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Dekan Vekili’nden Açılış Yazısı

Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi olarak kültürel ve sanatsal       
değerlere karşı duyarlılığın, bilimselliğin ve evrenselliğin esas alınmasını egemen kılmak misyonumuz;                        
kuruluşumuzdan bu yana bilim ve sanat alanında ulusal veya uluslararası düzeyde araştırmalar yaparak yeni, özgün 
eserler üretmeyi amaçlayan, çalışkan, planlı, özgüvene sahip öğrenciler yetiştirmek ise vizyonumuz olmuştur.
2017-182017-18 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi’nde, EUT402 Endüstriyel Tasarım Stüdyosu VI dersi kapsamında 
gerçekleştirilen Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü II. Mezuniyet Projeleri ile çalışmasında lisans bitirme projeleriyle 
yer alan tüm öğrencilerimizi gösterdikleri üstün gayretlerinden dolayı kutlar, bundan sonraki yaşamlarında da 
başarılar dilerim.

Dekan V.

Prof. Dr. İsmail Rakıp KARAŞ



Bölüm Başkanı’ndan Açılış Yazısı

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümümüz 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında ilk öğrencileri ile eğitim öğretim hayatına 
başlamıştır. Yedi dönemlik Endüstri Ürünleri Tasarımı Lisans Eğitimi sürecini başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz 
sekizinci dönemde Mezuniyet Projesi dersi alabilmektedir. Yedi yarıyıl boyunca öğrencilerimiz; yenilikçi, günlük hayatı 
kolaylaştıran ürün ile kullanıcı ve çevre ilişkisini irdeleyebilme ve bu ilişkinin kurulabilmesi için sistem tasarımı        
yapabilme yetisini kazanmaktadır. Aynı zamanda endüstriyel tasarım eğitiminin değişmez parçası olan                
üniversite-sektörüniversite-sektör  ilişkisini daha da pekiştirmek ve endüstriyel tasarımcı adayı öğrencilerimizi profesyonel hayat di-
siplinine hazırlamak için Mezuniyet Projeleri sürecinde üniversite-sektör iş birliği yapmaktayız. Bu bağlamda her bir 
öğrencimiz;  bölümümüz akademik personeli ve kendisini destekleyen firmanın tasarım ve üretim ekiplerinin katkı ve 
rehberlikleri ile tasarım projelerini hayata geçirmektedir.  
2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi’nde ikinci kez mezun vermenin heyecanı ve mutluluğunu                   
yaşamaktayız. 54 öğrencimizin Mezuniyet Projeleri’nin yer aldığı bu çalışmada emeği geçen kıymetli mesai ark-
adaşlarıma, fakültemizin tüm çalışanlarına, danışman firma yetkililerine ve mezun olacak öğrencilerimize teşekkür 
ederim. Mezun olacak 54 öğrencimize meslek hayatlarında başarılar diler, tüm paydaşlara saygılarımı sunarım. 

Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Raşit ESEN



   Danışman Firma 

 Mekanlarda  rahatlatıcı  etki  olşturan 
 kaplama  birimi  ürün  ailesi

Siyah beyaz 30*40
yüzün net 
olduğu fotoğraf 

Son  yıllarda artan ağır çalışma şartları, hızlı yaşam temposu, teknolojik ürünlerin  yaydığı  elektromanyetik  kirlilik
ve zamanımızın çoğunu geçirdiğimiz kapalı mekanlar  gibi  sebeplerden ötürü  insanlar  artık daha stresli hayatlar 
yaşamaya başladı. Doktorlar stresi önlemek için en iyi  terapinin doğada vakit geçirmek olduğunu söylüyorlar ama 
ne yazık ki etrafımızda bulunan yeşil alanların azlığı ya da  ulaşılması  zor mesafelerde olduğu için buralarda vakit 
geçirmek pek mümkün olmuyor.
Nature in F, doğadaki  rahatlatıcı etkileri istediğimiz  mekanlarda  oluşturmamızı  sağlayan  kaplama  ürün ailesidir. 
Üç farklı birimden oluşmaktadıÜç farklı birimden oluşmaktadır. 
Fresh ile doğanın rahatlatıcı kokularını evinize taşıyabilirsiniz. Bambudan oluşan birimlere doğal yağları emdirerek 
ortamın daha uzun süre ferah kokmasını sağlayabilirsiniz
Fly ile bahar aylarının oluştuduğu yumuşak  ışıkları evinizde izleyebilirsiniz. İçerisinde  bulunan  yansıtıcı  yüzeyler 
seyesinde farklı tonlarda ışıklar görebilirsiniz.
Flake  ile kar yağdığı zaman ki sessizliğin huzurunu  evinizde bulabilirsiniz.  Formundan  dolayı içerisinde bulunan 
katmanlar ile sesin çarpacağı yüzey sayısını  arttırarak ses yalıtımı yapması amaçlandı. 
AAynı zamanda Nature in F serisi tıpkı doğanın eşsiz oluşu gibisi farklı dizilimler yapmanıza da imkan sağlar. 

 Nature in F 
0541 454 83 12
muratyavuzozbek10@gmail.com

Murat Yavuz ÖZBEK



 Nature in F 

fresh

fly

flake



   Danışman Firma 

Lüks kafe ve restoranlarda kullanıcıya 
temizlik hissi uyandıran, tablet hazneli 
lavabo tasarımı.

Müşteriler için önemli kriterlerden biri de tuvaletlerdir. Kullanıcı temiz olduğunu bilmek ve hissetmek ister.  
Bu ilke göz alınarak lavaboya tablet işlevi eklenmiştir. Tablet haznesine yerleştirilen tablet, suyla temas ettiğinde 
köpürür ve gidere giden suya karışarak hem temizlik hissi uyandırır hem de hoş koku ile pozitif deneyim sunar.
TTabletin üzerindeki pop-up ile tablet haznesi değişimi sağlanır. Saponaria formunu, suyla temas ettiğinde köpüren 
sabun çiçeğinin soyutlanmasından almıştır. Tasarımda bir diğer kriter ise kullanıcıların çanta gibi aksesuarlarının 
ıslak zemine koymak istememesidir. Bu teması azaltmak için ahşap zemin tasarlanmıştır.  Ahşap zemin lavabonun 
altında kaldığından su sıçramalardan etkilenmeyecektir.  

CREAVİT

 Saponaria
0541 237 45 44
merve761@gmail.com

Merve ÖZTÜRK





   Danışman Firma 

Ofis ortamları için fonksiyonel 
türk kahvesi makinesi tasarımı.

Siyah beyaz 30*40
yüzün net 
olduğu fotoğraf 

Kahvecim; Türk kahvesi yapmak için gerekli olan bütün malzemeleri içerisinde bulunduran, pişirme süresi ayarlama
ve uzaktan bağlantı özelliği ile kullanıcıya kolaylık sağlayı amaçlayan bir ürün tasarımıdır. Kullanıcı, ürün ile telefon 
için geliştridiğimiz bir app sayesinde ve üzerinde bulunan arayüz sayesinde etkileşime geçebilmektedir. Kullanılan 
app ile; cezve seçimi, porsiyon ayarı, şeker ayarı, pişirme süresi ayarı ve zaman ayarını yapabilmektedir. Aynı 
zamanda ürünün üzerinde bulunan arayüz sayesinde ; cezve seçimi, porsiyon ayarı, şeker ayarı ve pişirme süresi
ayarı yapılabilmektedir. Ürünün içerisinde çıkatıp takılabilen 2 L su haznesi, kahve ve şeker haznesi ve üç adet 
üç porsiyonluk cevze bulunmaktadıüç porsiyonluk cevze bulunmaktadır. 

HIDESIGN

Kahvecim
0538 74224 19
necipcaliskan1994@gmail.com

Necip ÇALIŞKAN





   Danışman Firma 

Kitap ve dosya organize edebilen 
çalışma masası tasarımı

Siyah beyaz 30*40
yüzün net 
olduğu fotoğraf 

Aden çalışma masası kullanıcıya rahat ve ergonomk br çalışma deneym sunarken aynı zamanda ktap ve dosya 
organze ederek yerden tasarruf sağlamaktadır.Ktap ve dosyaları farklı bçmlerde organze etmey sağlayan raflar, 
kullanıcının çalışırken araçlarına oturduğu yerden rahatça ulaşması çn tasarlanmıştır. Yer değşklğne bağlı 
olarak çevrlmek zorunda olduğu durumlarda tasarım özellğn kaybetmemekte ve kullanıcıya k yöndede aynı 
deneym sunablmektedr.

LAZZONİ

Aden
0507 613 22 70
zhr.ackln@gmail.com

Zehra AÇIKALIN





   Danışman Firma 

Kreatif işlerde çalışan insanların mobil
cihazları için kullanacakları, üretkenlik
ve verimliliklerini artıracak çizim
aksesuarı

Standraw, kreatif işlerle uğraşan, günlük hayatta sıklıkla çizim yapan insanların mobil cihazlarında çizim yapmayı
kolaylaştıran bir mobil cihaz aksesuarıdır. Gelişen teknolojiyle birlikte çizim yapma işini kalem ve kağıt dışına
çıkararak tablet kullanan insanlar hedeflenmiştir.
Standraw, günlük hayatta tablet kullanan insanların ayakta, otururken, uzanırken tablet tutma alışkanlıklarını ve
çizim tableti kullanırken ihtiyaç duydukları el hareketleri ve çizim komutları göz önüne alınarak tasarlanmıştır.
Standraw, tabletin arkasındaki herhangi bir noktaya alt kısmında bulunan vakum sayesinde yapıştırılır ve
istendiğindeistendiğinde dönme hareketleri sağlanabilir. Aynı zamanda aksesuarın tutma kısımlarında bulunan tuşlara ‘ileri-geri,
renk paleti açma, fırça değiştirme ve silme’ gibi komutlar atanarak çizim yapmak kolaylaştırılır. 

DESIGNNOBIS

StanDraw
0542 286 80 36
zeynepasliyapici@gmail.com

Zeynep Aslı YAPICI





   Danışman Firma 

Evlerin salonlarında kullanıcının ayak
uzatma eylemini konforlu hale getiren
orta sehpa tasarımı

Twist, kullanıcılara iki farklı özellik sağlayan bir orta sehpa tasarımıdır. Kullanıcılardan biri dinlenme anında üstünde 
bir şey yiyip içerken, diğeri ayaklarını uzatabilir. Cam yüzeyin altında aynı eksende dönebilen üç parça bulunmaktadır.
Kullanıcılar o parçalardan istediklerini ayak uzatma ihtiyaçlarına göre cam yüzeyin altına itebilir ve altında kalan
puflu yüzeye ayaklarını uzatabilir ya da bir şey yiyip içmek istediği zaman cam yüzeyin altında kalan parçayı tekrar 
döndürerek puflu yüzeyi kapatıp ihtiyaca hazır hale getirebilir. 

NILLS

 Twist 
0538 987 56 89 
sinemhorasan@gmail.com

Sinem HORASAN





   Danışman Firma 

Cilt bakım rutinini sıkılaştıran, yüzdeki 
cilt ve sağlık sorunlarını azaltıcı, 
bireysel kullanıma yönelik ürün 
tasarımı. 

Yonca, günlük clt rutnn sıkılaştırarak kullanıcılara daha sağlıklı br clt temzlğ sunmak çn tasarlanmıştır. 
Kullanıcılara daha kaltel yaşam sunmaktadır. Ürünün başlık hareketnde ler ovma ve ger ovma şeklnde olan 
masaj teknğnden yararlanılmıştır. Çıkış noktası sağlık, şans ve masaj esnasında en çok kullanılan üç parmak 
olmuştur.  Ürün üzernde tuş detayı bulunmamaktadır. Ürün avuç çne alındıktan sonra, parmak gücüne göre k 
kademel olarak çalışmaktadır. Amaç parmaklarımızla yaptığımız masaj şlemn maknaya daha y entegre ederek
daha keyfl ve kontrollü br clt bakım rutn gerçekleştrmektr. 

ARMAN TASARIM

 Yonca 
0542 493 94 21  
deryabedir58@gmail.com

Derya BEDİR





   Danışman Firma 

Dış mekanlarda kullanıma uygun 
portatif oturma birimi tasarımı

Siyah beyaz 30*40
yüzün net 
olduğu fotoğraf 

Günlük kullanıma uygun olarak düşünülmüş oturma birimi; dış mekanlarda ( yeşil alanlar, plaj vb.) uzun süreli 
oturmayı, yaslanma ihtiyacını ön planda tutarak tasarlanmıştır. Bireylerin yanında kolaylıkla taşıyabileceği birim iki 
hareket sonucu ; yaslanma kısmını kaldırıp kumaşları üst ve alt kısımdan çekerek açtıktan sonra oturmayı sağlar.

PRO DESIGN

Lug
0537 919 31 18
duygugorenn@gmail.com

Duygu GÖREN





   Danışman Firma 

Havayolu firmalarının business class 
yemek servisleri için özelleşmiş türk 
yemek kültürünü yansıtan ürün grubu 
tasarımı

Siyah beyaz 30*40
yüzün net 
olduğu fotoğraf 

Sini, ismini günümüzde de sıklıkla kullanılan sini tepsilerden almıştır. Koleksiyonda porseleni destekleyen bakır 
tepsi, ekmek tabağı, kase altlığı ve cam bardak kullanılmıştır. Tepside kase ve tabakların yerleşeceği alanlar 
boşaltılarak porselenin bakır ile teması minimuma indirilerek yemeklerde oluşulabilecek olası ısı kaybının 
önlemmesinin yanında ürünlerin yerleşeceği alanların organizasyonu sağlanmıştır. Ana yemek tabağının 
yerleşeceği kısımda eğimli bir yükseklik kullanılarak geleneksel bakır sunumlukların görünümünün yansıtılması 
amaçlanmıştır. Ekmek tabağı ve kase altlığı motifler işlenerek geleneksellik algısı desteklenmiştir.

KÜTAHYA PORSELEN

Sini
0531 820 19 59
zeynepograk@gmail.com

Zeynep OĞRAK





   Danışman Firma 

0-18 aylık bebekler için ana kucağı ve 
mama sandalyesi ihtiyacını aynı ürünle 
karşılayan mobilya tasarımı

Morfozi, doğumdan bebeğin 18. ayına kadar değişen ihtiyaç ve aktivitelere cevap verecek şekilde dönüşerek ürün 
ile bebek arasındaki ilişkinin devamlılığını sağlayabilmeyi öngörür.Bebek sahibi olacak ebeveynlerin alışveriş 
esnasındaki kaygılarından biri de satın alacakları ürünün bebeğin ihtiyacına göre dönüşüp dönüşmeyeceği.Morfozi, 
bu probleme çözüm olabilmek adına tasarlanmış dönüşebilen bir mobilya tasarımı, ilk 6 ayda ana kucağı işlevi gören
ürün ek gıda tüketmeye başlayan aynı zamanda oturabilen bebeğin bir diğer ihtiyacı olan mama sandalyesine 
dönüşmektedidönüşmektedir.Açılıp kapanabilen mekanizması sayesinde depolama alanı minimuma düşürülmüş,basit ve yalın 
form ebeyevne kolaylık sağlamayı amaçlamıştır.Doğal bir malzeme olan ahşaptan üretilen Morfozi,bebekler için 
sağlık ebeveynler için pratik kullanımı hedeflemektedir.

ÇİLEK MOBİLYA

Morfozi 
0538 812 36 68  
aduygukuscu@gmail.com

Ayse Duygu KUŞCU





   Danışman Firma 

6 - 12 yaş grubu çocuklara, hareket 
özgürlüğü sağlayan etkileşimli dış 
ortam oyun alanı ekipmanı tasarımı.

Siyah beyaz 30*40
yüzün net 
olduğu fotoğraf 

Frolc, modüler oyun ekpmanıdır. Modüler yapısı sayesnde alan sınırı tanımadan her yere uygulanablr.  Modülün 
her yüzey kendçnde özelleşmştr. Özelleşen yüzeyler; kayma, tırmanma,zıplama,tünelden geçme ve pasf oyun 
aktvtelerne  olanak sağlar. Frolc, yardımcı modül elemanları sayesnde brbrlerne bağlanır ve güvenl geçş alanı 
oluşturur.  

MERTOĞLU ÇEVRE TASARIM

 Frolıc 
0506 321 40 54 
bircanezel@gmail.com

Betül Ezel Önal





   Danışman Firma 

Modern dans ile içimizdeki sesi 
özgürce dans ettiren çağdaş  
mücevher tasarımı

Ruh yaşam da dans etmek ister... Dans kuralsızdır.Her birimiz özgürlüğmüzü istiyoruz. Fakat biliyoruz ki sınırları 
olan bir canlıyız. Özgür olmak istiyoruz ama hangi ‘sınırlar’ içerisinde özgür olabiliyoruz?  Vücudumuzun sınırları 
olsa da, zihinlerimizin yoktur. Zihinin sınırlarını kırmayı başardığımız da, bedenlerimizin sınırlarını 
genişletebiliriz.Modern dans  ile ifade edilen özgür ruh, insan vücudunun dairesel hareket tarzından ilham 
alındı.Modern dansta, müzik ve yüz ifadesi kullanılmaz, duygularla dans edilir. Özgürlük beden olarak yer çekimine 
karşı koymak ve havada süzülmekti. Minimal formları oluşturmak için ince tel kullandım. ve tellerin içinde süzülen 
sesses bandını, içsel sesin dışavurumu olarak nitelendirdim.Ses bandı çektikce uzayabilir ve halkarın arasından 
istedğimiz gibi gezdirebiliriz, buda her kullnıcıda özelleşen bir tasarım olmaktadır. İçsel sesi vurgulamak için broş 
tasarımı yaptım.

ECNP

Sessiz Çığlık 
0535 796 57 68  
reyhannkucuk@gmail.com

Reyhan KÜÇÜK





   Danışman Firma 

Dar alanlarda yaşayan insanlar için 
çoklu kullanıma uygun depolama 
birimi

NOOK dar alanlar için tasarlanmış bir depolama birimidir. Asılacak ve katlanacak kıyafetleri, kitapları, ayakkabıları,  
çorap ve çamaşırları, kirli eşyaları, yatak,yorgan ve valizleri, şapka ve kemer gibi ürünleri depolar. Evlerde köşe 
bölgeler genelde atıl bölgedir. NOOK bu atıl bölgeyi en iyi şekilde değerlendirmek üzere tasarlanmıştır.

LAZZONİ

 Nook 
0530 305 58 86  

    busra.ozdemirrrr@gmail.com

Büşra ÖZDEMİR





   Danışman Firma 

İki tür aydınlatma işlevini bir araya 
getirerek rahat kullanımı hedefleyen 
aydınlatma tasarımı

Muum, ortam aydınlatması ve okuma lambası görevini bir arada kullanılması hedeflenerek tasarlanmıştır. 
Başlık kısmı yukarı ve aşağı doğru çevrilince ortamdaki ışığın açılarını değiştirebilir. Dirseklerindeki ağırlıklar 
sayesinde denge problemi yoktur. Başlıkta mat ve parlak metalik boyalar bir arada kullanılarak estetetik bir 
görünüm kazanması amaçlanmıştır. Alüminyum gövde ve opal cam kullanılmıştır. Dimmerlenebilen duy ile
ışık şiddeti de ayarlanabilir. 

BAHAR AYDINLATMA

 Muum 
0507 269 60 96  
mervemehan@gmail.com

Merve MEHAN





   Danışman Firma 

Kullanıcının ihtiyaçlarına fonksiyonel 
çözümler sunan çoklu priz tasarımı 

Ds-power 2 sabit 1 hareketli prizi ve 2 usb portu ile duvar yüzeyinde veya masa üzerinde kullanıcının priz ihtiyacını 
karşılar.Hareketli priz duvar içerisindeki 3 metre uzatma kablosu ile ihtiyaç halinde duvardan çekip kullanılır ve 
kullanım sona erdiğinde mekanizması sayesinde geri toplanır kablo kirliliği yaratmaz.  Teknoloji çağında 
hayatımızın bir parçası haline gelen telefonlarımız şarj edilirken yaşanan şarj kablosu kısalığı, telefonu 
konumlandırma gibi problemleri ortadan kaldırır. Ds-power hareketli prizinin şarj ünitesi fonksiyonu kullanıcıya 
telefonunu hem  şarj edip hem istediği yerde kullanma olanağı verir.

MONO ELECTRİC

 Ds-power 
0538 397 33 36
oguzhan.cetn@gmail.com

Oğuzhan ÇETİN





   Danışman Firma 

Suda boğulma vakalarına yönelik hızlı 
müdehale ekipmanı 

Siyah beyaz 30*40
yüzün net 
olduğu fotoğraf 

Türkiye'de her yıl ortalama bin kişi, dünyada ise 350 bin kişi suda boğulma sonucu hayatını kaybediyor. Grone 
cankurtaranların boğulma vakalarına hızlı ve kolay olarak yardım göndererek kazazedenin su üzerinde 
tutulabilmesini ve karaya doğru çekilebilmesine olanak sağlayan bir araç ve ekipman projesidir. Boğulma tehlikesi 
yaşayan kişiye havadan taşınan ip ve suyla buluştuğunda şişen can simidi ulaştırmasının ardından operatör 
tarafından karaya çekilmesini sağlar , bu sırada Grone kazazedeyi takip etmeye devam eder . Üzerinde bulunan 
entegre kamera ve gps sistemi sayesinde insan hata payını minimum düzeye indirerek yarı otonom bir şekilde 
harekethareket eder . Yeniden yardıma hazır hale getirilmesi çok kısa vakit alan Grone taşıma çantasının üzerinden iniş ve 
kalkış yapar. 

DESIGNNOBIS

Grone
0506 716 69 97
acarmh.id@gmail.com

Mustafa Halid ACAR





Hazal ACAR 

hzlacar@hotmail.com 

0506163 24 53

� 

� � 
-

Core 
Danışman Firma 

AREA MOBİL YA 

Konut içi ortak yaşam odalarında 
/4şilerarası geçirilen zamanın et/4leşim 
iseğini,kalite.sini arttıran modüler 
oturma birimi. 

Core;yoğun iş temposunun ardından ortak yaşam odalarında teknolojiye hapsolan bireylerin evde geçirilen 
zamanda ailesi veya arkadaşlan ile etkileşim kalitesini artb ran oturma birimidir. 
Kullanıcı kiHesi çekirdek aileler olan Core, üç adet modüler oturma biriminden oluşmaktadır.iki adet kolçakta iki 
adet de oturma biriminin alt bölgesinde çocukların aynayı p üze�erine oturabilecekleri farklı yüzeyler sağlayan 
yumuşak bulunmaktadır. Core ,kullanı cııan birbirleri ile iletişim halindeyken rahatça yüzyüze bakm alan nı sağlar ve 
etkileşimi kolaylaşn rır. 





     Danışman Firma 

Yılın tüm zamanları kullanılabilen, 
kişiye özgü dış mekan mobilyası. 

Siyah beyaz 30*40
yüzün net 
olduğu fotoğraf 

Piyasada bulunan, belli bir mevsime bağlı kullanılan mobilyalardan ziyade, her mevsim ve her mekanda 
kullanılabilen insanların rahatlamak istediği, kendilerine kişisel bir dinlenme alanı sunan hamak tasarımı.

TARZ-I HAYAL

HANG 
0530 031 72 22  
yemreatik@gmail.com

Yunus Emre ATİK





   Danışman Firma 

Geleneksel Türk mutfağına özgü 
hamsi tava pişirme ürünü

Hamsii, hamsiyi birden fazla pişirme yöntemiyle hazırlamayı sağlayan pişirme ürünüdür. Su ve yağ haznesi, 
balıkların dizilişi ve fazla yağı akıtma ve isteğe göre buharda pişirme özelliklerine sahiptir. Kullanıcıya yeni bir 
pişirme yöntemi deneyimlemesi hedeflenmiştir.

KORKMAZ

Hamsii
0536 964 06 34
merukaa@gmail.com

Merve YILMAZ





   Danışman Firma 

Çekirdekailelerin mutfak dolaplarından ihtiyacı 
olan ürünü almasını kolaylaştıracak porselen 
ürün ailesi tasarımı.

Siyah beyaz 30*40
yüzün net 
olduğu fotoğraf 

Quarter, tabaklarınızı dolabın içerisindende rahat alıp koymanızı sağlayan aparatlı bir yemek takımıdır. 5 parçadan 
(supla, ana yemek tabağı, çukur tabak, kase, pasta tabağı) oluşan 6 kişilik yemek seti gün içerisinde başka sete gerek 
duymadan her öğünde kullanılabilir. Dolap içi alanı maksimum tasarrufta kullanabilmek için kare formda olan tabakların 
derinliği yemek alışkanlığınızı değiştirmemek için yuvarkak  olarak tasarlandı.Tabakların her birinin dikolarak yerleştiği 
dikdörtgen aparatın içerisinde her tabak boyutuna uygun 5 kare göz bulunur. Ray sistemi ile öne sonra yana çekilerek 
açılan gözlerden istenilen tabağa ulaşılabilinir.

KÜTAHYA PORSELEN

 Quarter 
05315558675  
 aysesilatozlu@gmail.com

Ayşe Sıla TOZLU





   Danışman Firma 

1+1 evler için dönüştürülebilir ürün 
tasarımı

Ürün minimal yapısıyla birden fazla işlevi bir arada gerçekleştirmek üzere tasarlanmış ve kullanıcıya seçim 
sunmuştur.Gelen misafir sayısına göre artabilen oturma yüzeyleri olduğu gibi oturma yüzeylerinin zigon sehpaya 
dönümüşümü sağlanmıştır.Oturma yüzeylerini iki yana ayırdıktan sonra altındaki sehpa kişi sayısına göre büyüme 
işlevi sağlamaktadır. 

312 DİZAYN

 STARK 
0531 373 87 71  
sennurr.oruc@gmail.com

Şennur ORUÇ





   Danışman Firma 

Personel takp ve VIP geçşler çn brey
ve çanta üzernde çoklu kullanım 
alternatfler le konumlandırılması 
mkanı sağlayan RFID ürün ales 

Siyah beyaz 30*40
yüzün net 
olduğu fotoğraf 

Quck ürün ales üç parçadan oluşmaktadır.Brey le entegre kıyafet üzernde yaka, kemer vb. şekllerde 
konumlandırılarak kullanım mkanı tanır.Ofs çalışanlarının turnke vb. stemlerden geçş sırasında yanlarında 
bulundurdukları kşsel çantaları,blgsayar cantaları veya sırt cantalarında güvenle taşınablen Quck le hızlı ve 
kolay geçş hedeflenmştr.Quck Q ‘ kıyafet üzernde sıkıştırılarak kolaylıkla tutturulur. Quck S ‘ çanta askıları 
üzernde açma/kapama kapak le tuturulur.

TEKNOPALAS RFID&IOT

Quick
0534 337 73 89  
beyzzakacmazz@gmail.com

Beyza KAÇMAZ





   Danışman Firma 

Annenin konforuna yönelik, anne ve 
bebek etkileşimini destekleyen oturma 
birimi tasarımı.

Siyah beyaz 30*40
yüzün net 
olduğu fotoğraf 

Hugs, anne ve çocuğun en uzun etkileşim sağladığı emzirme dönemlerinde annenin psikolojik ve fiziksel problemler
yaşadığıyaşadığı bu sürecin üzerinde durularak tasarlanmıştır. En büyük sorun olan emzirme eylemi anında, annenin kol 
desteğini sağlayan ve geniş bir emzirme havuzu oluşturan yastık kolçaklarını annenin hareketini kısıtlamadan ve 
çocuğun ağırlığını hafifleterek kollara destek sağlamaktadır. Böylelikle anne farklı pozisyonlarda rahat bir emzirme 
süreci geçirir. Bu kollar anneyi sararak sarılma ve güven hissi vermektedir. Yardımcı küçük yastıklar ile çocuğu      
kavrama açılarında değişiklik yapılabilir. Sallanma detayı ile çocuğun anne karnındaki salınım hareketinin                
devamlılığı ile daha huzurlu bir beslenme ve uyutma süreci gerçekleşir.

HAVAN HOME

 Hugs 
0554 754 73 80
hllsmsk14@gmail.com

Hilal ŞİMŞEK





   Danışman Firma 

Aydınlatma sistemi içeren hareketli 
mücevher standı tasarımı

Siyah beyaz 30*40
yüzün net 
olduğu fotoğraf 

İnsan antropmetrisine uygun ölçülerde ayarlanmış,istenildiği zaman ayarlanabilen extra clear camlardan oluşan 
standlar bulunmaktadır. Standların yerleştirilmesi için mağazaya duvardan ve tavandan sabitlenen alüminyum 
strüktürler kullanılmıştır.Tavana sabitlenen strüktürlerde aydınlatma sistemi bulunmaktadır.Müşteri yoğunluğunda
müşterilerle ilgilenme alanı oluşturmak amacıyla orta kısım alüminyum strüktürle ayrılmıştır.

YEŞİLKAYA MİMARLIK

       Benli 
0553 616 58 05
   elifgozdeguvenc.id@gmail.com

Elif Gözde GÜVENÇ





   Danışman Firma 

Geniş yüzey alanı ile nesnelerin karışmadan depolanmasını sağlayan 
çalışma masası. 

Siyah beyaz 30*40
yüzün net 
olduğu fotoğraf 

Bunker, farklı boyutlara  sahip  kitap, defter, dergi, kağıtların  hem kendi  içerisinde  hemde biribiri  ile  karışmadan 
depolanabilmesi  amacıyla  tasarlanmıştır.  Geniş üst  tablası  sayesinde  kullanıcıyı  engelleme  ve  sınırlandırma 
olmadan rahat bir şekilde okuma,yazma gibi günlük aktivitelerini yerine getirmeyi sağlar. Bunker,kullanıcıya ekstra
bir  depolama  alanına  ihtiyaç  duymadan  kendi bünyesinde bulunan alanlarla depolama ihtiyacını karşılar. Farklı 
boyutlardaki istifleme alanları  sayesinde dergi, kitap ve kağıtları (A3 ve A4) kolaylıkla depolayabilir. Kitap istifleme 
kısmındakısmında bulunan 90 derecelik çıtalar, kitapların  kolay kullanımı için tasarlanmıştır. Kağıt ve dergi depolama alanı
zemininde bulunan farklı yükseklikler ürünlerin daha düzenli ve dizilişini sağlamaktadır. 

BOYTAŞ

 Bunker 
0553 625 52 11 
serkangk.38@gmail.com

Serkan GÖK





   Danışman Firma 

Genç odaları için kullanıcının isteğine 
göre şekillenebilen birimlere sahip 
çalışma ünitesi

Deep, genç odaları için kullanıcının isteğine ve ihtiyacına göre şekillenebilen birimlerden oluşan çalışma ünitesi 
tasarımıdır. Deep, içerisinde taşınabilir komodin, taşınabilir ve isteğe göre genişletilebilir mobil masa, yatak ve 
kanepelerde kullanılmak üzere tasarlanmış kucak sehpası, taşınabilir depolama birimi, ister çalışma masasına 
monte ister mobil olarak kullanılabilen kitaplık birimi, çeşitli raf ve çekmecelerden oluşmaktadır. Ürünün delikli metal 
kısımlarına kanca, askılık vb ile çeşitli eşyalar asabilir ve yine aynı metal kısımlara mıknatıs ile notlarınızı rahatlıkla 
alabilirsiniz.alabilirsiniz. Deep ile isteğe bağlı kullanım sağlayabilir ve tek bir ünite içerisine yerleşmiş parçalar sayesinde 
alandan kaybetmezsiniz. Odanızdaki tüm çalışma pozisyonlarını karşılayan Deep ile, birimleri çalışma 
pozisyonunuza göre konumlandırarak kullanabilirsiniz.    

MODALİFE

 Deep
0537 608 22 18
mmesudy@gmail.com

Muhammed Mesud YAMAN





   Danışman Firma 

Hobi olarak su altı dalış yapan insanlar 
için topladıkları midye vb ürünleri 
taşıyabileceği giyilebilir depolama 
birimi tasarımı

Siyah beyaz 30*40
yüzün net 
olduğu fotoğraf 

Treasure, hob olarak su altı dalışı yapan nsanlar çn su altından topladıkları mdye vb. denz ürünlern ve bulduğu 
değerl parçaları taşıyableceğ br depolama brmdr. Treasure, toplanan parçaları kullanıcının rahatlıkla 
depolamasını ve taşımasını hedefler. Gyleblr olan treasure küçük parçaları ön haznelernde bulunan çler 
görüleblr gözlerde barındırır.Hacm büyük olan parçalar çn ürünün k yanında bulunan sarılı fleler kullanılır. Bu 
flelern depolama şlem tamamlandıktan sonra flede bulunan çekme p salınır ve pn ucunda bulunan konum 
balonu sayesnde su yüzeynden bulunablrlk sağlar. Bu sayede dolu fleler denzn üzernden rahatlıkla toplanır.

MKM TASARIM OFİSİ

Treasure
0531 718 05 71
gurkay.gecici@gmail.com

Ahmet Gürkay Geçici





   Danışman Firma 

Müzisyenlerin kullandığı ev stüdyoları 
için  kayıt masası tasarımı.

Müzisyenler kayıt ve deneme yapmak için kayıt stüdyolarına sürekli gitmek yerine makul bir bütçe ile ev 
ortamında da mixer, seskartı, referans monitör, midi klavye, mikrofon, kulaklık, bilgisayar ve  gerekli kablolar gibi    
ekipmanlar ile evlerinde kayıt alabilmektedirler. Kullanım alanı, amacı, ergonomisi ve ürün konumlanması gibi        
etmenler dikkat edilerek Major tasarlanmıştır. Kullanıcılara evde kayıt almayı kolaylaştırması hedeflenmiştir.

MASACHİ

 Major 
0537 618 56 24 
albert.ylmz@gmail.com

Habil Alper YILMAZ





   Danışman Firma 

Yemek hazırlığı sürecinde ortaya 
çıkan organik atıkları toplamaya 
yönelik atık birimi tasarımı.

Kes, Topla, Dök sloganı ile ortaya çıkan Rapid, yemek yapma hazırlığı sürecinde ortaya çıkan organik atıkları 
kolaylıkla toplayabilmeyi ve kullanıcıya daha hijyenik bir çalışma ortamı sağlayan atık birimidir. Farklı şekillerde 
konumlandırılabilir formu sayesinde kullanıcıya esnek bir kullanım alanı sağlamaktadır. 

AKYÜZ PLASTİK

 Rapid 
0545 954 34 38
hamzacaskurlu94@gmail.com

Hamza ÇAŞKURLU





   Danışman Firma 
Siyah beyaz 30*40
yüzün net 
olduğu fotoğraf 

Mekana girildiği ilk anda lobiler kişiler üzerin de mekan ile ilgili ilk izlenimi oluşturur. Böylece eğitim alanı içerisinde 
okula gelicek olan veliler üzerinde olumlu etkiler bırakmak eğitim düzeyini öğrenebilceği, merakını giderebileceği 
düşünülerek  karşılayacak olan lobi içerisinde okulun kendi kitaplarını sergileyebilceği ve inceleyebilceği bölüm 
oluşturulmuştur. Karşıdan gelicek olan insana merak uyandırması ve segilenme durumundan kitaplar dik 
bulunmakta ayrıca rafların dizlimi kitapların konumlanmasına göre ölçülendirilip şekillendirilmiştir.   

ABDULBALABEY TASARIM OFİSİ 

Açı Okulu yayınlarına yönelik inceleme 
ve sergilemeyi için de barındırabilceği 
karşılama lobisi tasarımıdır.

 Pian 
0543 372 84 24  
guzinnarkn@gmail.com

GÜZİN ARIKAN





   Danışman Firma 

Uzaktan çalışan kişiler için evlerindeki 
çalışma alanı gereksinimlerine yönelik, 
çalışma masası tasarımı.

Giderek yaygınlaşan uzaktan çalışma yöntemi çalışma masaları için farklı ihtiyaçlar ortaya çıkartıyor, uzaktan
çalışan kişiler dönem içerisinde değişen çalışma alanı ihtiyaçlarını ‘’deadline’’ ile yüzey değişiklikleri yaparak 
karşılayabileceklerdir. Kullanıcı, yalnızca bilgisayar kullanmak istediğinde sol tarafındaki yüzeyi kaldırarak 
bilgisayarı ile çalışmak için geniş bir alan oluşturabilir, büyük bir çalışma yüzeyine ihtiyaç duyduğunda bilgisayarını
bu alanda bırakıp masanın üst yüzeyini tamamen çalışmaları için kullanabilir. Hem bilgisayarını kullanmak hem de
masadamasada diğer işlerine devam etmek istediğinde ise bilgisayar rafını açarak bilgisayarını üzerine koyabilir ve alan 
kaybı yaşamadan çalışmalarına devam edebilir. Kullanıcı için masanın sağ tarafında kırtasiye malzemelerini          
depoayabileceği bir çekmece ve ihtiyacı olduğunda masanın sol tarafında açıp kullanabileceği aydınlatmalı çizim 
yüzeyi bulunuyor. Bilgisayar ile çalışma alanında güç çıkışları mevcut, yüzeyler arasındaki kablo yolu ile masanın 
diğer yerlerinde de buradaki güç çıkışlarını kullanmak mümkün.

OFFİ

 Deadline
0545 282 47 46
ugurcankadioglu@gmail.com

Uğur Can KADIOĞLU





   Danışman Firma 

Elektrikli otobüs ve trambüsler için 
elektronik gösterge paneli

Siyah beyaz 30*40
yüzün net 
olduğu fotoğraf 

Elektrikli araçlar otomotiv sektöründe gelişen teknolojinin en yenilikçi ürünlerindendir. Sürücü gösterge panelleri 
araçların görsel dilidir. Araç kullanımı sırasında, o anda aracın gerçekleştirdiği eyleme göre panel üzerinde değişen 
ikonlar ve görsel imgeler araç hakkında en doğru bilgiye ulaşmamızı sağlar. Panel üzerinde bulunan her bir 
gösterge, panelin uygulanacağı araçların özelliklerine ve şöförün sürüş sırasında öncelikli olarak kullanacağı 
göstergelerden yola çıkılarak tasarlanmıştır. 

BOZANKAYA

SİLEO
0531 383 95 03
pinarserceoglu@gmail.com

Pınar SERÇEOĞLU





   Danışman Firma 

Üzerindeki tanımlı alanlar sayesinde genç
odalarındaki   rutin   kullanım   eşyalarına 
pratik ulaşım sağlayan mobilya birimi 
tasarımı

Siyah beyaz 30*40
yüzün net 
olduğu fotoğraf 

Period,  genç  odalarına yönelik tasarlanmış bir ürün olup  uykudan  uyanıp - tekrar  uyuyana   kadar  geçen  süre 
zarfında   ihtiyaç   duyulan  günlük  eşyaları   bünyesinde   barındırır .  Okul üniforması,  çanta ,  kitaplık   ve   gün 
içerisinde kullanılan kozmeik , aksesuar  vb. gereçler . Period kendi içerisinde oluşturulan tanımlı alanlar sayesinde 
kullanıcıya kolay ulaşım imkanı  sağlar.
 

BÜROMODEL

Period
0537 291 27 82
aykut.akn@hotmail.com

Aykut AKIN





   Danışman Firma 

İç mekanlarda bitki yetiştirmeyi 
sağlayan ve kullanıcıyı yönlendiren 
topraksız bitki yetiştirici.

Her bireyin kendi yeşilliklerini yetiştirmesi fikrinden yola çıkılarak tasarlanan Grower,mekandan ve zamandan 
bağımsızlaştırılarak herkes için deneyimlenebilir olmayı amaçlamaktadır.Mutfakta sıklıkla kullanılan 
nane,kekik,fesleğen,reyhan gibi yeşilliklerin büyütülebileceği sistem,topraksız tarım yöntemi kullanması ve 
bünyesindeki devamlı ışık kaynağı ile bitki için gerekli koşulları sağlayarak yıl boyu ürün yetiştirme olanağı 
sağlar.Grower bitki bakımı için gerekli olan su seviyesini dışarıdan gözlemlememize olanak sağlayarak,kullanıcının 
kendi bitkisini yetiştirme olanağını sunar.

FUTURA FORM

Grower 
0531 814 70 03 
melekylmazzz@gmail.com

     Melek YILMAZ





   Danışman Firma 

Amatör balıkçılar için balık tutma 
esnasında oturmayı ve yaslanmayı
sağlayan tekne içi oturma birimi

Fishing, tekne içinde balık tutarken kullanıcıya rahat ve güvenli oturma/yaslanma imkanı sağlamak için tasarlamış 
oturma birimidir. Ürün kullanıcının aktivite sırasındaki duruş pozisyonlarına göre tasarlanmıştır.  Zeminde 45 
derecelik ayak açısı sağlayabilecek ayaklık, 180 derece dönebilen yaslanma birimi ve 120 derece dönerek 
kullanıcıya esnek kullanım sağlayan olta tutacağından oluşmaktadır.

KUZEY GEMİ TASARIM

Fishing
0536 315 65 53
ebruuu.bzkrt@gmail.com

Ebru BOZKURT





   Danışman Firma 

Doğal dış hava hareketini kullanarak, 
kabin içerisindeki oksijen seviyesini 
arttıran traktör tavanı tasarımı.

Siyah beyaz 30*40
yüzün net 
olduğu fotoğraf 

OXYGEN , pasif havalandırma olarak da adlandırılan doğal havalandırma sistemi ile kabin içerisindeki oksijen
seviyesini dengede tutarak verimi ve konsantrasyon arttırmayı hedeflenmiştir. Traktör kullanan çiftçiler genelde 
doğal havalandırma için camlarını açarlar ve bunun sonucunda dış ortamdaki toz bulutu ve tarımsal ilaçlar sağlık 
risk faktörlerini daha tehlikeli durumlara getirmektedir. OXYGEN bu noktada ; daha az bakım , zaman ve çabadan 
tasarruf , daha az enerji , sağlıklı ve konforlu iç ortam iklimi  sağlamayı amaçlamıştır.   
  

Hisarlar Mahindra Rise

 OXYGEN 
0535 353 52 47 
tyfpkr@hotmail.com

Tayfun PEKER





   Danışman Firma 

Ofis çalışanlarına yönelik, ergonomik
oturma pozisyonunu destekleyen ürün 
tasarımı

Siyah beyaz 30*40
yüzün net 
olduğu fotoğraf 

Position; ofis çalışanlarının sıklıkla karşılaştıkları fiziksel sağlık problemlerinin en aza indirgenmesi, sağlıklı ve 
ergonomik oturuş pozisyonunun desteklenmesi hedeflenerek tasarlanmış dizüstü bilgisayar ve klavye standıdır. 
13-15-17’’ boyutundaki dizüstü bilgisayarlar ve harici klavyeler ile kullanıma uygundur. Dizüstü bilgisayar, kişinin 
maksimum verimle çalışabilmesi için en uygun olan yükseklikte konumlandırılmıştır. Kişinin oturuş pozisyonu ve 
yüksekliğine bağlı olarak değişmesi gereken klavye açısı, klavye standının masa yüzeyi üzerinde veya laptop 
standı üzerinde konumlandırılabiliyor olması ile sağlanır. Üç ana parçadan oluşan tasarım, kayın kontrplak 
malzemeden üretilir.

ERG GROUP

Position
0507 667 45 41
serhatsaglam@windowslive.com

Serhat SAĞLAM





   Danışman Firma 

Ev ortamındaki ortak kullanım 
alanlarında bireylere kişisel alan 
yaratan,ortamın düzenini sağlayan 
portatif mobilya tasarımı.

Siyah beyaz 30*40
yüzün net 
olduğu fotoğraf 

Dual ev ortamındaki ortak kullanım alanlarında bireylere kişisel alan yaratan aynı zamanda geçici depolama birimi 
sağlayan portatif oda bölücüdür.Ürün,kullanıcıya çift taraflı kullanım imkanı sunmaktadır.Üzerinde depolanan geçici 
eşyalar ürünün kullanıldığı ortama ve kullanıcının ihtiyacına göre değişkenlik göstermektedir.Ürün kullanılmadığı 
anlarda  katlanarak daha küçük bir birim haline gelip muhafaza edilebilmektedir.Ürünün her ortama uyum sağlaması 
için çizgisel hatlar tercih edilmiştir.Ürünün kurulumu geçme sistemi ile sağlanmaktadır.

KELEBEK MOBİLYA

Dual 
0534 543 68 86  
busraduran199414@gmail.com

Büşra Duran





   Danışman Firma 

Doğadaki organik formlardan ilham 
alan,taraklı ayak yapısıyla da uyumlu 
yazlık ayakkabı koleksiyonu tasarımı.

Siyah beyaz 30*40
yüzün net 
olduğu fotoğraf 

Yeniden Doğuş ayakkabı koleksiyonu tasarımı 2019 Yaz-İlkbahar sezonu için tasarlanmıştır. Tema  bahar  gelince 
ortayaortaya çıkan ağaçlardaki yaprakları, doğadaki uyanışı ve yenilenmeyi simgelemektedir. Kimi yerlerde renk ile 
ayakla bütünleşme sağlanmıştır. Deri malzeme ile organiklik vurgusunu ön plana çıkarıp, saraçlı dikiş üretim          
yöntemi ile ultra konfor sağlayıp taraklı ayakların yaşadığı ön kısımlardaki sıkma problemini ortadan kaldırmıştır. 
Koleksiyonda yer alan üç ayakkabı kendi içlerinde özelleşmiş taban yapısıyla bütünleşik bir yapı kazanmıştır. Bu üç 
ayakkabı ile koleksiyon; sandalet,günlük ve yüksek taban olmak üzere  farklı ortamlarda kullanılabilecek               
ayakkabılar için aynı temayı yansıtmayı amaçlamıştır.

MODELLE SHOES

Yeniden Doğuş
0544 679 26 13
ersincicekk@gmail.com

  Nurettin Ersin ÇİÇEK





   Danışman Firma 

Ortak çalışma alanları için birbiri ile 
ilişki kurabilen çalışma birimi tasarımı.

Siyah beyaz 30*40
yüzün net 
olduğu fotoğraf 

Şirketlerin çalışan kadrosunda ciddi yere sahip olan Y kuşağının gelecek dönemlerde iş hayatı kurallarını,
kendi karakteristik özellik ve beklentilerine göre şekillendirmesi bekleniyor. Bu beklentiye cevap verebilecek nitelikte,
kollektif bir çalışma ortamı yaratan, beraberce üretmeye olanak sağlayan bir çalışma birimi “duo”.
Birbirine güvenen bir ekip; bireylerin gözden kaçırabileceklerinin kolaylıkla farkına varır. Böylece işe daha hakim olur,
daha hızlı düşünür, en iyi çözümleri sunarlar.
Esnek, istenildiği gibi bir çalışma ortamı yaratılabilir. Akustik panel ile ofis içi iletişimi koparmadan kişisel alan
ihtiyacınıihtiyacını karşılar. Masif ahşap yüzeyin sıcaklığı ofis ortamında daha samimi bir atmosfer yaratır. Kablo karmaşasını 
da kendi içerisinde endüstriyel çözümler üreten masa, pratik ve günlük kullanıma uygundur.

HAM:M

Duo
0541 235 19 93
erdemmeras@hotmail.com

Erdem MERAŞ



Duo.



   Danışman Firma 

Ufak boyutlu teknelerin banyolarında 
ki kısıtlı  alanda, kullanıcının aktif bir 
şeklide duş almasını sağlayan ürün 
tasarımı

Bagno küçük boyutlu tekne kullanıcılarının banyolarında, daha aktif ve sağlıklı bir şekilde duş almalarını sağlayan 
ürün tasarımıdır.Bu teknelerde taban ve tavan mesafesinin ortalama bir insan boyutuna yakın ya da az olması 
sebebi ile ayakta duş alımı zorlaşır.Bagno ile yarı oturur pozisyonda, kullanıcıların daha hijyenik ve ergonomik 
şekilde duş almalarına olanak sağlar.

VICEM YAT

Bagno
0216 446 46 48
 info@vicemyacht.com

Elif GENÇ





   Danışman Firma 

Tiyatro oyuncuları için dar alanlara 
yönelik rol çalışabilecekleri ürün grubu 
tasarımı

Dar alanlara yönelik tasarlanan Şarlo; iki birimden oluşur. Depolama için ayrılan birim sabit, rol çalışılması için 
ayrılan birim ise hareketlidir. Rol çalışma birimi; tekerleri sayesinde mekan içinde yer değiştirebilir, katlanabilir ve 
depolama biriminin arkasındaki kanala girerek kapladığı alanı küçültebilir. Depolama birimindeki raflar, kitap, rol 
textleri, ayakkabı konulması için ayrılmış, raf sayısı ve aralığı sabit bırakılmayarak kullanıcının kendi ihtiyacına 
yönelik kullanılabilmesi amaçlanmıştır. Kullanıcı; boy aynasında rol çalışırken yazı yazabildiği hareketli plakaları 
döndürerek keyifli bir zaman geçirmesi, daha verimli çalışması ve o yüzeyi dekor olarak kullanabilmesi 
amaçlanmıştıamaçlanmıştır.

İDER MOBİLYA

 Şarlo 
0543 527 95 26  
aysenurgokcay@gmail.com

Ayşe Nur GÖKÇAY





   Danışman Firma 

İki kişilik kullanıma uygun deniz aracı 
tasarımı.

Ürünün tasarımında temel ilke sağlamlık ve akıcılığı ifade etmesidir. Kullanım olarak iki kişinin kullanabileceği 
ve su üzerinde  farklı deneyimler sunan bir tekne tasarımıdır. Biçimin başlangıç noktası streamline olup bu akım 
üzerinde formun tamamlanması amaçlanmıştır.

CA T TASARIM

Palage
ı0531 938 44 92

plcalbayrak@gmail.com

Bilal ALBAYRAK





   Danışman Firma 

Kısa süreli konaklama da bulunulan
otel odaları için depolama birimi
tasarımı 

Siyah beyaz 30*40
yüzün net 
olduğu fotoğraf 

Helper ;iş seyahatlerinde kısa süreli konaklamada  bulunan kişilerin otel odalarında günlük tekstil ve aksesuarlarını 
düzenleyen  yenilikci ürün tasarımı.  

ABS MOBİLYA

Helper 
0537 948 27 50  

       ahmetresulgunay@gmail.com

Ahmet Resul GÜNAY





     Danışman Firma 

Kurulumu kolay, kullanılmadığı           
durumlarda herhangi  bir muhafazaya        
ihtiyaç duymayan bahçe mobilyası.

Magic bahçede kullanılan, olumsuz hava koşullarında ve kullanılmadığı diğer durumlarda kolay toplanabilir,
herhangi bir muhafaza işlemi gerektirmeyen bir bahçe mobilyasıdır.Ürün iki parça halinde olup oturma alanı ve 
yere basan kısım farklı parçalardır. Formu sayesinde oturma alanı ile ayak kısmı bağlantı gerektirmez. 
Kullanılmadığı durumlarda kendini dış etkenlerden korur.

LİDYA MOBİLYA

MAGIC
0537 316 38 21  
ssabrikoyuncu@gmail.com

Sabri KOYUNCU





   Danışman Firma 

Silme ve süpürme işlemlerini bir araya
toplayan elektronik temizleme ürünü

Sil-Süpür, temizlikle zaman kaybetmek istemeyen bireyler için tasarlanmıştır. Temizlik yaparken silme ve süpürme 
işlemleri hem zaman kaybına yol açıyor hemde birden fazla ürüne ihtiyaç duyuluyor. Sil-Süpür, temizlik sırasında 
silme ve süpürme işlemlerinin zamanını neredeyse yarıya indiriyor ve bu işlemler sırasında ihtiyaç duyulan 
ürünleri tek bir üründe topluyor.Ürün silme işlemini kuru buharla yaptığı için herhangi bir kimyasala ihtiyaç duymadan 
yüzeyleri en sağlıklı şekilde temizliyor. Ayrılabilen başlık sayesinde küçük yüzeylerde kullanımıda sağlanmaktadır.
Kolay anlaşılabilir arayüzü sayesinde buhar yoğunluğu kolaylıkla ayarlanabilir.

SİNBO

Sil-Süpür
0539 511 74 47  
firdevsgizemaksoy@gmail.com

Firdes Gizem AKSOY





   Danışman Firma 

Gıdaları zamanında tüketmeye özen 
gösteren, kurutma kültürüne meraklı 
kullanıcılar için gıda kurutma makinesi

Siyah beyaz 30*40
yüzün net 
olduğu fotoğraf 

Zaman ilerledikçe kirlenen dünyada mevsimlerin yaşanmasında değişiklikler meydana gelmiştir.Geç yaşanan 
yazların bitmek bilmeyen kışların; yediğimiz, içtiğimiz gıdalara etkileri fazlaca olmuştur.Şimdilerde hiçbir şeyi 
zamanında tüketmemekte neredeyse bütün gıdaları her mevsimde bulabilmek mümkün olmuştur. Bundan dolayı 
ortaya bazı sağlık sorunları çıkmıştır.İnsanlar sağlıklı yaşamaya, gıdaları zamanında tüketmeye özen göstermeye 
başlamıştır.Kurutmatik de sağlıklı yaşamayı ve gıdaları zamanında tüketmeyi kurutma kültürünün de meraklısı olan 
kullanıcılar için tasarlanmıştır. Üç farklı bölmesiyle aynı anda farklı bölmelerde hem sebze hem de meyveleri 
kokuları birbirine karışmadan kurutmaktadıkokuları birbirine karışmadan kurutmaktadır. 

VESTEL

 Kurutmatik 
0531 985 23 28 
yesimcibo@gmail.com

Yeşim CİBO





   Danışman Firma 

Kısa süreli dinlenme ihtiyaçlarında 
fonksiyonel kullanım sağlayan oturma 
birimi tasarımı

TUTTO oturma brm kullanıcısına berjer ve puf hssyatını aynı anda yaşatmakla beraber , kısa sürel dnlenme 
amacına hzmet ederek , cafe-otel-fast-food,ortamlarında breysel ve grup olarak sohbet etme mkanı vermektedr.

LETA

TUTTO
0553 093 76 15
sefa.elmas.1@gmail.com

Sefa ELMAS





   Danışman Firma 

Evden çıkarken son kontrollerini 
yaptığımız eşyaları unutmamamızı 
sağlayacak ürün tasarımı

Evden çıkarken sürekli anahtar,cep telefonu,cüzdan gibi eşyaları‘acaba aldım mı ?’gibi ikilemler yaşarız . Bunları 
yaşamaktan kurtulmak için Recall tasarlandı . Recall kapı girişlerinde bulunup , unutmamamız gereken herşeyi 
hatırlatır . Evden çıkmadan önce üzerine bıraktığımız eşyaları , açık olan parçalar sayesinde ön plana çıkararak,
hatırlatmak amacıyla üretilmiştir.

LİDYA MOBİLYA

Recall
0538 254 22 33

ardaoral1907@gmail.com

Arda ORAL





   Danışman Firma 

Çocuk polikinlikleri için bekleme
alanı tasarımı.

Timus; Tedavi amacıyla doktora giden çocukların hastanelerin aslında onların vucutlarında onlara zarar veren   
bakteri ,virüs gibi mikroorganizmalarla savaşabiliceği bir alan olduğunu onlara empoze etmek.
Kurgu; kurgumu tasarlarken la-vie adlı çizgifilmden esinlenerek oluşturdum kurgu vucud içinde  ki damarlarda geçi-
yor, dostlarımızı Timus da ki akyuvar okuluna götürmek üzere lemfositt ler karşılıyor çocuklar akyuvar okuluna
gitmeden ilk olarak savaşçı kostümlerini giyiyorlar ve akyuvar okuluna gidiyorlar .savaşçılarımız akyuvar okulunda 
mikroorganizmalar bakteri ve virüsler ile ilğili bilgilenirler daha sonra görev yerlerine dağılmadan önce ön eğitimden 
geçerler mikrop ve bakterileri etkisiz hale getirirler. Daha sonra asıl görevlerini almak için yüzbaşı piero ve teymen 
pisi (bay bayan doktor) dan görevlerini almak üzere ise doktorun odasına giderler ve burada ön eğitimde ki virüsleri 
etkisiz hale  getirdikleri materyaller (stereskop vb)gibi materyeller le tedavi olup  görevlerini yerlerine getirirler. Daha 
sonrasonra teymen pisiveya yüzbaşı piero  tarafından onlara HLC savaşçı belgesi verilir ve artık akyuvar savaşçısıdılar. 
Kurgunun ürünleşme  (mekan )sürecinde polikinlik giriş ve bekleme alanını seçtim.

ZİVELLA

Timus
0534 463 07 00
ozgcnklc9@gmail.com

Özge Can KILIÇ





   Danışman Firma 

Ofis çalışanlarının farklı toplantı biçimlerine 
uygun; katılım ve iletişim sağlayabilecekleri,
değişebilen toplantı birimi tasarımı
 

Esneklik; alışılmış sıkıcı toplantılar yerine yeni ofis trendleri içinde büyüyen ve her geçen gün gelişen 
bir olgudur. Toplantılar da daha çok iş birliği ve iletişimi destekleyici, bir araya gelmeyi teşvik eden 
mobilyalar tercih edilmektedir. Çalışanlar ofiste anlık toplantı, sunum yapabilme ve grup çalışmaları
düzenleyerek daha verimli toplantılar sağlanmasını isterler. 
Tetra, değişebilen yapısı ile farklı toplantı  seçenekleri sunmaktadır. Birbirinden ayrılabilen dört parçası rahatça 
taşınabilir. Bu sayede toplantının seyrine göre istenilen şekli alabilir.

ZİVELLA 

 Tetra 
0537 692 45 59
kemalarar5@gmail.com

Kemal ARAR





    Danışman Firma 

Mülteci kamplarına uyuma, oturma ve 
depolama birimi tasarımı.

Acco mülteci kamplarında (çadır kentlerde) tek bir ürün ile uyuma, oturma ve depolama görevi görüyor. Acco 
tamamen açılınca yatak, yarım açılınca oturma ters çevirilip içerisindeki gözler kullanılınca depolamaya yarıyor. 
Taşıma çantası açılınca örtü görevi görüyor.  Böylelikle çadır içerisinde en çok kullanılan ürünleri tek bir üründe 
toplayarak dağınıklık problemi ortadan kalkıyor. Oluklu mukavva ve pamuklu kumaşlar kullanılarak üretilen , doğa 
dostu olan ürün , çadırkentlerde ülkelerine dönen mülteciler tarafından bırakıldığında doğada çöp olmadan 
çözünüyor.

ZİVELLA

 Acco
0534 917 58 00  
ssukrancelik@gmail.com

      Şükran ÇELİK





   Danışman Firma 

Okula yeni başlayan çocukların 
motivasyonlarını destekleyici çalışma 
birimi tasarımı

Kanat çalışma masası, okula yeni başlayan çocukların ebeveyn desteğine ihtiyaç duydukları düşünülerek 
tasarlanmıştır. Okuma yazma bilmedikleri için ödevlerini ebeveyn ile birlikte yapıyorlar. Bu nedenle aileye masada 
yer açarak ebeveynin çocuğuna daha rahat ulaşması hedeflenmiştir. Aynı zamanda ailenin hem çocuğuna vakit 
ayırması hemde kendi çalışmaları veya okumalarını gerçekleştireceği yüzey oluşturulmuştur. Masanın yükseklik 
ölçüleri çocuk ve ebeveyn standartlarına göre ayarlanmıştır. Aile masa yüzeyi hareket ederek çocuğun yanına 
getirilebiliyor. Böylece ebeveyn çocukla ilgilenmek istediğinde yan yana geliyor, bağımsız çalışmak istediğinde 
tablayı çevirebiliyotablayı çevirebiliyor.

RAFEVİ

Kanat
0531 561 63 06 
mervegunes525@gmail.com

   Merve GÜNEŞ
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