların 
yerleşim yerlerine zarar 
vermekte,bazı durumlarda ise
kullanılamaz hale 
getirmektedir,kimi zaman 
ise tehdit oluşturduğu için 
insanların yerleşim yerlerini terk 
etmeye mecbur bırakmaktadır. 
Speed Module son zamanlarda 
artan doğal afetler ve 
devamında oluşan acil barınma 
ihtiyacına karşılık verme 
amacıyla tasarlanan projedir.

 Natural disasters damage 
people’s settlements, in some 
cases render them unusable, 
and sometimes force people to 
leave their settlements because 
they pose a threat. Speed 
Module is a project designed 
with the aim of responding 
need for emergency shelter.

SPEED MODULE SPEED MODULE

METALDEN MAMUL 
ÜRÜNLER KATEGORİSİ

PROFESYONEL
PROFESSIONAL

İkincilik Ödülü
Second Prize

OĞUZHAN
ERTUĞRUL

Dicle Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık

Dicle University
Faculty of Architecture
Architecture

MUSTAFA
KAPLAN

Dicle Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık

Dicle University
Faculty of Architecture
Architecture
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Kurtarma Üçgeni deprem 
sonrasında enkaz altında kalan 
kazazedelerin kurtarılması için
tünel açmayı kolaylaştırır 
ve kurtarma ekipleri ve 
kazazedelerin güvenle 
enkazdan çıkmalarını sağlar.

KURTARMA
ÜÇGENİ

 Kurtarma Üçgeni facilitates 
tunneling for the rescue of 
survivors trapped under the 
rubble after the earthquake and 
enables rescuers and survivors 
to emerge from the wreckage 
safely.

KURTARMA
ÜÇGENİ

METALDEN MAMUL 
ÜRÜNLER KATEGORİSİ

PROFESYONEL
PROFESSIONAL

Üçüncülük Ödülü
Third Prize

ÇAĞLAR
ALKAN

Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstriyel Tasarım

Middle East Technical University
Faculty of Architecture
Industrial Design
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METALDEN
MAMUL

ÜRÜNLER
KATEGORİSİ

ÖĞRENCİ
STUDENT
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METALDEN MAMUL 
ÜRÜNLER KATEGORİSİ

ÖĞRENCİ
STUDENT

Birincilik Ödülü
First Prize

Kurtarma Küresi sayesinde 
insanları gruplar- aileler halinde 
aynı anda kurtarmak mümkün
olabilecek, bu sayede de 
kurtarılma süreleri kısalıcak 
ve helikopter daha kısa 
sürede daha çok afetzedeleri 
kurtarabilecek. Bu vakti daha 
da kısaltma ve insanların daha 
güvenli bir şekilde kurtarması 
amacıyla yapılmıştır.

KURTARMA
KÜRESİ

 Rescue Sphere, it will be 
possible to save people in 
groups and families at the 
same time, which will shorten 
the rescue times and the 
helicopter will be able to save 
more victims in a shorter time. 
This was done to shorten the 
time and save people more 
safely.

KURTARMA
KÜRESİ

ELİFNUR
AKDOLAN

Yaşar Üniversitesi
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Endüstriyel Tasarım

Yaşar University
Faculty of Art & Design
Industrial Design

ZEYNEP
GÖNÜLALAN

Yaşar Üniversitesi
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Endüstriyel Tasarım

Yaşar University
Faculty of Art & Design
Industrial Design
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Floodsy, sel ve su taşkınına 
yönelik, hızlı müdahaleyi 
sağlayacak, profesyonel kişi ve
kurumların kullanımına uygun 
acil mühadale botudur. Floodsy 
ile hareket etme alanı kısıtlı, 
engeli olan afetzedeler güvenli 
bir alana transfer edilir.

Floodsy is an emergency 
response boat that will provide 
rapid response to floods and 
overflows, suitable for the 
use of professional individuals 
and institutions. With Floodsy, 
victims of a diseaster with 
limited movability and 
disabilities are transferred to a 
safe area.

FLOODSY FLOODSY

METALDEN MAMUL 
ÜRÜNLER KATEGORİSİ

YAREN
MERTTEPE

İstanbul Medipol Üniversitesi
Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Endüstriyel Tasarım

Middle East Technical University
Faculty of Design & Architecture
Industrial Design

ÖĞRENCİ
STUDENT

İkincilik Ödülü
Second Prize



19



20



21



22

Acil yangın balonu orman 
yangınlarında yangın 
yayılmadan önce gözetleme
kulelerindeki orman 
görevlilerine riski bildirmek 
için tasarlandı. Gözetleme 
kulesinde ormanı takip eden 
görevli balonu görerek 
yangın riski bulunan bölgeye 
müdahale eder, böylece yangın 
yayılmadan önlenmiş olur.

 Emergencyfire balloon was 
designed to notify forest 
officials in watchtowers of the 
risk before the fire spreads 
in forest fires. The officer 
following the forest in the 
watchtower sees the balloon 
and intervenes in the area 
where there is a risk of fire, so 
that the fire is prevented from 
spreading.

AEROSTAT AEROSTAT

METALDEN MAMUL 
ÜRÜNLER KATEGORİSİ

MERVE
KALAN

ÖĞRENCİ
STUDENT

Üçüncülük Ödülü
Third Prize

Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstriyel Tasarım

Middle East Technical University
Faculty of Architecture
Industrial Design



23



24



25



26

Doğal afetlerin zarar verdiği 
binalar, yollar ve ulaşımı zor 
olan bölgelere ulaşma ve
ulaştırma amacıyla 
tasarlanmıştır. Heyelan ve sel 
afetleri esnasında afetzedenin 
ve varsa evcil hayvanının 
bulunduğu konumdan 
çıkamadığında; aşağı indirmek, 
yukarı güvenli şekilde çıkarmak 
ve kapanan yollar olduğunda, 
ürününün geçit yolu 
oluşturması amaçlanmıştır.

It is designed for the purpose 
of reaching and transporting 
buildings, roads and hard-
to-reach areas damaged by 
natural disasters. Disaster 
victims during landslides and 
floods, and when their pet, if 
any, cannot leave their position 
and when roads are closed; A 
safe transfer product has been 
designed to provide them with 
convenient transportation.

JED JED

METALDEN MAMUL 
ÜRÜNLER KATEGORİSİ

ZEYNEP
ÖZEL

ÖĞRENCİ
STUDENT

Mansiyon
Mention

İstanbul Medipol Üniversitesi
Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Endüstriyel Tasarım

Middle East Technical University
Faculty of Design & Architecture
Industrial Design
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PLASTİKTEN 
MAMUL

ÜRÜNLER
KATEGORİSİ

PROFESYONEL
PROFESSIONAL
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Kitpet, bir afet durumunda 
evcil hayvanlarımızı tahliye 
etmemizi sağlayan, aynı 
zamanda acil durum kitleri, 
batarya ve sığınma ekipmanları 
bulunduran bir evcil hayvan 
taşıyıcısıdır. Evcil hayvanlarınızla 
tahliye genellikle çok fazla 
hazırlık gerektirir. Kitpet, 
bizim ve evcil hayvanımız için 
gerekli olan hayati unsurları 
bulundurur.

Kitpet is a pet carrier that 
allows us to evacuate our 
pets in the event of a disaster 
but also has emergency 
kits, batteries, and shelter 
equipment. Evacuating with 
your pets often requires a 
lot of preparation. Kitpet 
contains vital elements that are 
necessary for us and our pets.

KİTPET KİTPET

PLASTİKTEN MAMUL 
ÜRÜNLER KATEGORİSİ

AHMET
ERGÜN

PROFESYONEL
PROFESSIONAL

Birincilik Ödülü
First Prize

İstanbul Medipol Üniversitesi
Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Endüstriyel Tasarım

Middle East Technical University
Faculty of Design & Architecture
Industrial Design
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S-RONE01 sel felaketinin 
gerçekleştiği bölgede arama 
kurtarma çalışmalarının
zorlukları kaygısıyla 
tasarlanmıştır. Kötü hava 
durumları, gece oluşan 
arama faaliyetlerinin kısıtlı 
olması, afet sonrası erişim 
sorunlarına çözüm olması 
amacıyla tasarlanan ürün sel 
felaketinden sonra kurtarma 
ekiplerine destek sağlamayı 
amaçlar.

The S-RONE01 was designed 
with the concern of the 
difficulties of search and 
rescue operations in the 
flooded area. The product 
is designed to solve bad 
conditions for the rescue 
process such as limited night 
search activities, and post-
disaster access problems. Aim 
of the product is to provide 
support to rescue teams after a 
flood disaster.

S-RONE01 S-RONE01

PLASTİKTEN MAMUL 
ÜRÜNLER KATEGORİSİ

İSMET
YILMAZ

Mimar Sinan G.S. Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstriyel Tasarım

Mimar Sinan F.A. University
Faculty of Architecture
Industrial Design

PROFESYONEL
PROFESSIONAL

İkincilik Ödülü
Second Prize
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‘Kucak’ afet sonrasında, çadır 
kentlerde barınan, evsiz kalmış 
ebeveynler ve 0-12
aylık bebekler için 
tasarlanmıştır. Bu süreçte 
yaşanan bakım ve temizlik 
sorunlarını gidermeyi 
amaçlamaktadır. Bebeklere 
temiz steril bir ortam sağlarken 
aynı zamanda huzurlu ve 
rahat uyumalarına da destek 
olmaktadır.

‘Kucak’ is designed for 
homeless parents and babies 
0-12 months old, who live in 
tent cities after the disaster. 
It aims to eliminate the 
maintenance and cleaning 
problems experienced in this 
process. While providing a 
clean and sterile environment 
for babies, it also supports 
them to sleep peacefully and 
comfortably.

KUCAK KUCAK

PLASTİKTEN MAMUL 
ÜRÜNLER KATEGORİSİ

BAŞAK
OĞUZALP

Gazi Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstriyel Tasarım

Gazi University
Faculty of Architecture 
Industrial Design

PROFESYONEL
PROFESSIONAL

Üçüncülük Ödülü
Third Prize

SILA TÜLAY
ZEYTİN

Anadolu Üniversitesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Endüstriyel Tasarım

Anadolu University
Faculty of Architecture & Design
Industrial Design
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LEVENT
MUSLULAR

Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstriyel Tasarım

Middle East Technical University
Faculty of Architecture
Industrial Design

PLASTİKTEN MAMUL 
ÜRÜNLER KATEGORİSİ

PROFESYONEL
PROFESSIONAL

Mansiyon
Mention

Humand, afet dönemlerinde 
toplanan yardımları 
tasnifleyerek afetzedelere
ihtiyaçları olan yardımları 
ulaştırmayı hedeflerken, 
hayırsever vatandaşlar için 
de organizasyonel bir sistem 
tasarımı sunarak ihtiyaç fazlası 
yardımların israfa dönüşmesini 
engellemeyi amaçlamaktadır. 
Tasarımın belirlenen alanlara 
yönelik kompakt çözümleri, 
afetzedelerin ihtiyaçlarını en iyi 
ve en insani şekilde gidermesi 
öngörülmüştür.

Humand aims to deliver the 
aid disaster victims need by 
classifying the aid donated 
or to be donated during 
disaster periods, it also aims 
to prevent excess aid from 
turning into waste by offering 
an organizational system 
design for charitable citizens. 
Compact solutions for the 
designated areas of the design 
are envisaged to meet the 
needs of the disaster victims 
in the best and most humane 
way.

HUMAND HUMAND

EDA
ÇETİZ

Gazi Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstriyel Tasarım

Gazi University
Faculty of Architecture 
Industrial Design
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PLASTİKTEN 
MAMUL

ÜRÜNLER
KATEGORİSİ

ÖĞRENCİ
STUDENT
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MEDET
GÜNEŞLİ

Deprem gibi doğal afetlerde, 
afet sahasına gönderilen 
yardımlar enkaz yığınları
nedeniyle büyük taşıtlarla 
yerlerine ulaştırılamıyor, 
ulaşsa bile yaşanan gecikme 
nedeniyle çeşitli sorunlara yol 
açıyor. Bu problemi ele alarak 
ve 4 farklı ihtiyacı belirleyerek 
Martı scooter gibi küçük 
taşıtları acil durumda teslimat 
kuryesine dönüştürmeyi 
amaçladım.

In natural disasters such 
as earthquakes, aid sent to 
the disaster area cannot be 
delivered to their destinations 
by large vehicles due to piles of 
debris, even if it does, it causes 
various problems due to the 
delay experienced. I aimed 
to turn small vehicles such as 
Martı Scooters into delivery 
couriers in case of emergency.

ARTI ARTI

PLASTİKTEN MAMUL 
ÜRÜNLER KATEGORİSİ

ÖĞRENCİ
STUDENT

Birincilik Ödülü
First Prize

İstanbul Medipol Üniversitesi
Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Endüstriyel Tasarım

Middle East Technical University
Faculty of Design & Architecture
Industrial Design
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ATAKAN
AY

Companion, olası afet 
bölgelerinde afetzedelerin 
kullanımına sunulan giyilebilir
acil durum çantası ve barınaktır. 
Acil durum gereçlerinin 
özel tasarlanmış kalıpları 
barınağın taşıyıcı birimlerine 
dönüşerek öncelikli ihtiyaçların 
bir çantayla karşılanmasını 
sağlamaktadır. Üstelik bunu 
yaparken minimum atık 
üretmektedir.

Companion is a wearable 
emergency bag and shelter 
available to victims in natural 
disaster areas. Specially 
designed molds of emergency 
equipment transform into 
load-bearing parts of the 
shelter, ensuring that all needs 
are met with a bag. Moreover, 
while doing this, it produces 
minimum waste.

COMPANION COMPANION

PLASTİKTEN MAMUL 
ÜRÜNLER KATEGORİSİ

ÖĞRENCİ
STUDENT

İkincilik Ödülü
Second Prize

MEF Üniversitesi
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Endüstriyel Tasarım

MEF University
Faculty of Art, Design & Architecture
Industrial Design
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MERTCAN
KOŞANER

Rescuer, kronik rahatsızlığı 
bulunan veya düzenli ilaç 
kullanan kişilerin deprem 
öncesi deprem sonrası bu 
ilaçlarına ulaşabilmesini 
amaçlar. Deprem afeti öncesi 
yüksek sarsıntıyı algılar ve 
ses sinyali çıkarır. Böylelikle 
deprem anındaki ürünü ses 
ile fark edip kişinin pratik bir 
şekilde olarak ele almasını 
amaçlar.

Rescuer aims to enable people 
with chronic illness or regular 
medication to access these 
medications before and after 
an earthquake. It detects high 
shaking before an earthquake 
and outputs a sound signal. In 
this way, it aims to recognize 
the product at the time of the 
earthquake with sound and to 
handle it in a practical way.

RESCUER RESCUER

PLASTİKTEN MAMUL 
ÜRÜNLER KATEGORİSİ

ÖĞRENCİ
STUDENT

Üçüncülük Ödülü
Third Prize

İstanbul Medipol Üniversitesi
Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Endüstriyel Tasarım

Middle East Technical University
Faculty of Design & Architecture
Industrial Design
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ERVA NURÇİN
ŞENAY

Selçuk Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstriyel Tasarım

Selçuk University
Faculty of Fine Arts
Industrial Design

DOST, deprem gibi afet ve 
acil durumlarda hayvanlarıyla 
beraber çadır gibi farklı
koşullarda barınmak zorunda 
kalan insanların, hayvanlarını 
güvenli bir şekilde yanlarında 
bulundurmalarını sağlamak 
amacıyla tasarlanmıştır. Oluşan 
kaos nedeniyle çoğunlukla 
ihtiyaçları göz ardı edilen 
hayvanlara geçici süreyle 
uygun koşullar sağlamak 
hedeflenmiştir.

People with pets often struggle 
to keep their furry friends safe 
after a case of emergency or 
disaster. The design provides 
shelter for pets after disasters 
like an earthquake where pets 
can get lost or hurt and their 
needs are often neglected due 
to the chaos.DOST helps to 
keep pets safe for a temporary 
time until life gets back to 
normal.

DOST DOST

PLASTİKTEN MAMUL 
ÜRÜNLER KATEGORİSİ

ÖĞRENCİ
STUDENT

Mansiyon
Mention
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ELEKTRİKLİ
ÜRÜNLER

KATEGORİSİ

PROFESYONEL
PROFESSIONAL
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MUSTAFA
YILMAZ

Afetler sonucu oluşan enkazlar 
acil olarak kurtarılmayı 
bekleyen yaşamlar barındırır.
Ancak, hayati belirtilere 
ulaşabilmek ve konumlarını 
anlayabilmek oldukça güçtür. 
Earthquake ismiyle öne çıkan 
bu tasarım, enkaz altını dinleme 
ve konum saptamada uzman 
yardımcı bir aygıttır.

Debris from disasters contains 
lives waiting to be rescued 
urgently. However, it is very 
difficult to reach vital signs and 
understand their location. This 
design, which stands out with 
the name Earthquake, is an 
auxiliary device that specializes 
in listening to the bottom of 
the debris and determining the 
location.

EARTHQUAKE EARTHQUAKE

ELEKTRİKLİ ÜRÜNLER 
KATEGORİSİ

PROFESYONEL
PROFESSIONAL

Birincilik Ödülü
First Prize

İstanbul Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstriyel Tasarım

İstanbul Technical University
Faculty of Architecture
Industrial Design
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BAŞAK
OĞUZALP

“HUS” öncelikli olarak 
yaban hayatını korumayı 
hedeflemektedir. Ultrasonik ses
dalgalarıyla yangının başlarında, 
hayvanları uyarmakta ve 
geç olmadan olay yerinden 
uzaklaşmalarını sağlamaktadır. 
Hayvanların yanmasını 
önlemekle birlikte yanan 
hayvanların kaçarken alevleri 
taşımasının da önüne geçilmiş 
olur.

 “HUS” primarily aims to protect 
wildlife. It warns the animals at 
the beginning of the fire with 
ultrasonic sound waves and 
allows them to get away from 
the scene before it’s too late. 
Besides preventing the burning 
of animals, it also prevents the 
burning animals from carrying 
the flames while escaping.

HUS HUS

ELEKTRİKLİ ÜRÜNLER 
KATEGORİSİ

PROFESYONEL
PROFESSIONAL

İkincilik Ödülü
Second Prize

Gazi Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstriyel Tasarım

Gazi University
Faculty of Architecture 
Industrial Design
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YUSUF
ÇAKIR

Çığ altında kalma ihtimali olan 
durumlarda kullanılan hayat ipi 
cihazı, kişinin çığ sonrası
yerinin tespit edilmesi ve 
konumunun net bir şekilde 
bulunmasını sağlar.

 Lifeline device used in 
situations where there is 
a possibility of avalanche, 
locating the person after the 
avalanche and provides a clear 
location.

HAYAT İPİ HAYAT İPİ

ELEKTRİKLİ ÜRÜNLER 
KATEGORİSİ

PROFESYONEL
PROFESSIONAL

Üçüncülük Ödülü
Third Prize

Mimar Sinan G.S. Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstriyel Tasarım

Mimar Sinan F.A. University
Faculty of Architecture
Industrial Design
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CANBERK
ÇETİNKAYA

AR-I, afet bölgelerindeki lojistik 
problemlerine, çağımızın 
imkanlarını
kullanarak yeni çözümler 
sunmak için tasarlandı. Afet 
sonrası oluşan enkazlarla 
kapanan yollar, kurtarma 
çalışması yapılan alanlara 
lojistiği güçleştirmekte. AR-I, 
otonom şekilde karadan ve 
havadan ulaşım sağlayarak 
hem zaman hem de personel 
yetersizliğine çözüm sunmakta.

AR-I was designed to offer 
solutions to logistics problems 
in disaster areas by using 
the new technologies. The 
roads, which were closed by 
the debris after the disaster, 
complicate the logistics 
to the areas where rescue 
work is carried out. It offers 
solutions to both time and 
lack of personnel by providing 
autonomous land and air 
transportation.

AR-I AR-I

ELEKTRİKLİ ÜRÜNLER 
KATEGORİSİ

PROFESYONEL
PROFESSIONAL

Mansiyon
Mention

Mimar Sinan G.S. Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstriyel Tasarım

Mimar Sinan F.A. University
Faculty of Architecture
Industrial Design
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ELEKTRİKLİ
ÜRÜNLER 

KATEGORİSİ

ÖĞRENCİ
STUDENT



86

HATİCE
HURŞUT

Afet ve acil durumlarda mevcut 
bulunan serum setlerinde 
birçok sıkıntı (yer çekimi,
sınırlı alan, ilacın verilme süresi) 
ile karşılaşılmaktadır. Deva ile 
bu problemler göz önünde 
bulundurularak tasarlanmış 
portatif bir infüzyon ürünüdür.

 Many problems are 
encountered in the serum 
sets available in disaster and 
emergency situations (gravity, 
limited space, the delivery time 
of the drug). Deva is a portable 
infusion product designed with 
these problems in mind.

DEVA DEVA

ELEKTRİKLİ ÜRÜNLER 
KATEGORİSİ

ÖĞRENCİ
STUDENT

Birincilik Ödülü
First Prize

Selçuk Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstriyel Tasarım

Selçuk University
Faculty of Fine Arts
Industrial Design
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SELİN
BAKIŞ

Özyeğin Üniversitesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Endüstriyel Tasarım

Özyeğin University
Faculty of Architecture & Design
Industrial Design

Lux çok amaçlı duvar lambası, 
evdeki insanlar için, özellikle 
uykudayken, deprem
anında uyarmak ve enkazdan 
kurtulmalarına yardımcı 
olmak için tasarlanmıştır. Ev 
içerisindeki aile bireyleriyle 
enkaz altındayken iletişim 
halinde olmalarını sağlar. 
Alarm butonu gelen kurtarma 
personeli tarafından daha kolay 
duyulmalarını sağlar.

Lux is designed to alert users 
at home, especially while they 
are asleep, in the event of an 
earthquake, and to assist them 
in escaping the rubble. It allows 
you to communicate with 
family members in the house 
while you are amid the ruins. 
The alert button allows you to 
be heard more easily by the 
rescue personnel who arrive.

LUX LUX

ELEKTRİKLİ ÜRÜNLER 
KATEGORİSİ

ÖĞRENCİ
STUDENT

İkincilik Ödülü
Second Prize
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FATİH
BÜTEV

Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstriyel Tasarım

Middle East Technical University
Faculty of Architecture
Industrial Design

Smart Triaj, felaket sonrası 
toplu yaralanma ve can kaybı 
durumlarında, acil durum
ekipleri tarafından kullanılan 
geleneksel triaj kartlarının 
problemlerini ortadan kaldırıp, 
acil durum ekiplerinin hasta 
nakil ve bakım sürecini büyük 
ölçüde hafifletmeyi hedefler.

 Smart Triaj aims to solve the 
problems of traditional triage 
cards used by emergency 
teams during disasters that 
caused casualties, and facilitate 
patient care and transportation 
process faster.

SMART TRIAJ SMART TRIAJ

ELEKTRİKLİ ÜRÜNLER 
KATEGORİSİ

ÖĞRENCİ
STUDENT

Üçüncülük Ödülü
Third Prize
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ATAHAN 
GÖKTÜRK
GÜNER

Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstriyel Tasarım

Marmara University
Faculty of Fine Arts
Industrial Design

Erken uyarı sistemiyle 
birlikte orman yangınlarının 
büyümesinin önüne geçmeyi
amaçlayan Kamufle. Ürün 
tasarımı olarak kolay fark 
edilmeyen yapısıyla aynı 
zamanda maliyeti düşük 
tutarak cüzi miktarlara orman 
yangınlarının gerek canlı 
gerekse iş ve enerji olarak 
tasarruf etmek için tasarlanmış 
bir üründür.

Camouflage, which aims to 
prevent the growth of forest 
fires with an early warning 
system. Designed to be 
invisible, as befits the name 
Camouflage; with its low cost 
it helps saving lives and saves 
work and energy during forest 
fires.

KAMUFLE KAMUFLE

ELEKTRİKLİ ÜRÜNLER 
KATEGORİSİ

ÖĞRENCİ
STUDENT

Mansiyon
Mention
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