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Dekan’ın Mesajı

2004 yılında kurulan İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, birbiri ile bütünlük ve uyum içinde çalışan Endüstriyel Tasarım, Görsel 
İletişim Tasarımı, İçmimarlık ve Çevre Tasarımı, Mimarlık ile Moda ve Tekstil Tasarımı bölümlerinden oluşmaktadır.

Fakültemiz, yaratıcı, çözüm üreten, çevreye duyarlı, endüstri ile yakın iletişimde, toplumsal sorumlulukların bilincinde, ulusal ve 
küresel anlamda tasarımı hedefleyen genç tasarımcıları sektöre kazandırmayı hedeflemektedir. Fakültemiz farklı mekanlarındaki 
sürekli güncellenen sergiler, dersler dışında sürdürülebilirlik ve dijital temelli tasarım ve üretim gibi güncel konularda farkındalık 
yaratmak için düzenlenen uygulama atölyeleri ve seminerler, öğrencilerimize yaratıcılıklarını kullanabilecekleri mükemmel bir 
ortam sunmaktadır. 

Fakültemiz aynı zamanda paydaş kurumlarla da projeler üretmektedir. Bu projeler çoğunlukla Fakültemiz bünyesinde yer 
alan EKOTAM (Tasarım Araştırma ve Uygulama Merkezi) üzerinden veya bireysel danışmanlık yolu ile çok disiplinli projeler 
olarak hayata geçirilmektedir. Bu projeler yerel yönetimler, sanayi kuruluşları veya sivil toplum kuruluşları ile entegre olarak 
yürütülebilmektedir

Fakültemizde sayıları her geçen gün artan mezunlarımız ve öğrencilerimiz son yıllarda pek çok ulusal ve uluslararası yarışmalarda 
aldıkları derecelerle bizleri gururlandırmaya devam ediyorlar.

İEU Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi adına, tüm öğrencilerimizi ve mezunlarımızı kutluyor, öğrenim hayatlarında ve 
profesyonel iş yaşamlarında başarılar diliyorum. 

Prof. Dr. Ender Yazgan Bulgun
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Dekan

Dean’s Message 

IUE Faculty of Fine Arts and Design, which was established in 2004, embodies Departments of Industrial Design, Visual 
Communication Design, Interior Architecture and Environmental Design, Architecture and Fashion and Textile Design, each working 
with the other in harmony.

Our Faculty aims to train young designers who are creative, solution providers, environmentally conscious, socially responsible, and 
who target national and global design. Also, our programs shape the students into forming their own personal design identities as 
they help to develop design vision of the students.

The Faculty offers an exquisite atmosphere to students where they can put their creativity into practice with continuously updated 
exhibitions, workshops and seminars intended to create awareness about current issues such as, sustainability, digital design and 
production etc. 

Our Faculty also devises various projects in collaboration with partner institutions. These projects are often implemented as the 
multidisciplinary projects through EKOTAM (Design Research and Implementation Center) which exists within the structure of our 
Faculty, or via individual consultancy. The projects can be also conducted by integrating with municipal corporations, industrial 
enterprises or non-governmental organizations. 

In our faculty, the increasing number of our graduates and our students continue to do us proud of what they have received in 
many national and international competitions in recent years.

As the Faculty of Fine Arts and Design, we would like to congratulate all our students and graduates  and wish them all the very 
best success in their professional lives. 

Prof. Dr. Ender Yazgan Bulgun
Faculty of Fine Arts and Design, Dean



Misyon:
Tasarım disiplinleri ekseninde bilimsel araştırmaları ve yenilikçi tasarım pratiklerini şekillendirebilen, sürdürülebilir bir topluma ve çevreye 
bu yolla katkıda bulunan, değişen ve dönüşen toplumsal değerlere duyarlı, eleştirel düşünme becerilerine sahip girişimci ve lider 
profesyoneller yetiştirmek.
 
Vizyon:
Tasarım bilincinin yayılmasına, üretilen yenilikçi proje ve araştırmalarla öncülük eden, küresel görünürlüğü ve saygınlığı olan bir tasarım 
fakültesi olmak.

Mission:
Izmir University of Economics, Faculty of Fine Arts and Design aims at shaping the new generation of design professionals and industry leaders 
with critical thinking skills, enabling them to contribute to a sustainable community and environment through design-oriented research and 
innovative practices.
 
Vision: 
Izmir University of Economics, Faculty of Fine Arts and Design is a globally visible and respected design school, and a pioneer in developing 
innovative projects and research that contributes to an increased  awareness of the value of design.



Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Tasarım, kültürel ve sosyo-ekonomik kapsamda, insan-çevre ilişkisinde, üretim ve tüketim, pazarlama ve yönetim bilgisinin önemli olduğu bir 
alanda işlev görür. Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi konuya geniş bir perspektifle yaklaşarak birbiri ile bütünlük ve harmoni içinde çalışan 
değişik tasarım disiplinleri içerir. Bu bağlamda programlar bir yandan yerel ve küresel pazarın gereksinimlerine yanıt verirken, diğer yandan 
öğrencilerin tasarım vizyonunu geliştirir ve onları, kendi kişisel tasarım kimliklerini oluşturmaya yönlendirir.

Fakültemizin farklılığı, tasarımın ekonomi, sanat, teknoloji, kültür, iletişim ve yönetim gibi çok farklı uzmanlık alanlarından beslenen 
disiplinlerarası bir alan olduğu düşüncesi, tasarımın kendi içinde özerk bir akademik alan olduğunun kabulü ve tasarımın farklı uzmanlık 
alanlarına yönelik eğitim programlarının geliştirilmesine olanak sağlanmasından kaynaklanmaktadır.

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi beş bölümden oluşmaktadır: Endüstriyel Tasarım, İçmimarlık ve Çevre Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı, 
Moda ve Tekstil Tasarımı, Mimarlık. Fakültemiz, 2004 yılında üç tasarım bölümünün, 2005 yılında da Mimarlık Bölümü`nün açılmasıyla 
hızla gelişmekte ve yerli-yabancı öğretim kadrosunun da artmasıyla birlikte kimliğine kavuşmaktadır. Yaklaşımımız, yaratıcılığı ve endüstriyle 
işbirliğini destekleyen dinamik bir ortamda tasarım disiplerini bir çatı altında toplamakta ve birbirleriyle yakın bir iletişim ağı içinde, ortak 
programlar zinciri uygulamalarını öngörmektedir.

Eğitimimizin ilk dönemi, her bölümden gelen tüm öğrencileri biraraya getirerek, bir program çerçevesinde kaynaştırmaktır. Ağırlık ikinci yılda 
bölümlerin kendi derslerinde, üçüncü yılda ise uzmanlık alanlarındadır. Mezuniyet yılı, ögrencinin tasarım kimliğinin bireysel olarak ön plana 
çıkmasına fırsat yaratır.

Fakültemiz, tasarım eğitimini, uygulama, kuram, ve iletişim ışığında yorumlamakta ve sürekli bir etkinlik platformu oluşturmaktadır. 
Seminerler, sempozyumlar, konferanslar, yurtiçi ve yurtdışı gezileri ve moda defileleri ile yaratılan renkli atmosfer altında çalışan öğretim 
üyelerimiz, Tasarım Araştırma ve Uygulama Merkezi (EKOTAM) kurarak, kapsam ve vizyonunu genişletmeye devam ediyor. Hem çağın 
hem de günün hızla değişen gerçeklerine ayak uyduran misyonumuzla; artı değer üretecek, toplumumuzun yaşam kalitesini geliştirecek, 
ülkeye ekonomik katkısı olan ve kendisini Avrupalı olarak, sorumluluklarının bilincinde, demokratik, aydın ve yaratıcı tasarımcılar 
yetiştirmeyi sürdürüyoruz.

Faculty of Fine Arts and Design

Design functions within an area where the knowledge on management, marketing, production and consumption are important and within 
the socio-economic and cultural context of human-environment relations. The Faculty of Fine Arts and Design, which appropriates a wide 
perspective in design, is composed of different design disciplines that work in unity and harmony with each other. In this context, while the 
programs respond to the needs of the local and global markets, they also develop students’ design vision and guides them into developing 
their own designer identities.

We see design as composed of different areas of expertise such as economy, art, technology, culture, communications and management. The 
difference of our faculty lies in our belief in this interdisciplinary nature of design; as well as in our acceptance of design’s autonomy as an 
academic discipline; and in our enabling of the development of educational programs on different areas of expertise in design.

The Faculty of Fine Arts and Design consists of five departments: Fashion Design, Industrial Design, Communication Design, Interior 
Architecture and Environmental Design and Architecture. Our faculty is growing constantly with the opening of 3 design departments in 2004 
and the opening of architecture department in 2005. Our identity is continuously forming with a growing number of faculty members - both 
Turkish and foreign. Our approach brings together design disciplines in a dynamic environment that supports creativity and collaboration with 
industry; and foresights the implementations of chains of partnering programs, which forms a communications network with each other.
The first semester of our program brings together students from all design departments. The concentration shifts towards their own professional 
areas in the second year of the program and to the proficiency courses in the third year of the programs. The graduation year focuses on the 
students’ development of individual design identities.

Our faculty considers design education in the light of practice, theory and communications. Our faculty actively participates in seminars, 
symposia, conferences, domestic and foreign trips, and fashion shows, and continues to expand their scope and vision via the Center for 
Design Research and Practice (EKOTAM). With our mission that recognizes and accomodates the dynamic nature of the era, we will continue to 
nurture designers who will produce positive values, raise the quality of life of our society, contribute to the country economically. Our graduates 
will be aware of their responsibilities as a European, democratic, intellectual, and be creative individuals.



Academik Kadro
Faculty

Endüstriyel Tasarım
Industrial Design

Murat Bengisu
Deniz Deniz 
Can Özcan 
Onur Mengi 
Derya Irkdaş Doğu 

Elif Kocabiyik Savasta 
Argun Tanriverdi 
Deniz Sayar
Melis Örnekoğlu 

Yarı Zamanlı Öğretim Elemanları
Part-Time Instructors

İnayet Sevim Çizer 
Fuat Akdenizli 
Özgü Özkan 
Selen Devrim Ülkebaş 
Çağdaş Cantürk 

Mert Torun 
Murat Arikut 
Mustafa Nevhan Akyildiz
Sultan Kayğin Sel

Görsel İletişim Tasarımı
Visual Communication Design

Gökhan Mura 
Zeynep Arda 
Seda Özen Tanyildizi 
Ali Matay 

Lefteris Heretakis 
Nina Kertselli 
Adnan Alper Demirci 
Nermin Sena Özger 

Yarı Zamanlı Öğretim Elemanları
Part-Time Instructors

Hacı Yakup Öztuna 
Ceren Bulut Yumrukaya 
Güven İncirlioğlu 
Tuğcan Güler 
Mehmet Korkut Öztekin 

Aysu Sabuncuoğlu 
Can Dereli 
Ekin Çağıl İdiman 
Ozan Atalan 
Tayfun Bilgin 

İçmimarlık Ve Çevre Tasarımı
Interior Architecture And Environmental Design

Deniz Hasirci 
Özgen Osman Demirbaş 
Ali Aslankan 
Didem Kan Kiliç 
Emre Ergül 
Markus Wilsing 
İpek Kaştaş Uzun 

Hande Atmaca Çetin 
Selin Gülden 
Silvia Rolla 
Stefano Pugliese 
Thomas Keogh 
Elif Büyükkeçeci 

Yarı Zamanlı Öğretim Elemanları
Part-Time Instructors

Gökdeniz Neşer 
Mehmet Koştumoğlu 
Mustafa İnsel 
Esra Nasir 
Başak Zeynep Edes 
Didem Özdel 
Didem Yavuz Velipaşaoğlu 

Güneş Atakan Pekşen 
İdil Orlin Pontremoli 
Mahmut Haluk Tatari 
Selin Anal 
Selin Özertuğrul Öğütçü 
Sinem Demirel 
Zeynep Simge Eytemiz



Mimarlık
Architecture

Aslı Ceylan Öner 
Altuğ Kasali 
Athanasios Stasinopoulos 
Burkay Pasin 
Emre Gönlügür 
Güzden Varinlioğlu 
Sıdıka Bahar Durmaz 

Hugh David Clarke 
Işık Ülkün Neusser 
Michael Edward Young 
Özlem Akin 
Ece Küreli 
Gözde Damla Turhan 

Yarı Zamanlı Öğretim Elemanları
Part-Time Instructors

Şeniz Duru 
Özgür Özçelik 
Sibel Almelek İşman 
And Akman 
Aybige Tek 
Ayşe Aydoğan 
Ayşe Bozkurt Karal 
Bilge Göktoğan
Cansu Günaydin 
Ceyda Alpago 
Çınla Şeker 
Çisil Olcar 
Derya Nüket Özer 
Didem Yavuz Velipaşaoğlu 
Duygu Aksoy 
Erbil Coşkuner 
Ertunç Hünkar 
Filiz Özkan 

Gaye Bezircioğlu 
Hüseyin Egeli 
Hüseyin Onur Dinmez
Hüseyin Pamir Genç 
Lale Başarir 
Mehtap Altuğ 
Mert Velipaşaoğlu 
Metin Şahin 
Nazlı Kök 
Onurcan Çakir 
Rüya İpek Balaban 
S Özgür Genca 
Sadık Selçuk Alten 
Şeref Alpago 
Tania Daphne Şan 
Vedat Zeki Tokyay 
Yağmur Arici Hepyilmaz 
Zeynep Vaizoğlu 

Moda Ve Tekstil Tasarımı
Fashion And Textile Design

Alexander Van Eck 
Ender Bulgun 
Elvan Özkavruk Adanir
Şölen Kipöz
 Arzu Vuruşkan
 Duygu Ebru Öngen Corsini

F Dilek Himam 
Jovita Sakalauskaite Kurnaz 
Angela Burns 
Jörn Fröhlich 
Başak Süller 
Elif Tekcan 

Yarı Zamanlı Öğretim Elemanları
Part-Time Instructors

Muzaffer Sevil Yeşilpinar 
Gökhan Birinci 
Ayşe Başak Gürsoy 

Beliz Günduru 
Çınar Gedizlioğlu 
Soner Göksay 





İlk öğrencilerimizi mezun ettiğimiz 2008 yılından bugüne geçen uzun ve olağanüstü 10 yıl bu zamanlara tanıklık eden 
çoğumuz için daha dün gibi. Bu yıl mezun ettiğimiz öğrencilerin çoğunun sadece 4, 5 yıl önce endüstriyel tasarım mesleğinin 
kapısından adım atmış olduklarına inanmak ise daha da zor. Uzun ve yoğun geçen sınıflar, projeler, ve atölyeler yanında 
birlikte paylaşılmış anıların ter kokusu ve kahkahalarının da birbirine karıştığı günlerin ve gecelerin ardından, artık 
mezuniyet başarılarının ve profesyonel hayatlara atılacak ilk adımları kutlamanın da zamanıdır.

Sevgili Endüstriyel Tasarım Mezunları ve Yeni Profesyonel İş Arkadaşlarımız; zaman zaman belirsiz ve hatta endişe verici 
de olsa, gerek profesyonel gerek kişisel anlamda yepyeni deneyimlerle dolu bir dönem sizleri bekliyor. Hayatınızın geri 
kalanı boyunca da size eşlik etmeye devam edecek geçmişin ve bugünün tasarımcıları kadar ve hatta onlardan daha fazla 
hayata katkıda bulunacak kadar gelecek için hazır ve donanımlı olduğunuzdan bizim kadar emin olun ve kendinize güvenin. 
Mezuniyetinize kadar almış olduğunuz yol küçümsenmeyecek kadar uzun ve zordu. Şimdi kısa bir süre soluklanıp mezuniyet 
kataloğunda bir sayfa olarak yer alan bu güzel anın bir parçası olmanın gururunu yaşayabilirsiniz. Unutmayınız ki varlığınız 
her zaman bu evinizde kalacak ve bizler de her gerektiğinde sizlerin yanında olacağız.

Dr. Öğretim Üyesi A. Can Özcan
Endüstriyel Tasarım
Bölüm Başkanı

It’s been long strange 10 years since we’ve graduated our first students in 2008 and it’s like yesterday to most of us who 
witnessed these times. What is stranger is it’s really really hard to believe that most of the students who are about to 
graduate this year appeared at the footsteps of industrial design profession only 4, 5 years ago. After long days and nights of 
hard and intensive classes, projects, workshops, after sweat and laughter of many memories shared altogether, now it’s time 
to celebrate their successfull achievement and the beginning of the professional period in their lifes. 

Dear Industrial Design Graduates and New Professional Colleagues; At times uncertain and thrilling, yet full of professional 
and personal new experiences, a new life is awaiting you and we are fully convinced that you are prepared and equipped 
more than enough to contribute to it like the designers of the past and the present, who will continue to accompany you 
for the rest of your lives. The path to your graduation was long and hard and now you can take a rest for a while and enjoy 
the pride of being a part of this beautiful moment, which is a page in this graduation catalogue. Your presence will always 
remain in this house of yours and we will always be in your reach when needed. 

Asst. Prof. Dr. A. Can Özcan
Industrial Design
Department Head
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Ali Cankat Alan
biduble

cankatalan@gmail.com / cankatalan.wixsite.com/biduble

Alkollü geleneksel Türk içeceği Rakı için tasarlanmış tek porsiyon ambalaj tasarımı. Rakıyı geleneklere 
bağlı kalmadan tüketmek isteyenler ve ilk defa denemek isteyenler için tasarlanmıştır. Rakıya 
yönelik geleneksel bakış açısını değiştirmek, rakı koyma ve içme ritüelini tek porsiyona adapte etmek 
amaçlanmıştır. Ürün ayrıca, hijyen, depolama ve servis etme konularında sağladığı avantajların 
yanında Rakı içme deneyimine erişimi kolaylaştırır. Ambalajın bardak şeklinde tasarlanması ürüne 
sürdürülebilirlik adına değer kazandırır. Dış pakedi çıkarın (I), kapağı yukarı çekin (II), kapak filmini 
çıkarın (III), suyu rakının üstüne dökün (IV) ve keyfinize bakın.

A single portion packaging design for traditional Turkish alcoholic beverage Rakı. Designed for the 
ones that wishing to drink Rakı without the boundaries of the tradition and the ones that would like to 
try Rakı for the first time. The packaging has been designed to change the perception of Rakı drinking 
and adapt its ritual into single portion usage. Also, it increases the accessibility of the experience with 
increasing its hygiene, storage and serving properties. The packaging is sustainable and aims to be 
used as a glass after its first usage. Tear the shrink film off (I), pull out the lid (II), tear the cap of the 
lid off (III), pour water onto rakı (IV) and enjoy the experience. 
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Betül Hafızoğlu 
Naiv Moka Pot 
hafizoglubetul@gmail.com

Gündelik yaşamın koşturmacasında kahve, bir mola vermek ve yavaşlayıp anı hissetmek için tam 
aradığımız sebep! “Naiv Moka Pot”, süreci tüm bir deneyim olarak algılayarak manuel kahve 
yapımına yeni bir bakış açısı getirmeyi hedefliyor. Bunun için, ‘Naiv’ kahve hazırlama sürecinin 
barındırdığı duyusal nitelikleri özellikle de görsellik ve kokusallığını ön plana çıkararak zengin bir 
deneyim sağlar. Malzeme seçimi ile ‘Naiv’ tümden bir saydamlık sağlayarak, suyun aşağıdan yukarı 
olan hareketine ve suyun kahve içinden geçerek ekstre olmasına da tanıklık etmemize olanak sağlar. 
Eşsiz formu ve ince detaylarıyla kaliteli kahvenin değerini sergilemeye ve vurgulamaya çalışmaktadır.

In the rush of everyday routine, coffee is the perfect break to slow-down, spend time to respect 
material and environment. ‘Naiv Moka Pot’ aims to bring a new perspective to manual coffee making 
by perceiving process as a whole experience. To achieve this, ‘Naiv’ boosts the sensual properties of 
coffee preparing especially by means of visual and olfactive quality. ‘Naiv’ with its material choice 
provides a complete transparency to be able to witness the movement of water from bottom to top by 
transforming into coffee. With its unique form and fine detailing aims to exhibit and emphasize on 
value of quality coffee.



19

Bilge Tütüncüoğlu
Gevrekçi

bilgetutuncu@hotmail.com

Gevrekçi olarak gevrek kültürünü modernleştirip bu lezzete herkesin 7/24 ulaşabilmesini hedefledik. 
En yoğun satın alındığı bölgelere servis için gevrek otomatını tasarladık. Bu 200 gevrek kapasiteli 
otomat simitlerin taze tüketilmesi için gün içerisinde tekrar doldurulmaktadır. Doldurulma işlemi için 
gevrek taşıma ünitesini gevrek otomatının arka kısmına yerleştirmek yeterli. Gevrek sipariş etmek 
için dokunmatik ekrandan istediğiniz gevrek miktarını ve ödeme şeklinizi seçmeniz yeterli. Gevrekler 
içerdeki küçük bir motor sayesinde paketlenme alanına düşer, kullanıcı tarafından ürün çıkışından 
alınır. Hava koşullarına dayanıklı olması için galvanize çelik ile üretilmesi planlanmıştır.

As Gevrekçi, we aim to modernize our gevrek culture and make this taste available for any time. For 
the areas where gevrek sold most, we designed a gevrek vending machine. This vending machine has 
200 gevrek capacity and it restocked everyday for a fresh gevrek experience. For restocking simply 
inserting gevrek stocking unit into the back is enough. For ordering gevrek, simply select how much 
gevrek you need and how to pay option. After that, with the help of an small arduino motor gevrek 
falls into the packaging area. From there you can take your gevrek. Galvanized steel is the most 
suitable material option for this product for its resistance to weather conditions.
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Birçem Güler
Opia
bircemguler95@gmail.com

Yeni ve ileri teknolojiler kullanarak kişiye özel ve estetik ayakkabı üretmek mümkün mü? Opia kişinin 
ayak yapısına göre 3B teknolojiyle üretilen bir ayakkabıdır. 3B’de özel üretilen taban ve kumaş 
kısmıyla kullanıcılara rahatlık ve şıklık sağlar. Sokak modasına uygun ve oldukça rahat olan Opia 
ayakkabıyı kendi zevkinize göre kişiselleştirebilirsiniz. 3B teknolojisi artık sadece prototiplemede değil 
üretimde de devreye giriyor. Herkesin ayak yapısı birbirinden farklıyken herkese aynı ayakkabı kalıbını 
kullanmak ne kadar doğrudur? Opia bu sorunu ortadan kaldırıyor, size ayağınızı tamamen saran bir 
ayakkabı sunuyor. Kumaş kısmını istediğiniz zaman değiştirip yıllarca giymenize olanak sağlıyor.

Is it possible to produce personel and aesthetic shoes with using new and developing technology? 
Opia is a shoe produced with 3D technology according to the foot type of people. It provides comfort 
and elegance to users with sole and fabric part both produced with 3D printer. You can personalize it 
according to your own taste. It is suitable for street fashion and comfortable. 3D technology is used 
not only for prototype but also for production. How accurate is that everyone use the same sole while 
their foot type is different? Opia removes this problem, offers a shoe that completely fits your foot. It 
allows you to change the fabric part any time, so it extends the life of the shoe.  
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Buse Kalfa
Hoos

busekalfa@gmail.com

Her yıl Türkiye’de yaklaşık 350.000 ton yemek yağı tüketiliyor. Bunlar lavaboya dökülerek veya 
bulaşık yıkama sırasında su atık kanallarına karışıyor. Genel su kirliliğinin %25’ini oluşturarak, 
çevreye ve arıtma su sistemlerine ciddi zarar veriyorlar. HOOS, kullanılmış yemek yağlarının 
kaynağında filtrelenerek depolanması için tasarlandı. Lavabonun altında su gider borusuna bağlanır. 
Su ve yağın yoğunluk farkı nedeniyle birbirlerine karışmamaları ve yağın su üzerinde kalması 
prensibine dayanır. Depolama bölmesinde biriktirilen bu yağlar, servis tarafından toplanıp plastik 
hammadde üretimiyle geridönüşüme kazandırılır. Kullanıcı bunlardan sabun da üretebilir.

Each year about 350,000 tons of cooking oil consumed in Turkey. Used cooking oils are mixed 
into the water waste channels, either poured into the sink or during the dishwashing process. Used 
cooking oils make up 25% of the general water pollution, cause serious damage to the environment. 
HOOS was designed to filter and store used cooking oils in their source. Under the sink, it works by 
connecting to the waste water discharge pipe. It is based on the principle that water and oil do not 
mix with each other due to the different density, oil stays on top of the water. The oils in the storage 
are collected by the service and recycled. The users may also produce soap by using these oils.
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Cem Çabukyürüyen
Opus
cemcabukyuruyen@gmail.com /  cemcabukyuruyen.myportfolio.com

Opus, bozulma olmadan yüksek kalite müzikten zevk alan kentsel ve sosyal bir hayat yaşayan, 
kalitenin yanı sıra çok işlevlilik arayışında olan, yalnızken ya da sosyalleştikleri ortamlarda 
zamanlarının çoğunu müzik dinleyerek geçiren; benzersizlik ve estetik gibi değerlere önem verirken 
müziğin yarattığı ortamı takdir eden insanlar için tasarlanmış, heykel yapıda yüksek performanslı 
betondan yapılmış sabit bir hoparlördür. 

Opus is a sculpture-like, static high performance concrete speaker for people who appreciate high 
quality sound without distortions and living in urban therefore a social life style who seek versatility 
combined with quality and spend most of their time listening to music alone or while socializing and 
value the environment created by music, while appreciating uniqueness and aesthetics. 
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Ceren Önsay
Kitchen Guide

cerenonsay@hotmail.com

KITCHEN GUIDE mutfağınızın stok kontrolünü yapan bunun doğrultusunda size alışveriş listesi 
hazırlayıp dolabınızda mevcut olan ürünlerle benzersiz tarifler sunan bir sistemdir. Bu sistemin 
amacı çöpe giden yiyecek miktarını önleyerek ekonomiye katkı sağlamaktır. Mutfağınıza giren 
ürünleri görüntü tarama, barkod okuma ve manuel giriş ile kaydeder, kullandığınız ürünleri listeden 
manuel olarak çıkarmanızı ister. Eğlenceli arayüzü sayesinde bugün ne pişirsem derdinden kurtulup 
yiyeceklerinizi ziyan etmeyeceksiniz. Kendinize özel hazırlayabileğiniz programla sağlıklı beslenirsiniz. 
Kaçamaklarınızı tölare etmek için size küçük öneriler sunar. Size gün içinde su içmenizi de hatırlatır.

KITCHEN GUIDE is a system which controls your kitchen stock, while using this data the system offers 
optimized recipes with your existing food, prepares your shopping list. The main aim of system is 
contributing economy as decreasing food waste. Application saves what you get for your kitchen by 
using image recognation, barcode reading techniques and expects manuel data entry from you while 
consuming. Thanks to this enjoyable interface, you do not need to think that what you should cook. 
System helps you to create your nutrition list and eating clean. If you eat fast food, it recommends 
what you need to cover that gap. It is kind of a reminder of drinking water. 
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Efe Çukur
Wolfstrike
efecukur@gmail.com / efecukur.myportfolio.com

Yeni bir konsept olan Wolfstrike şu 3 niş noktaya dayanıyor; 2 tekerleklilerin güvenlik sorunlarını, 
taşıma zorluğuna ve kamp yolunda veya günlük kullanımda 4 tekerlekli sürüş deneyimi. 
Katlanabilirlik ile pratiklik kazanıyoruz. Katlanmış pozisyonda 2 tekerin yola temasıyla istenilen yere 
çekilebilir ve bagaja rahatlıkla konabilir. Unutulamaz tasarım dilini vahşi doğanın en iyilerinden biri 
olan kurttan almıştır. WS bisikleti kendi ortamında kötü bakışları ve büyük çenesiyle görebilirsiniz. 2 
tekerlekli sürüşü unutturacak kadar yeni bi tasarım ve yaşam standardı verir. 

Wolfstrike is a new concept for these 3 main niche point; 2 wheel safety issues, unpractical carrying  
and unique 4 wheel drive experience at camping route or daily sport. It gets practical with foldability. 
At folded usage bike can be pulled anywhere with 2 wheels road connection and can be placed at car 
trunk easily.Its unforgettable design language is inspired from one of the best predator in the nature; 
wolf. You can see the WS bike in its habitat with its mad looking eyes and large chin. New way of 
styling and lifestyle is given and caused to forget you standard 2 wheel drive.
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Elif Dokuzluoğlu
Munch

elifdokuzluoglu@gmail.com

Munch bir yemek deneyimi tasarımıdır. Hazırlama methodları ve yeme ritüellerinden oluşan 
geleneksel gıda algısını kırmayı hedefler. Gıda deneyimi koku, tat, renk ve doku algısının 
kombinasyonudur. Munch, bu bileşenleri ayrıştırarak katılımcalara kendi zevklerine uygun 
kombinasyonlar yaratma imkanı sunar. Deneyin sonunda yeni bir gıda ortaya çıkarken, gıdanın 
üzerinde bulunduğu sergi yüzeyi de katılımcının saklayabileceği bir sanat eserine dönüşür. Bu deneyin 
iki sonucu vardır; bunlardan biri eşsiz yemek tasarımınız, diğeri ise seçimlerinizin görsel ifadesidir.

Munch is a food experience design. It tries to bring down the perception of traditional food, preparing 
methods and eating rituals. Food experience is the combination of smell, taste, color and texture. 
Munch deconstructs all these in separate pieces; so that participants can make them come together 
in their own taste. A new kind of food emerges at the end of the experiment; as well as an art piece 
on the surface of the plate that contains the food which is for participants to keep. This experiment 
has two outcomes: one of them is your unique food design, the other one is visual expression of your 
choices.
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Emre Kalaycı
Sal
emrekalayc4@gmail.com

Sal, yüksek performanslı ve gezme amaçlı yapılan yelkenli kayıkların özelliklerini bir arada 
bulunduran melez bir kayıktır. Sal yelkencilere yüksek performanslı bir kayığın performansı ile uzun 
mesafeli yolculuklar yapabilme olanağı sağlar. Ana direğinde bulunan içi hava dolu kapsül teknenin 
alabora olmasını engeller. Ayrıca hafifliği sayesinde taşıma ve at-çek işlemleri 2 kişi tarafından 
rahatlıkla gerçekleştirilebilir. 

Sal is a hybrid sailing dinghy that have the specifications of a cruiser and a high performance skiff. 
Sal provides sailors a long distance cruising experience with performance of a skiff. She has a simple 
deck plan that makes the boat easy to sail and more comfortable according to racer dinghies. Mast 
has a buoyancy that save boat from full capsizes. Also lightweight of Sal makes her easy to carry and 
beach launching.
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İlayda Yılmazca
Yâren

ilaydayilmazcan@gmail.com

Yâren, yalnız yaşayan yaşlılara desteklenmiş fakat daha bağımsız bir hayat sunan bir hizmet 
tasarımıdır. Yaş alan nüfusa eskiden sahip oldukları özgürlüğü sunarken, yeni nesil ile eski neslin 
buluşmasına katkı sağlar. Bu servise üye olan yaşlılar belirli aralıklarla eşleştikleri üniversite 
öğrencileri tarafından ziyaret edilecek, birlikte vakit geçirip, istekleri karşılanacaktır. Pal, bu projeye 
sonuç olarak yaş alan nüfus için tasarlanmış bir cep telefonudur. Akıllı telefon teknolojisiyle eski tip 
telefonların kullanım kolaylığını, tasarımı ve arayüzüyle kullanıcıya sunar. Arkasındaki tuş yaş alan 
kişinin eşleştiği üniversite öğrencisiyle iletişime geçmesini sağlar.

Yâren is a service design project that provides a service for elderly people who live alone. It contributes 
to their ability to live a supported, yet independent lifestyle. It aims to give freedom to the elderly 
people, a chance to interact with older generation to the youth. The elderly people will be visited by 
university students at regular intervals to ask for their needs, help them and make sure they are in a 
good health condition. “Pal” is the cell phone designed for them. It aims to gather the smart phone 
technology with the simple use of older generation cell phones with its design and interface. The 
button helps elderly people to communicate with the university student in an easy and simple way.
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Mehmet Dilsiz
Sing Saga
memodilsiz@yahoo.com.tr

İnsanların oyunlara ve oyun türlerine olan ilgileri artmaya ve performans gösterilmesi, şov yapılması 
gereken oyun türlerine doğru yönelmeye başlıyor. Karaoke de bu oyunlardan biri. Sing Saga’nın 
amacı Karaoke’ye ve sevenlerine yeni bir eğlence malzemesi çıkarmak. Oyun bir uygulama yoluyla 
veya telefonu televizyonunuza bağladığınızda devreye giriyor. Oyunun eğlence faktörü ise karaokede 
şarkıları bir oyun, çizgi film ya da sinema karakteri gibi söylemenizi sağlaması. Uygulamanın desteği 
ile sesiniz seçtiğiniz karakterle değişiyor ve bu eğlenceli anı kaydederek tekrar tekrar yaşamanızı 
sağlıyor. Oyun kartları karakterin nasıl konuştuğunu ve şarkı söylediğini bir örnekle gösteriyor.

People’s interest in gaming is growing and changing. Performance and skill-based games become 
another interesting genre. Karaoke is one of these activities that people have fun of. Sing Saga is a 
fun twist for people that love karaoke. The game is accessible by phone application. This application 
can also connect to the TV for a better experience.  The purpose of the game is adding impersonation, 
so it is possible to sing like a voice actor, a cartoon character or a celebrity. The Cards are helping the 
player to learn about the selected characters origins and the way they speak, sing. 
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Mustafa Barışcan Uktay 
Tor-Rex 

baruktay@hotmail.com

Bir otomobil veya arazi aracı tarafından çekilen iki tekerlekli bir karavan olan Tor-Rex, seyahat 
eden ve içinde konaklayan iki kişinin yedi günlük ihtiyaçlarını dış yardım olmadan karşılayabilir. 
Tasarımında kara kaplumbağalarının doğadaki binlerce yıllık başarılı hayatta kalma şekillerinden 
ilham alınmıştır. Güçlü ve dayanıklı süspansiyon ve amortisör sistemlerine sahiptir. Üstündeki güneş 
enerjisi panelleri aküleri şarj edip aydınlatmayı, buzdolabını, klimayı, su pompasını ve mutfak 
aletlerini çalışır durumda tutar. Su depoları 2 kişinin bir haftalık temiz su ihtiyacını karşılayabilecek 
kapasitededir. Hafif materyallerle üretilen karavan her türlü otomobil tarafından çekilebilir.

Tor-rex is a trailer caravan that provides all the needs of two people during seven days. When it has 
been designed to travel in difficult circumstances of nature, the succesfull survival skills of tortoises 
had been taken as inspiration. It has a durable suspansion system to get over different land kinds. 
The solar panels on the top of Tor-Rex trailer charge the batteries to run the lightings, refrigrator, AC, 
water pump and kitchen gadgets. The water tanks has capacities as much as two people need during 
a week. Since it is made of light materials, most of the cars are ok to carry it. Tor-Rex is a good way to 
be ready  if the nature is about to behave to you with no mercy.
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Nehir Kalyoncu
Ugoat
nehir.kalyoncu@hotmail.com

UGOAT, bir biyomimikri projesi olarak; dağ keçilerinin tırmanış için özelleşen toynaklarından 
ilham alarak form bulmuştur. İnsan ayak anatomisinde bulunan denge noktalarını (tripod ayak) 
referans alan özel tabanıyla doğa yürüyüşlerine uygun olarak tasarlanmıştır. Taban, dağ keçilerinin 
toynaklarında bulunan iki parçalı esnek yapıyı taklit ederek yerin daha iyi kavranmasını sağlar. 
Tırnaklı kaymaz yapısıyla itiş gücünü arttırarak dengeyi korumaya yardımcı olur. Üst kısım ayağı ve 
bileği çorap gibi sarararak ayağa tam olarak oturur ve esnek/hareketli kısımları destekler. Kullanılan 
malzemelerin hafif, esnek ve dayanıklı olması ayakkabıyı daha rahat ve ergonomik kılmıştır. 

UGOAT, as a biomimicry project; inspired from mountain goat’s hoofs that has a specialized structure 
for climbing mountains and rugged terrains. With its unique outsole design which has references from 
human foot’s balance points (tripod foot), it’s designed for hiking. The outsole, mimic the double-
pieced flexible structue of the goat hooves for providing better grip on rough terrains. The nail-like 
non-slip lugs also provide impulsion and maintain the balance. The upper part is wrap around feet 
and ankle like socks and fit well, also support the flexible/moving parts of feet. The chosen materials 
are light, elastic and durable, so it also provide more comfort to the shoe.
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Nurcan Ankay
Gami

ankaynurcan@gmail.com

Çanta kadınların hayatında önemli bir yere sahiptir. Gami katlanarak küçülebilen böylece diğer 
ürünlere oranla çok daha az yer kaplayan, ihtiyaç anında ekstra şık bir taşıma ürünü olarak 
kullanabilmeniz için tasarlanmış çok amaçlı katlanabilir ve fonksiyonel bir çantadır. Gami bir cüzdan 
gibi kulanılabilir ve daha sonra şık bir çantaya dönüştürülebilir bu özelliği ile elde ve omuzda 
kolaylıkla taşınabilirdir. Bu durum Gami’yi diğer çantalardan ayıran en büyük özelliğidir. Bu çanta 
Origami sanatından esinlenerek tasarlanmıştır. Dört aşamada katlanabilmektedir ve renkleriyle bir 
bütünlük oluşturur.

Bags have a significant role in women’s life. It is a multipurpose foldable and functional bag designed 
to be used as an extra stylish carrying case that can be folded down so that it occupies a lot less space 
than other products. Gami can be used like a wallet and then transformed into a stylish bag, which 
is easily hand-held and portable on the shoulder. This is the greatest feature that distinguishes Gami 
from other bags. This bag is inspired by Origami art. It is folded in four steps and forms an integrity 
with its colors.
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Orçun Umut Kumova
Air Jordan 33
oukumova@gmail.com / ouk.myportfolio.com

Air Jordan 33 hem sahada hem de sokakta kullanılabilecek bir basketbol ayakkabısıdır. AJ 33, stil 
ve yüksek performansı bir arada sunar. Air Jordan 33, FlyLace adında yeni bir bağcık teknolojisini 
barındırır. FlyLace teknolojisi hızlı bir şekilde bağlama ve çıkartma sağlayarak kullanıcıya yardımcı 
olur. AJ 33 aynı zamanda Nike Zoom ve Nike Flyknit teknolojilerini de barındırır. Air Jordan 33, 
Michael Jordan’ın havada kalma süresinden ilham alınarak tasarlanmıştır. Oynadığı dönemde 
Michael Jordan havada sanki yerçekimi yokmuş gibi kalabilmektedir ve bu yüzden AJ 33’de uzay-
zaman sürekliliğinden ilham alınarak tasarlanmış bir desen bulunmaktadır.

Air Jordan 33 is a basketball sneaker that can be worn by user in both basketball court and street. 
Because, shoes offer performance and style at the same time. Air Jordan 33 has a lace technology 
that called FlyLace. FlyLace is a mechanism that makes tightening or loosening process faster. Users 
can adjust the tightness of the fit easily. Also, AJ 33 has Nike Zoom and Nike Flyknit technologies. The 
design inspired from incredible hang time of Michael Jordan. While he was playing, he can hang in 
the air like there is no gravity. AJ 33 also has space-time continuum inspired pattern.
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Pelin Altuntaş
I-qua

pelinaltuntas.ieu@gmail.com

I-qua su içme alışkanlıklarını iyileştirmeyi ve İzmir’de ücretsiz su sağlamayı amaçlayan bir sistemdir. 
Ev dışında kullanmak için 0.5 L hacminde olan su şişesi, evde kullanım için 1 L hacminde olan su 
şişesi ve ücretsiz su sağlamak için halka açık su dağıtıcı tasarlanmıştır. Şişelerde bulunan filtre ile 
musluk suyu kullanılabilir ve su maliyeti azaltılabilir. Ayrıca mobil uygulamayı indirip, şişelerde 
bulunan takipçi ile hatırlatıcı bildirimler vererek günlük su tüketiminin artması amaçlanmıştır. Şişe 
hazneye tam oturduğu zaman ekranda yeşil bir ışık yanar ve 500 ml su otomatik olarak dolmaya 
başlar. Su taşarsa aşağıdaki haznede birikerek sokak hayvanları için su kabı görevini görür.

I-qua is a system aims to improve drinking habits and provide free water in İzmir. A 0.5L water bottle 
for outdoor use, a 1L water bottle for home use and a public water distributor designed to provide free 
water. Tap water can be used in the bottles with a filter. The water consumption cost can be reduced. 
It also aims to increase daily water consumption with a mobile application which can be downloaded. 
It sends reminder notices throughout the trackers placed in the bottles. When the bottle is properly 
seated on dispenser, a green light appears, bottle gets filled with 500 ml of water. If it overflows, 
excess water flows through the grids on the surface and provides a water source for the street animals.
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Simay Sarı
Patch
simaysari@gmail.com / smysari94.myportfolio.com 

PATCH atık yönetim hizmeti tasarımıdır. Yeniden kullanım ise atık yönetiminin en iyi çözümüdür. 
Projenin amacı atıkları azaltmak ve değerlendirmektir. Yani PATCH zamanı dolmuş ürünler için ikinci 
bir şans vadeder. Eski nesilden yadigâr kalan ahşap mobilyaları severek kullanmaları için yeni nesle 
ithafen tasarlanan bir yenileme hizmetidir. Renkli epoksi bloklar kullanılarak yenilenen eski ahşap 
mobilyalar, yeni nesil için modern görünüme sahip ve eğlencelidir. Ahşap israfını engeller ve yeniden 
kullanmayı destekler.

PATCH is a waste management service design. Reuse is the best solution of waste management. The 
aim is to decrease waste and use them. It is a second life for your time filled products. Design a new 
repurposing service for new generation to use their wooden furniture heritages. Old wooden furniture 
repurposed by using coloured epoxy blocks have a modern look and it is enjoyable for new generation. 
It aims to prevent the wood waste and support repairing&repurposing them. 
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Tuğçe Savran 
Underwater 

tuggceesavran@hotmail.com 

Sualtı kataloğu; kireçtaşı, mermer ve traverten olmak üzere üç farklı doğal taştan oluşmaktadır. 
Bunlar, otel ve evlerin duvar kaplamasında kullanılmaktadır. Hedef grup ABD, Arabistan ve Avrupa’da 
lüks yaşam tarzına sahip kişilerdir. Sualtı yaşamından esinlenilen her ürün, doğal taşa yeni bir bakış 
açısı kazandırırken, yaşam alanınızı benzersiz kılacak şekilde tasarlanmıştır. Hem dış hem de iç 
mekanlarda kullanılabilen bu tasarımlar gün ışığında veya yapay ışıkta farklı gölgeler oluşturur. Farklı 
desen ve derinliğe sahip bu ürünler, döşeme seçenekleri ile farklı tasarımlar yaratmaya olanak tanır. 

Underwater catalog consist of three different natural stones which are limestone, marble and 
travertine. They are used on the wall covering of hotel and houses. The target group is people who 
has luxury lifestyle in USA, Arabia and Europe. Every product inspired from underwater life give a 
new perspective to natural stone are designed to make your living space unique. These designs which 
can be used both for exterior and interior create different shades in daylight or artificial light. These 
products which have different pattern and depth allow to create different designs with flooring options. 
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Tuğçe Telci
ARW
tugcetel@gmail.com

Bu projenin kapsamı, açık ve uzun yolculuklarda kullanılmak üzere artırılmış gerçeklik gözlükleriyle 
yeni bir dünya sunmaktır. Ürünümüzün amacı, kullanıcıların uzun yolculuklarda, örneğin uçak ve 
otobüslerde uzun süre keyif almasını sağlamaktır. Ayrıca, kullanıcıların ses ve ışıktan etkilenmeden 
uyumalarını sağlar. Bu ürünün kullanıcıları sık sık seyahat eden işadamları ve öğrenciler olacak. Uzun 
süren seyahatler ve iş yoğunluğu olan uykusuz insanlar, bu ürünü kullanacaklar. Ayrıca, seyahat 
sırasında sıkılan öğrenciler bunu kullanabilir. Yaşları 15 ila 65 arasındadır.

The scope of this project is to offer a new world with augmented reality googles to be used in outdoor 
and long journeys. Our product’s purpose is to ensure that users enjoy a long time on long journeys, 
for example on airplanes and buses. In addition, it allows users to sleep without being affected by 
sound and light. The users of this product will be businessmen who travels frequently and students. 
The ones who have long-lasting trips and sleep-deprived people with work intensity may use this 
product. Students who gets bored during a travel may also use this. Their ages range from 15 to 65.







Görsel İletişim Tasarımı Bölümü eğitimi programımız illüstrasyon, tipografi, fotoğraf, bilgisayar grafikleri, video üretimi, 
dijital tasarım, video ve film teknolojisi, animasyon, ses ve hareketli görüntü ile tasarım ve etkileşim tasarımı, deneyim 
tasarımı gibi çeşitli konularda uzman öğretim üyelerinin yönlendirmesiyle, öğrencilerimizin kendi potansiyellerini keşfedip, 
yaratıcılıklarını geliştirebilecekleri uygulamalı ve kolektif bir çalışma sürecini öngörmektedir. 4 yıllık boyunca bu alanlardan 
kendi seçimleri doğrultusunda yolunu çizen öğrencilerimiz eğitimlerinin son döneminde aldıkları bu çok yönlü eğitim 
sürecinde kazandıkları deneyimleri mezuniyet projelerine aktarırlar. 

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencileri her sene olduğu gibi bu sene de mezuniyet projelerini kendi ilgi ve mesleki 
yönelimleri doğrultusunda seçtikleri bir alanda geliştirdiler. Ele aldıkları çok çeşitli konuları ve kavramları çeşitli görsel 
mecralarda çalıştılar. Bu sene öğrencilerimiz fotoğraf,  katalog tasarımı, dijital animasyon ve stop-motion animasyon, görsel 
ve etkileşimli hikayeler, kurumsal kimlik ve marka tasarımı ve video gibi çeşitli mecra ve alanlarında geliştirdikleri projelerle 
kendilerini profesyonel dünyaya hazırladılar.  

Yeni mezunlarımızı kutlar, kendilerine profesyonel hayatlarında başarılar dilerim. 

Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Mura
Görsel İletişim Tasarımı
Bölüm Başkanı

The curriculum of the Department of Visual Communication Design envisions a practice-based and collective study process 
where students can discover their own potentials thereby develop their creativity with the support of our faculty members, all 
experts in various fields; illustration, typography, photography, computer graphics, video production, digital design, video 
and film technology, animation, sound and moving image design, interaction design and experience design. Our students, 
who determine their own direction through these various fields, convey their experiences they have collected throughout their 
4 year versatile education into developing their graduation projects. 

This year one more time the students of the Department of Visual Communication Design have selected their graduation 
projects in an area they want towards their own professional interests and goals. They have developed various subjects 
through various concepts in various media. This year we have examples from photography, catalogue design, digital 
animation and stop-motion animation, visual and interactive stories, corporate identity and branding and video.

I congratulate our new graduates and wish them success in their professional lives.

Asst. Prof. Dr. Gökhan Mura
Visual Communication Design
Department Head
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2010 yılının aralık ayında bir dizi olayı, insanların Orta Doğu’da çıkardıkları isyanlar izlemiştir. 
Diktatörlerine “hayır” deme isteklerini sosyal medya platformlarının yardımı kısa zamanda 
yayabilmişlerdir. Ortadoğu’daki kargaşanın etkileri, yaşadığım şehir İzmir’in yanı sıra Akdeniz’e 
kıyısı olan diğer ülkelerde de görülebilmektedir. Projemde, izleyiciyi mülteci olarak adlandırılanların 
başlangıcını, yolculuğunu ve sonunu göstermek ve onlarla tekrar karşılaştığımızda neler olduğunu 
hatırlatmak istiyorum. Ayrıca, eğitimim sırasında öğrendiğim teori ve teknikleri hikaye anlatımı için 
uygun biçimde harmanlamak ve uygulamak istiyorum.

In December 2010 a series of events led people to revolt in the Middle East. They wanted to say 
“no” to the dictators ruling them and it spreaded quickly through the social media. The effects of the 
mayhem in the Middle East is still apparent in countries which have coasts to the Mediterranean Sea, 
also in Izmir. In my project i want to show the audience the beginning, the journey and the end of 
those who are called refugees and to remind what happened to them when we meet them once again 
in our country. Besides, i want to blend and apply the theories and techniques that I have learned 
during my education that are proper to use for storytelling base on my researches and observations.

Alican Dermanol
Spring

adermanol@gmail.com
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Betül Çetin
The Tell-Tale Heart
betulllcetin@gmail.com

Bu proje Edgar Allan Poe’un Gammaz Yürek adlı eserinden uyarlanan, bir stop-motion animasyon 
projesidir. Hikaye korku gerilim tarzındadır ve animasyonda da bunu vermeye çalıştım. Hikaye 
de geçen karakterlerin kuklalarını yaptım sonrasında yine hikayede geçen mekanları set olarak 
tasarladım. Bütün bunları birbirleriyle orantılı bir şekilde küçülterek yaptım. Kukla esnek bir yapıya 
sahiptir ve rahatça oynatılabilmektedir. Kuklayı, set de oynatarak her bir hareketinin fotoğrafını 
çektim. Çekilen bu fotoğrafları bir araya getirerek bir animasyon videosu oluşturdum.

This project is a stop-motion animation project adapted from Edgar Allan Poe’s The Tell-Tale Heart. 
The story’s style is horror thriller and I tried to give it in animation. After I made the puppets of the 
characters who passed the story, I designed the places that were in the story as a set. I did this by 
shrinking them all proportionately. The puppet has a flexible structure and can be played comfortably. 
I acted the puppet in the set and photographed each movement. I created an animation video by 
combining these photographs taken.



43

Benim animasyonum herkesin bildiği bir hikaye alice harikalar diyarında. Alice Harikalar 
Diyarında’nın birçok farklı şekilde yorumlandı fakat benim animasyonumun asıl hedefi Alice farklı bir 
gözle bakmak istemem. Animasyonumda 2 boyutlu siluet bir tarz tercih ettim renk paletimi ise kendi 
içinde uyumlu renkleri kullandım. Bu tekniği kullanmaktaki amacım ise, daha dinamik bir şekilde 
hikayeyi anlatmak istedim. Animasyonun yanında ek olarak oyun kartı tasarladım. Hedef kitlem için, 
animasyonu video paylaşım sitelerinde kullanmayı hedefliyorum.

My animation is a story that everyone knows, Alice’s Adventures in Wonderland. Alice has been 
interpreted in many ways from the wonders of the world, but I wanted to create a unique way to 
create it. I achieve this whit used the silhouette and the harmonious colors. I did not want to make 
it look like the original. I used 2-dimensional silhouette style in my animation. The purpose of using 
this technique is to tell the story dynamically. I aim to use the animation in video sharing sites. I also 
designed and made game cards.

Büşra Germir 
Alice’s Adventures in Wonderland

busragermir@gmail.com
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Doruk Bahçecioğlu
Şahtaş
dorukaan@live.com

Şahtaş adında, el yapımı kaplama tuğlası satan bir şirket için kurumsal kimlik yaratıp bu şirketin 
belirli yerlerde kendini gösterebilmesi için interaktif bir sergi tasarımı yapmak. Normal bir fuar standı 
yerine sahip oldukları tarihi değerleri günümüz modernizmi ile birleştirmeye çalışıp interaktif, modern 
bir düşünceye yer vermek istedim. Yüzyıllar önce keşfedilmiş pişirme tekniklerini hala günümüzde 
kullanarak ürün ortaya çıkaran bu şirket 21.yüzyılın evlerinde milattan önceye dayanan bir kültür 
ürünü yaratıyor. Bu iki farklı zamanı VR (sanal gerçeklik) ile buluşturdum. Yarattığım kurumsal kimlik 
ile birlikte Şahtaş artık modern ve tarihi unsurları bir arada toplamış bir şirket oldu.

My project is to create a corporate identity for Sahtas, a company specialised in handmade slip bricks. 
And designing an interactive exhibition so that this company can show itself in certain places. Instead 
of a normal exhibition stand, I wanted to combine the historical values they had with modern day 
modernity and present in an interactive idea. This company has been exploiting cooking techniques 
from centuries ago. Creating a culture product from before BC. in the houses of the 21st century. I 
combined these two separate times with VR (virtual reality). Along with the corporate identity I have 
created, Şahtaş is now a company that combines modern and historical elements together.
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Her ne kadar kadınların cinsel bir objeye dönüştüğü bir toplumda yaşasak da, kadınların kendi 
zevkleri için yaptıkları mastürbasyon hala bir tabu. Toplumda klitoris ve kadın mastürbasyonu hala 
yasaklı kelimeler gibi kullanılmaya devam ediyor. Bu yüzden ‘She Bop’ kadınlara mastürbasyonun 
gayet doğal ve aslında çok güzel bir şey olduğunu göstermeye yönelik bir proje. Projede 25 kadınla 
konuştum ve onlara ‘orgazmı nasıl tanımlarsınız?’ sorusunu sordum. Verilen tanımları görselleştirerek 
bir animasyon yaptım. Olabildiğince canlı bir renk paleti kullanmaya çalıştığım projede amacım 
izleyicinin dikkatini çekip, onlara, 25 kadının tasvir ettiği bu güzel duyguları iletebilmek. 

She Bop is about encouraging women to masturbate. Because despite living in a hyper sexualized 
society, female masturbation and clitoris are not appropriate subjects of discussion, even among girls. 
So, I want to show people that it is totally natural and in fact a very lovely feeling. For this project, 
first I talked with 25 women and asked them ‘how it feels to orgasm?’. Collected all the narratives 
and turn them into an animation. With this project my aim is to get women’s attention and pass this 
beautiful feeling these women told me.

Ece Pilevneli
She Bop

ecepilevneli@gmail.com / https://projectshebop.com
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Nisa Sunerli
Ayvaz
nisasunerli@outlook.com

Ayvaz, yumurta süt ve süt ürünleri satan bir aile çiftliğidir. Aynı zamanda bünyesinde bulundurduğu 
800 yıllık çınar ağacıyla da ünlenmiştir. Doğal besinler tüketen, büyük bir alanda serbestçe dolaşan 
tavuk ve ineklerle doğal ürünlerini piyasaya sunmuşlardır. İnek sütünden el yapımı yoğurt ve çeşitli 
peynirler üretilmektedir. Ben projemde paketlemeyle diğer markalardan belirgin bir farkı olsun 
istedim. Marketlerde pastel renk kullanımının olduğunu görmediğim için doğal ürünleri pastel tonlu 
paketlemelerle eşleştirip üzerinde organik figürler kullanıp hem çocukların hem büyüklerin ilgisini 
çekecek bir paketleme yaptım.

Ayvaz is a family farm selling eggs, milk and dairy products. At the same time this farm was famous 
for his 800-year-old plane tree. By consuming natural foods, they have presented their natural 
products to the market with chicken and cows, which circulate in a large area. Handmade yoghurt 
and various cheeses are produced from the milk of the cows. I wanted to have a clear difference in 
packaging from other brands in the project. I did not see the use of pastel colors in the markets, so I 
packed natural products with pastel-toned packaging and used organic figures to make a packaging 
that would appeal to both children and adults.
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Bu proje “Diablo” isimli bilgisayar oyununa ait bir kitabın görselleştirme ve oyunlaştırmasından 
oluşmaktadır. Kitabın hikayesini interaktif ve yönlendirilebilir bir hikayeye çevirme amacı güden bu 
projede, ana hikaye Diablo’nun lanetli zırhı ile ilgili hikayeyi bizlere lineer olarak anlatmaktadır. 
Ancak, hikayede yapılan bazı değişiklikler ve kısaltmalar ile birlikte animasyon bize farklı seçenekler 
ve farklı sonuçlar sunmaktadır. Projenin amacı, farklı hikaye çizgilerine sahip olmanın gücünü 
kullanarak kullanıcıyı içine çeken, sürükleyici bir deneyim yaşatmaktır. Aynı zamanda, projenin ana 
amacı bir hikayenin farklı bir anlatım tarzı ile nasıl anlatılabileceğini göstermektir.

This project is a visualization and gamification of a story that is about a book of videogame called 
“Diablo”. The main story is telling us about cursed armor of Diablo with a linear storyline. But, after 
making some modifications and shortenings in the book’s original story, this animation gives a chance 
to user to play with different storylines that lead to different results. By using the power of having 
different story options, the main object of this project is creating catchy and immersive user experience 
for the story. Also, the main objective is to show how a story can be told in different narration style. 

Reha Özyıl 
Legacy of Diablo
ozyilreha@gmail.com
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Sema Altay
Başlık Fotosu
altaysema95@gmail.com

Bu projede, yakında evlenecek modern bir Türk kadını olarak, Türk düğün geleneklerini eleştiriyorum. 
Gelenek, örf ve adetlerimizi “benliğimiz” olarak görüyoruz ve elimizden geldiğince korumaya 
çalışıyoruz. Fakat kabul etmek gerekir ki bazı gelenekler insanlık onurunu aykırı bir şekilde aşağılayıcı 
ve çağ dışı. Şimdilerde azalmış olsa bile hala bir şekilde devam ettirilen bu aşağılayıcı ve cinsiyetçi 
gelenekleri inceliyorum. Bu geleneklerin gelin ve damatlar için zorunluluk haline gelmesinin yanlış 
olduğuna inanıyorum. Bu farkındalığı yaratırken, her bir gelenek için bir fotoğraf çekiyorum. 
Fotoğraflarımın dikkat çekici, düşündürücü ve eleştirel olmasına dikkat ediyorum.

In this project, as a modern Turkish woman to be married soon, I am criticizing Turkish wedding 
traditions. We see tradition and customs as “ourselves” and we try to preserve as much as we can. 
Let’s say our culture, our identity...But we have to admit that some traditions are scornful and 
outdated, contrary to human dignity. I have examined these scornful and sexist traditions that have 
been carried out, even though they are decreasing. I believe it is wrong that these traditions become 
a necessity for brides and grooms. While creating this awareness, I took a photo for each tradition. I 
take care that my photographs are remarkable, thoughtful and critical.



49

Bu projede, Türkiye’de toplumsal cinsiyetin oluşumunda oyuncakların rolünü eleştiriyorum. Çocuğun 
cinsiyetine bağlı olarak yapılan oyuncak seçimiyle o çocuğa biçilen rolü belirlemiş oluyoruz. Bu şekilde 
yetiştirilen çocuklar, kendilerine yüklenen rolü hayatı boyunca oynamaya devam ediyor. Oyuncakların 
cinsiyetsizleştirilmesi için yapılan bu projede konuya dair eleştirel bir yaklaşımda bulundum. Ailelerin, 
çocuklarının gelecekte nasıl bir birey olmasından korktuklarını tespit ettim ve bu sonuçları olduğu gibi 
somutlaştırarak görsel bir ortama aktardım. Projede, foto-manipülasyon tekniğini kullanarak var olan 
durumu istenmeyen bir hale getirerek, iki durum arasındaki farkı göstermeyi amaçladım.

I have prepared this project in the formation of gender in Turkey, criticizing the role of toys. By 
choosing a toy based on the child’s gender, we are telling the role of that child. Children who 
are raised in this way continue to play the role they play in their lives. In this project for the 
desexualisation of toys, I was in a critical approach to the subject. I have talked with the families for 
their worries about their children positions in society and reflected a visual impression by embodying 
these results as they are on visual surface. In the project, I aimed to show the difference between the 
two situations by making the existing situation undesirable by using photo-manipulation technique.

Simge Okuroğlu
Dolls”R”Us

simgeokuroglu@gmail.com
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Bu projede Edger Allan Poe’nun “Silence” adlı hikayesini görselleştirdim. Hikaye 3 farklı anlatıcı 
olup 3 farklı bakış açısındından anlatılmaktadır. Hikaye kısaca şeytanın bir insanı ıssız bir yerde 
nasıl kışkırttığını anlatır. Hikayedeki anlatıcılar Şeytan, Hikaye içindeki adam ve normal anlatıcıdır. 
Çizimlerimde her bir anlatıcının farklı açısına göre çizim teknikleri uyguladım. Buna örnek olarak 
şeytanın perspektiflerinde normal dijital çizimler görürüz, anlatıcıda karakterler poligon olup geri 
kalan her şey normal çizim, hikayedeki adam ise her şeyi poligonlar halinde görmektedir. Bu projede, 
insanlara bir hikayenin 3 farklı bakış açısını, 3 farklı şekilde nasıl yansıtılabilirliğini amaçlıyorum.

In this project I visualized story called as “Silence” by Edgar Allan Poe. This story told by 3 different 
narrators with 3 different perspectives. Shortly story is about, how demon is trying to terror a man in 
desolated area. The narrators in this story is like this; Demon, Man in the story and Narrator. In my 
drawings, I did 3 different drawings techniques for different perspectives. For example, for the demon 
side we see normal drawings, for the narrator we see characters as polygons and everything else 
as normal drawings and for the man only polygons. In this project I am aiming how to represent 3 
different perspectives as 3 diverse ways.

Tolga Köksal
Silence
tolgakoks@hotmail.com
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İEÜ Kurumsal Faaliyetler Ofisi ile birlikte yürüttüğümüz bu projede okulumuza yeni gelen öğrenciler 
ve Erasmus değişim programı ile okulumuzda bulunan öğrenciler için iki ayrı kitap tasarladık. İçerikte 
kısmen farklılık bulunduran kitaplar, kullandıkları görsel dilleri bakımından birbirleriyle örtüşmektedir. 
Üniversitemize yeni yerleştirilen öğrenciler için hazırladığımız kitap üniversitedeki teknik işleyiş ve bir 
öğrencinin eğitimi boyunca ihtiyaç duyacağı temel bilgileri içermektedir. Erasmus öğrencilerine yönelik 
diğer kitap ise bunun yanında İzmir ve Türkiye hakkında da bilgiler barındırmaktadır. Kitapların 
sonundaki albüm kısmı ile de öğrenciler kitapları daha fazla kişiselleştirme imkanı bulmaktadır.

Within the scope of this project we have carried out together with IUE Office of Corporate Activities, we 
designed two books for the recently enrolled students and the students who are in our school through 
the ERASMUS student exchange program. The books partially differ in their content, but share the 
similar visual language. The book for the newcomers includes information about the university as 
well as basic information that a student will need during his / her education life. The book for the 
ERASMUS students also has brief information about Izmir and Turkey. With the album section at the 
end of the books, students have the opportunity to personalize their books.

Uğur Can Kiraz & Çağdaş Gelen 
Superior Ultimate Guide Book

ugurcankiraz123@gmail.com / cagdas1gelen@gmail.com
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Dünyada 25.000.000 güvenlik kamerası çalışıyor. Sıradan bir vatandaş günde ortalama 300 kez 
güvenlik kameralarına yakalanıyor. Sokaklara yerleştirilen bu cihazların bizim güvenliğimizi sağladığı 
söyleniyor. İşin özünde bu önlemler güvenliği hiç de sağlamıyor. Bu uygulamalar kamu korkusu 
yaratmak, güvenlik plasebo etkisi ve çevremiz güvenliymiş hissiyatı oluşturmak için yürütülüyor. Buna 
“Güvenlik Tiyatrosu” deniyor. Projemde bu güvenlik tiyatrosunun anlamsızlığını ve işe yaramazlığını 
anlatmak için İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin halka açtığı güvenlik kameralarını kullanarak kısa bir 
film çektim.

There are 25.000.000 of CCTV cameras that are operating around the world. The average citizen is 
caught about 300 times a day on a CCTV camera. Cameras are placed to streets to secure our society. 
Unfortunately, these are not working at all. This is operated to create a false sense of security and a 
security placebo for a panicked public. This refers to the “Security Theater”, a security measure that 
make people feel more secure without doing anything to improve their security. In my project to create 
a reflection about its pointlessness, I created a short movie with the CCTV that is shared by Izmir 
Metropolitan Municipality to everyone.

Yunus Emre Ortak
The Stage
emre.ortak123@gmail.com / http://emreortak.site







İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’ndeki çalışmalarını başarılı bir şekilde tamamlamalarından dolayı mezunlarımızı 
kutluyoruz. 

Bugün, içmimarlara ve çevre tasarımcılarına sadece mimari çevrede değil, aynı zamanda yat ve karavan tasarımı gibi 
endüstriyel tasarım alanlarında da artan bir talep bulunmaktadır. Bu talebi dikkate alarak, öğretim planı; tasarım için 
yaratıcılığı ve eleştirel düşünmeyi teşvik etme, tasarım sürecini anlama, verilen bilgiyi karmaşık iç mekanlarda uygulamayı 
öğrenme ve aynı zamanda mesleğin geleceği için vizyon geliştirme felsefesi üzerinde yapılandırılmıştır. 

Bölüm, aynı zamanda, diğer tasarım alanlarıyla etkileşimli bir ilişki kurarak, ulusal ve uluslararası zeminlerde akademik ve 
aynı zamanda profesyonel çevrelerde hareket edebilecek, araştırma yönelimli ve yaratıcı tasarımcılar eğitmeyi amaçlayan bir 
program geliştirmiştir. Ek olarak, öğrencilerimizin gelecekteki meslekleriyle ilgili farkındalıklarını güçlendirmek için, ulusal 
ve uluslararası davetlilerle çeşitli seminer ve çalıştaylarla birlikte yalnız Türkiye’deki değil, diğer ülkelerdeki fuarlara da 
geziler düzenlemiş bulunmaktayız. Aslında, bu bölümün temel niteliklerinden biri, kuram ve uygulamanın birleşiminin ve iç 
mekansal bağlamların sadece işlevsel ve estetik yanlarının değil aynı zamanda teknoloji, üretim, organizasyon ve yönetim 
üzerine bilgileri dikkate alarak nasıl planlanacağı, organize edileceği, yönetileceği ve araştırılacağını öğrenmenin altını 
çizmeye gösterdiği özel ilgidir. 

Programda kazanılan bütün bilgi, beceri ve deneyimle mezunlarımızın profesyonel çevre ile başarıyla karşılaşmaya ve bu 
çevreleri yönetmeye hazır olduklarına inanıyoruz. İçmimar ve Çevre Tasarımcısı olarak yaşam boyu düşlerini gerçekleştirmeleri 
için en iyi dileklerimizi sunuyoruz. 

Dr. Öğretim Üyesi Markus Wilsing
İçmimarlık ve Çevre Tasarımı
Bölüm Başkanı

We would like to congratulate our graduates on the successful completion of their studies in the Department of Interior 
Architecture and Environmental Design. 

Today, there is an increasing demand for interior architects and environmental designers not only in the architectural 
environment but also in the field of industrial design such as yacht and caravan design. Considering this demand, the 
curriculum was structured on the philosophy of stimulating creativity and critical thinking for design, understanding the 
design process, learning how to apply the given knowledge in complex interior systems, as well as developing visions for the 
future profession. 

At the same time, by establishing an interactive relationship with the other design fields, the department developed a 
program that aims to educate research oriented and creative designers who will be able to act on national and international 
bases in an academic environment as well as a professional one. Additionally, in order to strengthen our students’ awareness 
of their future profession, we organized several seminars and workshops with national and international guests as well as 
excursions to fairs not only in Turkey but also in other countries. In fact, one major characteristic of this department is its 
special concern in underlining the combination of theory and practice and learning how to plan, organize, manage and 
research the interior contexts considering not only their functional and aesthetical aspects but also information on technology, 
production, organization and management. 

With all of the knowledge, skills and experience gained in the program, we believe that our graduates are now ready to face 
and manage the professional environment successfully. We wish them all the best in the realization of their lifelong dreams 
as Interior Architects and Environmental Designers.

Asst. Prof. Dr. Markus Wilsing
İnterior Architecture and Environmental Design
Department Head
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Anıl Nayır
“i” Love Dream House

anilnayirr@gmail.com

Projenin temeli, birbirini çok seven ama çeşitli sebeplerden dolayı kavuşamayan çiftin, kavuştuktan 
sonraki ortak hayalleri sonucu ortaya çıkan evin bir yansımasıdır. İnsanlar her ne kadar özgür 
hissetseler de, görünmez ama hissedilen sınırlara sahiptirler. Binanın bütün cephesinin şeffaf 
olmasının sebebi de, görünmeyen bir sınır belirlemekti. Serbest duran hacimler ve iç mekandaki 
dinamik yapılar, hikayedeki çiftin birbirlerine olan bağlılığını anlatmaktadır. Çünkü her türlü zorluk 
yaşanmış ama hiçbir zaman pes edilmemiştir. Bu dinamizme zıtlık olarak, sakinliği ve aşkın verdiği 
huzuru yansıtması için sade ve kısıtlı malzemeler kullanılmıştır. Genel olarak bakıldığında ise, 
öykünün sahibi olarak bu ev, tamamen kişiliğimin tasarımsal yansıması haline gelmiştir. 

The project is based on a couple who love each other but cannot get together because of various 
reasons and a reflection of the house that emerges after the common dreams come together.
Even if people feel free, they have invisible boundaries that only they can feel. The reason why all 
the facades of the building are transparent is to set an invisible limit. The freestanding volumes and 
dynamic structures in the interior describe loyal relationship of the couple in the story. Because all 
kinds of difficulties have been experienced but they have never given up. In contrast to this dynamism, 
simple and limited materials are used to reflect the calmness and the peace given by love. In general, 
this house has become a reflection of my personality as the owner of the story.
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Asil Gürcan
The Enclave
asilgurcan95@gmail.com

Enclave grubu, büyük savaşa hazırlanırken, yollarına çıkabilecek her şeye hazırlıklı olacaklarını 
düşünmüşlerdi. Genel merkezlerini İzmir’deki Mistral binasının hemen altında ve savaş öncesi 
dönemde konut ve ticaret merkezi olarak kullanılan binanın içine inşa ettiler. Aslında bu bina, nükleer 
etki için takviye edilmiş bir nükleer sığınaktı. Ancak, büyük savaştan sonra kendilerini, liderleri ile 
karşı karşıya buldular ve liderlerini devirmek için isyan ettiler. Sığınağı tüm hayatta kalanlara açtılar 
ve kurtulanları sığınağa yerleştirip ikamet, yiyecek sağladılar ve yeni bir toplum oluşturdular.

When the Enclave orchestrated the Great War, they thought that they would be ready for anything 
that might stand in their way. They built their vault in the Mistral building in Izmir and in the pre-war 
era, the building was used as a resident and a trade center. However, it was a nuclear bunker that 
was reinforced for nuclear impact. However, after the Great War, they found themselves in opposition 
with their leaders and the people rebelled for overthrowing the leader. Now the bunker belongs to the 
people, who rescued the survivors from the Great War and providing those shelters, food and created 
a new society.
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Aysu Küçüker
Two

aysu_kucuker@hotmail.com

Genç kız, eğitim hayatı için çıktığı yolculukta, iki karakteri olan profesörü ile kendini gizli bir deneyde 
bulur. Fakat bu yolculukta ilerlerken ansızın profesörün evinde tutsak olarak kalmaya başlar. 
Evin tasarımı, profesörün iç dünyasını anlaması için dar ve yüksek alanlara sahip olacak şekilde 
tasarlanmıştır. Hemen hemen her yerde, farklı seviyeler ve eğimli duvarlar kullanılmıştır. Odalar için 
herhangi bir sınırlama ve sınırlandırılmış belirli bir çevre yoktur, ancak aynı zamanda birçok alan 
farklı fonksiyonlu mekanlarla birleştirilmiştir. Eğimli ve çatlak duvarlar, kullanıcıların üzerine düşüyor 
hissi vermek için tasarlanmıştır. Renk olarak evde öncelikle sarı, kırmızı ve mavi kullanılmıştır.

The young girl who started her journey for her education life, finds herself in a secret experiment with 
the professor who has two characters. Now, she is a prisoner in his house. The house are designed to 
be narrow and high to make people feel uncomfortable and confusing. In almost everywhere, different 
layers of slabs and sloped walls are used to create depressing spaces. Moreover, there is no limitation 
for rooms. There are no specific surroundings but at the same time a lot of areas are placed within 
each other. Sloped and crack walls are very high so like fall over to the users. The color of yellow, red, 
black and white are selected.
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B. Elçin Sabutay 
A Cevichera
elcinsabutay@gmail.com

A Cevichera’yı yaratırken ana fikir insanları bir araya getirmekti. A Cevichera, dış bahçesi ve içinde bir 
sahne ile 150 kişilik bir restoran ve bardır. A Cevichera’da iç ve dış mekânlardaki ilişki, dış mekanda 
da kullanılan mobilyalar ile sağlanıyor. Restoranın iç mekanının odağı entellektüellik, çok yönlülük ve 
şıklıktır. Mükemmel dengelenmiş akustik bir alan yaratmak restoranın amacıdır, çünkü A Cevichera’da 
konuşmalar ve buluşmalar gerçek bir zevk almak üzere tasarlandı. Yeni nesil bir tasarım olan bu 
restoran, iyi yemek ve sahnede canlı müziğin tadını çıkarmak için tasarlanmıştır. A Cevichera, günlük 
olarak iyi pişirilmiş yemekler ve hamur işleri sunmaktadır.

The main idea while creating “A Cevichera” was to bring people together. A Cevichera, is a 150 
person restaurant and bar with external garden and a stage inside. At A Cevichera, there is a strong 
relationship between interior and exterior, as the interior elements used also in the exterior. The 
interior focus of the restaurant has always been sophistication and class. Creating perfectly balanced 
acoustic space is the aim of the restaurant because, A Cevichera is designed where conversation is a 
genuine pleasure. Essential to A Cevichera’s design for this new generation of restaurants is to make 
the joy of good food and the live music on the stage. A Cevichera serves well-cooked everyday food 
and pastries for people. 
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Begüm Acar
Cirrus

begumacar@outlook.com

Cirrus, Bodrum’u ve harikalarını keşfetmek isteyen, 18-25 yaş arası insanlar için düzenlenen 
uluslararası bir yaz kampıdır. Mürettabat dahil 20 kişiye servis veren 165 feet lüks yat, katılımcılar 
ve eğitmenler için düzenlenen çeşitli etkinliklere katılma imkanı sunar. Cirrus; Bodrum’da 2 haftalık 
bir deneyime ev sahipliği yapıp, katılımcıların hem araziyi hem de denizi keşfedebilmelerini sağlayan 
çok sayıda etkinlik sunmaktadır. İki gruba ayrılan 12 kişi, benzer tentakül özelliklere sahip oldukları 
için Ahtapot ve Kalamar olarak özenle seçilmiştir. Bej renkli parçalar gemiyi kavrayan tentaküllerin 
soyutlanmasıyla oluşturulmuştur ve konsepti belirlemiştir. Tasarlanan kapalı ve açık alanlar 
kullanıcıların sosyalleşirken çevreyi tanımalarına imkan sunar.

Cirrus is an international summer camp themed blue voyage for people between the age of 18-25 
who wants to explore Bodrum while mastering water sports and socializing. In a 165 feet luxury yacht 
with the capacity of 20, participants and trainers have the options to join various activities. Cirrus 
offers 2 weeks of experience at Bodrum with lots of activities to explore both the land and sea. There 
will be 12 people divided into two groups that symbols were chosen specifically as an Octopus and 
Squid to have similar predictors with resembling properties. Both having tentacles inspired the idea of 
Cirrus. The beige parts are abstraction of tentacles grasping the entire yacht. Creating wide and open 
spaces on the decks enable users to benefit from the amazes of Bodrum while socializing.
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Beril İşçi
Oneironaut
berilisci@gmail.com

Oneironaut, rüya bilinci oluşturarak rüyalarını kontrol edebilen bir kadının hikayesidir. Aurora annesini 
çocukken kaybetmiştir ve onu rüyalarında bulabileceğini düşünür. Fakat bu yetenek gerçeklik algısını 
zedelemeye ve günlük hayatında sorunlar yaşamasına neden olur. Olaylar Aurora ve annesinin 
çocukken çizdiği bir evde gerçekleşir. Tasarım, rüya ve gerçek dünyanın örtüşmeye başlamasına 
dayanarak bilinç üstü alanlardan oluşmaktadır. Mevcut tasarım tamamen değiştirilmiş; akışkan tavan 
ve mobilyalar, pastel renkler ve kısmen canlı ışıklar kullanarak iç mekan gerçeküstü bir deneyim 
sağlamak üzere tasarlanmıştır. Mekan, 3 farklı bilinç durumuna bölünerek gerçeklik, örtüşme ve rüya 
olarak ele alınmıştır. Gerçeküstücülüğün masalsı ve kaotik yönünden ilham alınmıştır.

Oneironaut is a story of a woman can control her dreams with consciousness of dream. When Aurora 
lost her mother when she was child, she tried to find her mother in her dream. However, this ability 
caused her lose consciousness of reality and created problems. The events took place in a house 
that was drawn by Aurora and her mother when she was a child. The interior design was based on 
overlapping dream and real world with some over-conscious spaces. Interior of the building was 
changed completely. Using fluid ceiling and furniture, pastel colors and partly vivid lights, interior 
design provides a surreal experience. 



63

Berkan Kayserlioğlu
Togetherness

berkan.kayserlioglu1@gmail.com

Dünya dışı canlılarla insanların bir arada yaşayabilecekleri ortam olarak Bornova’daki Folkart 
Satış Ofisi’ni seçtim. Konumu, dizaynı ve mimarisi olarak kullanılabilinir bir alan ve çok büyük 
bir alan olduğu için içerisine araştırma yapabilecekleri laboratuvar, araştırma merkezi ve farklı 
yaşam şartlarına uygun alanlar, uzaylıların tükenmiş olan elementlerini bulabilecekleri ve deney 
yapabilecekleri alanlar, eğlence alanları, uzaylılar için fiziksel özelliklerine uygun yaşam alanları, 
kapsüller vb. bulunmaktadır. Galaksilerarası araştırma grubunun takip merkezi ve başka gezegenlere 
giden insanlarla uzaylıların sorunlarını çözebilecekleri sistem odaları ve uzaylılarla yer değiştirecek 
yeni insanlar ve uzaylıların yetiştirileceği eğitim merkezleri bulunmaktadır.

Folkart Sales Office in Bornova was chosed as a place where people can live together with the 
extraterrestrials. As the location, design and architecture of the building is suitable and the space 
is very big, and it can be used as laboratory, research center and living spaces suitable for living 
different conditions where they can do experiments, entertainment areas, living spaces suitable for 
aliens, capsules etc. The intergalactic research group has a follow-up center and other system rooms 
where people can go to other planets to solve the problems of aliens, and training centers for aliens.
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Burcu Toktamış
Numb / A&B Research Center
burcutoktams@gmail.com

Amaç insanları anlamak ve insanların üzerinde çalışmaktır. Bu yedi mekanik beyin yedi duygu 
olan korku, üzüntü, mutluluk, sinir, aşk, sevgi dolu ve heyecanı temsil eder. Her gün farklı bir 
duyguyu enjekte ederek duyguları anlamaya çalıştılar. Jeta’nın yaşadıkları onun rüyası gibi olsa da 
aslında yaşadığı her şey gerçekti. Bu yedi gün boyunca sürekli aynı bisiklet kazasını yaptı ve her 
defasında bu yedi mekanik beyinlerle tanıştı. Mekanik beyinler aynı insanlar gibi hissetmek istese 
de araştırmalarının ve deneylerinin sonucu istedikleri gibi olmadı. Jeta, deneylerin sonunda hislerini 
kaybetti ve onlara katıldı.

Their aim is to study humans and understand them as a being. The seven mechanical brains represent 
seven emotions which are  fear, sadness, happiness, anger, loving, peaceful, and excited. They 
injected a different emotion each day and tried to understand them.Jeta thought the injections and 
the mechanical brains were a part of his dreams whereas they were real. In each of these seven days 
he had the same accident and lost his consciousness each time and see the mechanical brains. The 
mechanic brains want to feel emotions like the way that human beings feel. However, Jeta lost his 
emotions because of these seven injections and became like them.
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Buse Muhtaroğlu
Alien Research Center

busemuhtaroglu94@gmail.com

Gelecek için tasarlanan bu merkez, dünya dışı varlıkları araştırmak ve uzaydaki hareketleri 
gözlemlemek için yapılmıştır. Sadece bu merkezde çalışan insanların yer altında bulunan bu gizli 
alana girmesine izin veriliyor. Tesis, otopsiler için ameliyathaneler, inceleme odası, laboratuar ve 
uzay gözlem odası  (aynı zamanda toplantı odası olarak da kullanılmaktadır) olmak üzere toplam 
4 bölümden oluşuyor. Merkezde temel olarak cansız uzaylı bedenlerinin otopsisi, bunun üzerine 
araştırması ve incelenmesi yapılmaktadır.  

The center is designed for future to research extraterrestrial entities and examine the movements 
that happened in space.  Only employees are allowed to enter to this secret center which located at 
underground. The facility consists of a total of 4 departments, including operating rooms for autopsies, 
examination room, and laboratory and space observation room, which also using as meeting room. 
The center is basically used for autopsy of inanimate alien bodies, then their examination and 
investigation. 
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Buse Özgür
Gen Z Base
buse.ozgur.h@gmail.com

Öncelikle senaryomdaki beş çocuk için yaşam alanı ya da bir üs tasarladım. Tasarladığım bu mekânda 
belirli renkler kullandım. Ve bu renkler çocukları ve onların güçlerini temsil ediyor. Mesela kırmızı, 
ateş gücünü, açık mavi hava gücünü, koyu mavi su gücünü, kahverengi toprak gücünü ve beyaz ise 
Ashley’in gücünü temsil ediyor. Kahverengi çizgi olan alan, onların çalışma alanı. Orada güçlerini 
geliştirip, dövüş yeteneklerini güçlendirebiliyorlar. Açık mavi alan ise laboratuvar. Araştırmalarını, 
analizlerini orada yapabiliyorlar. Koyu mavi çizgiler olan alan onların toplantı odası ve oradaki 
teknoloji ile tehlikelerden haberdar olabiliyorlar ya da bazı özellikleri ile korunabiliyorlar. Kırmızı 
çizgiler olan alan onların yemek alanları ve dinlenme alanlarıdır. 

First of all, I designed a living area or base for children who are in my scenerio. I used particular 
colours in this area I designed. And these colours represent children and their specific powers. Brown 
represents the ability of earth, the white colour represents Ashley’s ability.  The area which has brown 
lines on the floors is their training space. They can improve their powers and fighting skills in these 
spaces. The light blue area is the laboratory. They can search their surveys and make an analysis. Area 
which has dark blue lines on the floor is their meeting room and they can be informed from danger 
with technology in there and in addition, they can be preserved with some features. The space which 
has red lines, is their eating area and resting area. 
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Ceren Arlı
Father

cerenarli52@gmail.com

Tasarlanan bu proje, yazılan bir senaryoya göre tasarlanmıştır. Senaryo bir bilim kadının yaşadığı 
bölgedeki robot yazılımlarını düzeltme aşamasını anlatmaktadır. Bebeği ve üretim sürecindeki robotla 
olan baba-kız ilişkisini anlatan bu senaryodaki duygu geçişlerini tasarımda görebilirsiniz. Tasarım yeri 
Urla Kalabak tercih edilmiştir. İki katlı bir yapıya sahip bu tasarımda bir salon , mutfak, iki banyo, 
iki oda ve robot üretim laboratuvarı bulunmaktadır. İç mekan rengi olarak hissizliği temsil eden gri 
renk ve boş duyguları temsil eden beyaz renk tercih edilmiştir. Tasarımdaki şekiller senaryodaki kız 
çocuğunun baba sevgisizliğini anlatmaktadır. Özel olarak tasarlanan duvarlar ve merdivenlerdeki 
boşluklar ise baba sevgisinin eksikliğini, mavi ledler ise teknolojiyi yansıtmaktadır. 

This project is designed according to a written scenario. The scenario describes the phase of rectifying 
robotics in a community where a scientist lives. You can see the emotional transitions in this scenario, 
describing the baby and the father-daughter relationship with the robot in the production process. 
Design place Urla Kalabak is preferred. It has a living room, a kitchen, two bathrooms, two rooms 
and a robot production laboratory. Gray color representing numbness in interior color and white color 
representing empty emotions are preferred. The patterns in the design describe the fatherless love of 
the girl in the scenario. Specially designed gaps in the walls and corridors reflect the lack of fatherly 
love, blue LEDs reflect technology.
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Salience Syndrome
ebrubekttas@gmail.com

Her şeyden önce mekan, bir labirentten esinlenerek tasarlanmıştır. Şizofren olan bir karakter vardır 
bu karakter bazen 5 yaşında küçük bir kız, bazen bir kadın ve bazen de canavar gibi hisseder. Bu 
karakterler sadece bireyin beyninde vardır ve düşüncelerine hükmeder. Koyu gri renk, kadını temsil 
eder, açık pembe ise çocuğu temsil eder. Evin iç kısmı labirent gibidir. Üst  katta; ortak alanlar, 
dinlenme alanları, kütüphane ve bir mutfak vardır. -1 katta, bireysel alanlar vardır. Üç karakterin 
farklı odaları vardır, odaların hiçbiri 4 duvara sahip değildir ve her yerde açıklıklar görülebilir, bunun 
sebebi diğer odalarla görsel bir ilişki kurabilmektir.

First of all the space is designed by the inspiration from a labyrinth. The character as a sick 
schizophrenic person who has three characters which are 5 years old small girl, a woman, and the 
monster. These characters exist only in her brain and dominate her thoughts. The dark gray color 
represents the woman; the light pink represents the child the interior of the house is like a labyrinth. 
And the ground floor, there are common spaces, resting areas, library, and a kitchen. On the -1 floor, 
there are individual areas. The three characters have different rooms, none of the rooms have 4 walls 
and you can see openings everywhere. The reason for this is to create a visual connection with the 
other rooms. 
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Esra Yücetürk
The Story

esrayuceturk@hotmail.com

Bu mekan, The Story filminin senaryosuna göre tasarlanmıştır. Senaryo David adındaki yazarın 
şehirden uzaktaki evinde geçmektedir. Senaryoda yazarın iç dünyasına yolculuğu ve kendini 
keşfetmesi anlatılır ve filmin sonunda yazar gerçek olmadığını, yazılmış bir hikayenin parçası 
olduğunu anlar. Bu evde iç ve dış ilişkisi önemlidir çünkü yazar sessiz ve sakin bir ortam ister, 
bu mekanın da doğa ile ilişkisi kuvvetlidir. Yazar bu evi hem ofis hem de yaşam alanı olarak 
kullanmaktadır. Evde doğal taşlar, metal öğeler, gri ve siyah tonları hakimdir. Mekan, ergonomik ve 
minimal bir yaklaşıma göre tasarlanmıştır. Kullanılan basit ve keskin çizgiler modernizmi yansıtır.

This space is designed according to ‘The Story’ movie. The scenario passes in David’s house who is 
an author. It describes the journey and self-discovery of the author’s inner world and at the end of 
the film, he understand that he is not real; he is a part of a written story. The interior and exterior 
relationship is important in this space because the writer wants a quiet and calm environment and this 
space is strongly related to nature. The artist uses this house both as an office and as a living space. 
Natural stones, metal items, gray and black tones are used in this space. In terms of structure of the 
space, an ergonomic and simple space was created with simple and sharp lines that reflect free and 
original spirit of the author with a minimalist approach.
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Ezgi Çakın
Bloody Lily
ezgi.cakin@hotmail.com

Hikaye restoranda işlenen bir cinayetin çözülme sürecini ve altında yatan sebepleri içeriyor. Hikaye 
boyunca insanların yaşamlarındaki iniş çıkışları, olaylara tepkilerini ve sonuçlarını görüyoruz. Bu 
restoranı tasarlarken de, mekanda farklı alanlar yaratıp müşterilerde farklı hisler uyandırması 
istenmiştir. Ana tasarım elemanı olarak doğrusal elemanlar kullanılmıştır ve hikayenin sonunu 
vurgulaması istenmiştir. Mekandaki kot farklarıyla insan yaşamındaki farklı duygular, iniş çıkışlar 
yansıtılmıştır. Diğer yandan insanlar dışarıya karşı her zaman net olmadıklarından, bunu da temsil 
etmek için mekanda yarı opak camlar kullanılmıştır. Tavanda kullanılan girintili çıkıntılı aydınlatma 
ve ayna armatürü hayatımızdaki farklı yansımaları temsil eder.

The story deals with the resolution of the murder and the underlying causes. Throughout the scenario, 
we see people’s vicissitudes in their lives, their reaction to incidents and their consequences. When 
designing this restaurant, it is desirable to create different spaces in the building and to create 
different feelings in the customers. Linear elements are used as the main design element and it is 
desirable to emphasize the end of the story. Due to level differences, different feelings, vicissitudes in 
human life are reflected. On the other hand, people are not always clear to outside, thus semi-opaque 
glasses are used to represent this. The indented protruding lighting is used in the ceiling and the 
mirror armature represents different reflections in our lives.
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The Refresh

fatihcakir.arc@gmail.com

Mezuniyet projem “Yenileme”, başlangıç noktasını ve adını kendi kurgulamış olduğum bir senaryodan 
aldı. Yaratmış olduğum senaryoda; nükleer bombalar sonucu hafızası her 24 saatte bir yenilenen 
insanlar vardır. Dünyada hafızasını kaybetmemiş olan sadece Eddie adında bir psikologdur. 
Kahramanımız, insanlara yitirmiş olduğu “ait olma, aşk, aile, dostluk, mutluluk” vb. kavram ve 
duyguları tekrar kazandırmaya çalışmaktadır. Kökü bu senaryoya dayanan projemde de geleceğe 
yönelik futuristik bir anlayış benimsedim. Kendi tasarım anlayışıma göre, tekrar eden ve ritmik 
ilerleyen lineer çizgileri aktif olarak kullandım ve böyle bir konsept oluşturdum.

My graduation project named “The Refresh” got its name and its starting point from the scenario 
that I wrote. In the scenario, there are people poisoned from radioactive pollution caused by the 
nuclear attack bombs, their memories refresh in every 24-hour cycle. There is only one people 
in the world who did not lose his memory, the psychologist named Eddie. Our character tries to 
regain the lost emotions of people like “belongingness, love, family, friendship, happiness, etc.” I 
adopted a futuristic understanding in my project that has his its roots from this scenario. Through my 
understanding of design, I created a concept that has properties like, linear lines that are continuing 
with a rhythm.
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Chef
fatihucar35@gmail.com

Chef, yaşanan dünya savaşı sonrası, hayata tutunmaya çalışan genç bir adamın hikayesidir. Kız 
kardeşi açlıktan ölen William’ın hayata tutunma sebebi kardeşinin hayalleri olmuştur. Onun hayalleri, 
kendi bitkilerini yetiştirebildiği bir restorandı. Bu hayalleri tasarladığım restoranda gelen misafirler 
kendi bahçelerini kiralayıp, kendi bitkilerinden yapılan yemekleri yiyebiliyorlar. Misafirler önünde 
çeşitli gösterilerle hazırlanan bu yemekler ise misafirlerin tabaklarına servis ediliyor. Mekan hacminin 
büyük kısmını çevreleyen bitki örtüsü ise insanlara doğayla iç içe bir yemek tecrübesi sunuyor. Bu 
projenin ana mottosu, yemek deneyimini monoton bir günlük aktiviteden benzersiz bir deneyime 
dönüştürmektir.

Chef is the story of a young man trying to survive after the world war. William’s sister died from 
starvation. Because of that, the purpose of William’s life was to realize his sister’s dream. The dream 
is to create a restaurant where they grow their own plants. The guests of the restaurant rent their own 
gardens and eat food made from their own plants. Prepared with various shows in front of the guests, 
these dishes are served directly to the guests’ plates. The vegetation surrounding most of the space 
provides people a culinary experience that is intertwined with nature. The main motto of this project is 
to transform food experience from a day-to-day activity with monotony to a unique experience.
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Arcus

f.ozenc95@gmail.com

Arcus, İzmir/Türkiye’ye gelen Suriyeli mülteciler için, pazar başlığı altında, çalışma ortamı sağlayan 
bir oluşumdur. Bu pazar alanı, mültecilerin etnik yemek ve elişi becerilerini gösterebilecekleri, 
aynı zamanda dışarıdan gelenlere Suriye yaşam tarzını deneyimlendirme olanağı sunacak şekilde 
tasarlanmıştır. Pazar alanında bulunan ve fonksiyonlarına göre ayrılan bu alanlar, dışarıdan gelenlere 
Suriye kültürünü tanıtma olanağı sunarken, Suriyeli mültecilere gelir de sağlamaktadır. Bu bakımdan, 
adaptasyon süreçlerini hızlandırmak bakımından iyi bir seçenektir.

Arcus is a creation under the head of bazaar for the new comers, who are the Syrian refugees in order 
to provide them a working place by using their ethnic skills such as food and crafts and give them 
chance to experience daily lives of İzmir. The spaces within the bazaar let them have their cultures 
alive. Besides the opportunity to keep their traditions, Arcus offers an income for them to maintain 
their lives. Thus, in the sense of adaptation, Arcus is a great choice to give them a new life.
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Timeless
gamzeeenes@hotmail.com

Timeless projesi bir film senaryosu yazma ile başladı. Senaryodaki tema, zaman, mekan ve kişiler 
temel alınarak, senaryonun odak noktası olan eski taş ev tasarlandı. Bu projenin amacı, kesin tarih 
ya da zamanın algılanamadığı ama dün, bugün ve yarının etkileşiminin yoğun olduğu bir alan 
oluşturmaktı. Klasik ve modern tasarım elementleri ve zaman yolculuğu teması ile mekan yeni bir 
kimlik kazanmış oldu. Senaryodaki başkarakterimizin hafızasında boşluklar var. Bunları temsilen, 
mekan geçmişteki haline nazaran daha ferah fakat bazı belli başlı elemanlar eksiktir. Buna ek olarak 
da, zamanın karmaşıklığı göz önüne alınarak, mekan tasarımındaki kot farklılıkları, farklı alanları 
birbirine bağlayan geçişler, gizli odalar, düzendeki karmaşıklığı vurgulama amacıyla tasarlanmıştır. 

Timeless project started with writing a movie scenario. Based on the theme, time, space and people 
in the scenario, the old stone house that is a focal point was designed. The purpose of this project was 
to create an area where the exact date or time could not be perceived but the interaction of yesterday, 
today and tomorrow is intense. With its classical and modern design elements and the theme of time 
travel, the place has gained a new identity. The main character in the scenario has lost his memory. In 
addition, considering the complexity of time, the space layout is designed to emphasize the complexity 
in order with the level differences in the space, the transitions that connect the different areas, the 
hidden rooms.
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The Mermaid Memorial Museum

gamzegonen94@hotmail.com

‘The Mermaid Anıt Müzesi’, soykırım sırasında Polonya’da yaşayan küçük bir kızın öyküsünü anlatan 
‘The Mermaid’ isimli senaryodan ilham almıştır. Bu senaryoda, Yahudi bir kızın soykırım esnasındaki 
şartlardan kaçmak için hayalinde oluşturduğu alternatif dünyası konu alınıyor. Anıt müzenin tasarım 
dili ve kullanılan malzemeler soykırımda yaşanılan zorluk ve çıkmazlıkları simgelemek amacıyla 
tasarlanmıştır. Bu müze, Avrupa’da belirli marinaları gezen 26 metrelik bir motor yatta yer alıyor. 
Müzede 2 kişilik mürettebat için tasarlanan bir kabin, kafe, hatıra bölümü ve 4 farklı bölümden 
oluşan deneysel sergi alanları bulunuyor. Deneysel sergi alanlarının amacı Yahudi halkının soykırım 
süresince yaşadıkları duygusal deneyimleri tecrübe etmektir.

‘The Mermaid Memorial Museum’ is influenced by the scenario of ‘The Mermaid’ which is about a 
little Jewish girl who lived during the Holocaust in Poland. The story tells about her feelings and her 
imaginary world to escape from the reality. Design and materials of the museum are based on the 
difficulties and deadlocks experienced by the people in the genocide. Memorial museum is located in 
a 26m motor yacht, which is traveled different marinas in Europe for the exhibition. The museum has 
a cabin for two crew, cafe, gift shop and experimental exhibition areas, which is giving the feelings of 
Jewish people and visualize that era.
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Projede, yaşadığı zor zamanlar ile birlikte kötü alışkanlıklar ve davranışlar edinerek zamanın yargı 
sistemi nedeniyle bilincini kaybeden bir avukatın yargı süreci ile bir birini tekrar eden günlerde 
yaşadığı trajik olayları ele aldım. Alsancak’ta bulunan HİP adlı mekanını avukatın evi olarak 
tasarladım. Proje, bir labirent şeklinde geçen hikaye ile ilişkilendirilmiştir. Evde hiç kapı ve pencere 
bulunmamaktadır. Zemin, duvar ve tavanda kayıp olma hissi uyandırılması için aynı malzemeler 
kullanılmıştır. Binanın girişi labirentin çıkışı olarak planlanıp, zemin kattan üst katlara gidildikçe 
alanlar küçülür ve daha baş döndürücü alanlar yaratılmıştır.

In the project, I approach about the tragic events that a lawyer who has lost consciousness due to the 
judicial system of the time, who has experienced bad times and bad habits and behaviors, experienced 
the judicial process and the repetitive days. I designed the place called HIP in Alsancak as the house 
of the lawyer. The project is associated with a story that takes the shape of a labyrinth. There are no 
doors or windows in the house. The same materials were used to wake up the feeling of loss of floor, 
wall and ceiling. As the entrance of the building was planned as an exit of the labyrinth, the floor was 
shrunk as the floor was moved to the upper floors and more dizzying areas were created.

Görkem Dinçay
Parabox House
gorkemdincay@hotmail.com
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Bu sığınakta kullanıcı uzun süre ve dışarıyla iletişim olmadan yaşamak zorundadır. Bu nedenle 
kullanıcının, hem çalışmak hem de mahsullerini depolamak için bir alana ihtiyacı vardır. Besin 
ihtiyacını karşılamak için kısıtlı şartlar altında bitkilendirme üzerine çalışmak üzere laboratuvar ve 
makine dairesi bulunmaktadır. Tavan ve zemin yüksekliklerindeki değişiklikler sayesinde depolama 
alanı ve çalışma alanları genel mekân algısında çapraz şekilde tasarlanmıştır. Bu fonksiyona bağlı 
değişim ayrıca karakterin hayatındaki yalnızlığına da mecaz oluşturmaktadır.  

In this bunker, the user needs to live a long time without any connection with outside. Because of 
that, the user needs both spaces to work and store. The scientist is working on planting with the 
limited condition such as limited oxygen so the bunker has a lab for it also there is machinery. By 
playing with a height of the ceiling and changing the level differences the storage, parts are located 
in some place on the top and the rest spaces at the bottom. In addition, this functional shift means 
securing the life as a metaphor, which is directly connected with aloneness.

Gözay Tepekesici
Functional Shift

 gozaytepekesici@gmail.com
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Bu senaryo, isimleri John, Mary ve Sunita olan bir aileden oluşmaktadır. Anne ve baba olan, John 
ve Mary ajan olarak görev yapmaktadırlar. Bir gün John, operasyon sırasında başına darbe alır ve 
hafızasını kaybeder, Mary adamlardan birini öldürür ve çocukları kaçırılmıştır. John’un 15 dklık 
hafızası olduğu için Mary tek başına zorlanmaktadır. Bu nedenle, John, anları hatırlamak için kalıcı 
dövmeler, nota ve fotoğrafları kullanmaktadır. Bir gün, sokakta giderken kaçırılan bir kız çocuğu 
görür, kendi kaçırılan kızını hatırlar ve suçluların peşinden gitmeye başlar. Gittiği yerde bir saat görür 
ve tekrar hafızasını kaybeder. Resimdeki saatin, elindeki saatle aynı olduğunu anladığında tekrar kızı 
aklına gelir. Yanına gelen çocuğu kızı sanar fakat sonradan hayal olduğunu anlar.  

This scenario consist of a married couple and children whose names are John and Mary and Sunita. 
The couple of the job is agent. One day, john loses his memory during the operation; Mary kills one 
of the men and the men kidnaps the children. Mary is struggling alone because John is a 15 minutes 
memory. For this reason, John uses permanent tattoos, notes and photographs to remember moments. 
One day, John sees a missed girl and he remembered their kidnapped daughter and started to go 
after the criminals. He sees a clock in his place and loses his memory again. When he realizes that the 
clock in the picture is the same as the clock in her hand, he comes back his daughter to her mind. He 
thinks that she is his child, but then he realizes it’s a dream.

Gülperi Ataş
Sunita
gulperi_atas@hotmail.com
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Gastro Tur; bir mavi yolculuk konsepti olarak geliştirilmiştir. Bu konseptte, misafirler çizilen rotaya 
bağlı olarak durulan bölgelerin yemeklerini en iyi şekilde sunan şefin elinden tadımlayacaklar. 
Şefler için tasarlanan açık mutfak sayesinde misafirler aynı zamanda şefi izleyebilecekler. Konsept 
doğrultusunda tasarlanan yat 32 m boyunda ve 8 m genişliğinde bir motor yattır. Bu yat 8 misafir, 1 
kaptan, 1 kalıcı şef ve 4 mürettebatı ağırlayabilecek şekilde tasarlanmıştır. 3 güverteye sahip bu yatın 
alt güvertesi odalar ve makine dairesi için ayrılmıştır. Ana güvertede ise açık kapalı oturma alanları, 
açık mutfak, ana mutfak, soğutucular ve kaptan köşkü bulunmaktadır. Güneşlenme alanı, şarap 
tadım alanı ve oturma alanı ise üst güvertede bulunmaktadır. 

Gastro Tour; has been designed as a concept of a blue voyage. In this concept, guests will taste flavors 
that are presented best by the chefs and depending on the route and stops. The open kitchen which is 
designed for the chefs, guests will be able to watch the chef when he/she is cooking at the same time. 
According to the concept, the yacht designed to be 32 m long and 8 m wide as a motorboat. She is 
designed to accommodate 8 guests, a captain, a permanent chef and 4 crews. She has 3 decks which 
are a flight deck, main deck, and lower deck. The lower deck is reserved for the rooms. On the main 
deck, there are open and close sitting areas, open kitchen, main kitchen, cold room, and wheelhouse. 
Sunbathing, wine tasting and sitting areas are located on the flight deck.     

Hazal Erdoğan
Gastro Tour

hazalerdogan95@gmail.com



80

Hazal Yıldırım
Peacock
hzlyldrmm@hotmail.com

Projemin temel amacı;  insanları stresli şehir yaşantısından uzak, doğayla bir bütünlük sağlayan, 
kendilerini bulmalarını ve arındırmalarını sağlayacak bir tekne tasarımıdır. Tekne, müşterilerin farklı 
deneyimler yaşayabilecekleri ve rahatlayabilecekleri bir detox merkezi haline getirilmiştir. 45 metre 
uzunluğunda ve 17 metre genişliğinde olan tekne, katamaran formundadır. Teknenin genel hatlarında 
çekirdekten bütüne giden bir yol izlenilmiştir. Ana güvertede, çekirdek kısmını oluşturan bir mutfak, 
oturma alanları ve kaptan köşkü bulunmaktadır. Alt güverte ise iki alana ayrılmış olup, arka kısımda 
2 kişilik toplam 4 tane yolcu kabini yer almaktadır. Bu güvertenin ön kısmında 7 kişilik mürettebat 
ekibi için kabinler oluşturulmuştur. 

The main purpose of the project is boat design, which will provide to keep people away from city life, 
completeness with nature, be aware of themselves and feel relieved. The boat became a centre of 
detox that customer can have a different kind of experience and relax. The boat is in catamaran form, 
which is 45 meters long and 17 meters wide. The boat decks are separated according to activities, 
which will be. In the general lines of the boat, a path, is going to whole from core was followed. On 
the main deck, there are the kitchen, seating areas, and captain’s corner. On the lower deck is divided 
into 2 areas, have 4 passenger cabins for 2 people. At the front of this deck, cabins were set up for 7 
crew members.
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İlayda Çetinkaya
The Voice

ilaydactky@gmail.com

Projemin adı Ses, şizofreni bir bilim kadınının kendi iç dünyasında zirvedeki yalnızlığını anlatıyor. 
Genç ve ıssız bu genç kadın için hayal ürünü bir ev tasarladım. Ev, genç kadının iç dünyasına ilişkin 
tasarlandı. İzmir’deki tarihi asansörün kafesini, kadının evi olarak seçildi. Metaforik açıdan tarihi 
asansör kadının iç dünyasındaki yıpranmışlığı ve yalnızlığa yükselişini anlatıyor. Şizofreniler normal 
hayatlarında çok renkliliği içlerinde barındıran insanlardır. Aynı zamanda iç dünyalarında hapis hayatı 
yaşarlar ve hayata pek çok farklı pencereden bakarlar. Projemde de şizofrenlerin bu özelliklerini 
metaforik olarak anlatmaya çalıştım. 

The name of the project is The Voice, telling the story of the innermost loneliness of a schizophrenic 
scientist. I designed the delusional house in the scenario of this young and lonely woman. The cafe of 
the historical elevator in Izmir was chosen as the woman’s house. In terms of metaphors, the elevator 
tells about the weariness of the woman’s and the rise of loneliness in her inner world. Schizophrenics 
are people who have multi-colorism in their normal lives. At the same time, they live in a prison 
in their inner world, and they look at life through many different windows. In this project, I tried to 
explain these features of schizophrenics metaphorically.
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Dünya savaşı sonrası neredeyse yok olan insanlığı ve sağ kalanların yeni yaşam alanları kurma 
mücadelesinin konu alındığı projede mekanlar, savaş öncesinden kalma ve savaş sonrası kurtulanların 
teknoloji yardımı olmaksızın çevre kaynaklarıyla tasarladıkları mekanlar olarak iki şekilde 
kurgulanmıştır. Söz konusu bina savaş öncesi bir otel olup savaş sonrası bir sığınak haline gelmiştir. 
Otelin çoğu bölümü eski halini korusa da mutfak ve bahçe gibi mekanlar sonradan elektrik olmadan 
tamamen insan gücüyle inşa edilmiştir. Böylece; günümüzü yansıtan çağdaş ve modern mekanlarla, 
kısıtlı kaynaklarla oluşturulmuş daha doğal mekanlar ile iki farklı tarz bir araya getirilmiştir.

The spaces featured in the project that focuses on the hardship of establishing new living areas for 
humanity and those that survived the war, are built as two types; those standing post-war and those 
designed by survivors using environmental resources without the aid of technology. The building in 
question used to be a hotel before the war, but now serves as a shelter. Even though the majority of 
the hotel were restored, areas such as the kitchen and garden were renovated by human labor without 
the use of electricity. This has resulted in a style that brings two different styles together; modern 
venues that reflect today, and more natural places established using limited resources.

İmge Ürküt
Back Home
 imgeurkut@gmail.com
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İzmir’in Basmane semtinde bulunan aynı zamanda otel olarak kullanılan Paşa Konağı Oteli gerek 
yazdığım senaryo ile uyumu gerekse de mekanın ilk görüşte hissettirdikleriyle bu senaryoya uygun 
mekan olacağını anlamıştım. Binanın iki girişli olması ve aynı zamanda yüksek tavanlarının olması 
tasarımımı olumlu yönde etkiledi. Aynı zamanda bina içerisinde aydınlık ve karanlık alanların 
bir arada bulunması, senaryom da yansıtmak istediğim geçişli hayat öyküsünün kolaylıkla 
yansıtılmasında büyük rol oynamıştır. Tasarımımda öne çıkan çizgisel hareketlilik, hayatın akışını 
ve aynı zamanda bu hayat akışı içerisinde insanların kendilerine has alanlara ihtiyaçları olduğunu 
yansıtır.

‘THE ROOM’ is the name of the project that I have designed and matches with the design concept 
that I would like to emphasize in the scenario. I realized that Paşa Konağı Hotel which was used as 
a hotel in Basmane district of İzmir. This building would be suitable for this scenario because of the 
compatibility with in the scenario because of the first feeling that people get in the spaces. Having 
two entrances and having high ceiling affected the design positively. At the same time, the presence 
of bright and dark areas in the building plays a major role to reflect the transitory life of the story. In 
my design, linear elements come forward which also reflect life and in the life there should be a zone 
which people should stay on their own.

Kıymet Bulut
The Room

kiymet_bulut@outlook.com
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Projemin adı Tanrının eli, uzaylıların ve insanların arasındaki gizemi anlatır. Bilinen doğrunun aslında 
farklı yönleri olduğunu gösteren bir hikayedir. Hikayemde insanlar ve uzaylıların arasındaki ilişkiyi 
İzmir Tarihi Havagazı Fabrikası’nda uzay eğitim merkezi ve sergi alanını tasarlayarak yansıtmak 
istedim. Öncelikle bu alanın tasarımında, DNA’nın formunu farklı formlar halinde farklı bölümlerde 
kullandım. Yapısal açıdan, dışarıdan bir fabrika görüntüsüne sahip olan bu tarihi mekan aslında 
içerisinde modern izlerin bulunduğu özel davetlerin verildiği bir restorandır. Bu mekanın tasarımında 
hikayemdeki insan uzaylı arasındaki ilişkiyi, DNA’nın bu ilişkideki önemini ve şifrelerle oluşan 
gizemliliği metamorfik olarak anlatmak istedim.

Hand of the God tells the mystery between alien and human. It is a story that shows that the known 
truth has actually different aspects. In my story, I wanted to reflect the relationship between alien and 
human by designing a space education center and an exhibition space in Izmir Historical Gas Factory. 
Firstly, in the design of this area, I used different forms of the different variety parts of the DNA form. 
Structurally, this historic place, which has a factory view from the outside, is actually a restaurant with 
special exhibitions featuring modern traces. In this space, I wanted to tell the relationship between 
alien and human, the importance of DNA in this relationship, and the mysteriousness in the codes of 
this relationship metaphorically.   

Melis Öztaşkın
Hand of God
melisoztaskin@gmail.com
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Senaryo ve tasarım konsepti olarak bu projenin amacı, insanlara nerden geldiğimizi, köklerimizi 
bulmamızı ve insanlığın karanlık ve saf tarafları olduğunu göstermektir. Senaryo, dünyayı terk etmiş 
bir ailenin çocuklarının dünyaya geri dönüş hikayesini konu almaktadır. Lokasyon olarak Yeşilova 
Kazı Alanı’nın seçilmesinin nedeni, insanlık tarihini vurgulamaktır. Kazı alanından çıkarılan eserlerin 
ve konuyla ilgili sanatsal çalışmaların sergileneceği bir mekandır. Tasarım konsepti, renk, form ve 
hissiyat olarak tamamıyla zıt bir dil izlemektir. Lacivert ve beyazın yumuşak birleşimleri, iç duvarların 
dış kabuktan kopuk oluşu ve dış kabuğun aksine köşesiz ve eğrili devam etmesi, bu hissiyatı 
güçlendirmeyi amaçlamıştır.

As scenario and design concept, this projects aims is the emphases on where we came from as 
humanity, finding our roots and how humanity has both its dark and pure sides. The scenario is the 
story of coming back of the children of a family who abandoned the world. Yeşilova Excavation Site 
is chosen as the location in order to emphasize the human history. This spaces’ main purpose is 
exhibiting the relics and artworks that found in that site. The concept is following a contrast language 
with the forms, colors and atmosphere. Smooth intersections of white and dark blue, the fact that 
inner walls are not connecting to other walls and having edgeless and curvy inner walls on the 
contrary of static oath walls were used to increase the contrast in the atmosphere.

Melisa Çakıroğlu
Roots

melcakiroglu@gmail.com
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Adam, annesine hastalık derecesinde bağlı, hayatta annesinden başka kimsesi olmayan bir bilim 
adamıdır. Annesi ise, doktorların tedavi bulamadığı amansız bir hastalığa yakalanmış bir kadındır. 
Anne, hayatı boyunca kendini oğluna adamıştır. Adam, annesi ölüm döşeğindeyken onun bu 
durumda olmasına sebep olan hastalığın çaresini aramaya başlar. Bu arada annesini kaybeden 
Adam, annesinin öldüğünü kimseye söylemez. Evinde özel bir laboratuvar kurar ve annesinin bedenini 
incelemeye başlar. Annesinin bedeniyle, eceliyle ölen insanların bedeni arasındaki farklılıkları görmek 
için, bu tip bir hastalıktan ölmeyen insanların cesetlerini toplamaya karar verir ve gidip hastanelerdeki 
morglardan ceset çalar. Benim ev tasarımım Adam ve annesinin, bu yaşadıklarına göre tasarlandı.

Adam is a scientist who has nobody else in his life except his mother, thus is very dependent to her. 
His mother became very sick, and her illness had no diagnosis and treatment. The mother, who 
devoted her life to her son, was expecting death. Adam started to research to find the diagnosis and 
treatment of this disease. His mother died in this process, but he did not tell anyone that his mother 
died. He built a special laboratory in his house and examined his mother’s dead body. He stole dead 
bodies from the hospitals in order to compare with his mother’s body.  My home design is for this 
story of Adam and his mother.

Necla Burak
Mom
buraknecla@gmail.com
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Kırınım bir kaçırılma hikayesine dayanır, mahkumlar kaçırılır ve birçok deneye tabi tutulur. Bilim 
adamları tarafından kaçırılan bu kurbanların kendileri için tasarlanan alanlar dışında ne olduğuna 
dair hiçbir fikri yoktur. Proje binası çelik konstrüksiyondur ve şehirden izoledir. 8 kurban ve 8 bilim 
adamı için tasarlanan bu alan yerçekimi olan ve yerçekimsiz olarak ikiye ayrılır. Bilim adamlarının 
kullanımı için laboratuvarlar, gözlem alanı ve sistem odaları bulunmaktadır. Mağdurlar için yemek, 
uyku, dinlenme ve egzersiz gibi ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri alanlar vardır. Bu teknolojik alanın 
her bir bölümü bilim adamlarının kullanımına yönelik, fonksiyonel ve kurgusal şekilde tasarlanmıştır.

Diffraction is based on a story of abduction, which involves prisoners being kidnapped and subjected 
to many experiments.  The victims have no idea about what happens to the outside of their areas 
which are designed specifically for them. This building is made of steel construction. It is isolated 
from the city. There are 8 victims and 8 scientists. This space is divided into two major areas, namely 
zero gravity and gravity. Laboratory, observation area, preparation and system rooms are for the use 
of scientists. For victims, there are places where they can meet their needs such as eating, sleeping, 
resting and exercising. The technological area designed for scientists as functional, fictive and suitable 
for scientific use.

Nesil Çınar
Diffraction

cinarnesill@gmail.com
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Sophrosyne, sağlıklı zihin, denge ve ılımlılığın eski bir idealidir. Üç ana yönü vardır; kendini tanıma, 
kendine hakim olma ve uyum. Proje senaryosu, ‘’Gnōthi sauton ‘’ (kendini bil), ‘’ Atma-vichara ‘‘ 
(Ben kimim?) gibi birtakım düşüncelerden ve Ramana Maharshi’nin’’ Kendi kendinin farkına varmak 
dünyayı tasvir edebilmenin en mükemmel yoludur. ‘’ sözünden esinlenerek oluşturulmuştur. Ana 
karakterin ruh halleri ve değişimleri, beş farklı fiziksel ortamda yansıtılmıştır. Bu mekanlar, konteyner 
birimlerinin, kaçma, yüzleşme, kabullenme, geride bırakma ve rahatlama gibi kilit konseptler 
aracılığıyla birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Her bölüm, karakterin zihinsel değişimlerini görünür 
kılmak ve ona kendine olan farkındalığını kazandırmak amacıyla tasarlanmıştır.

Sophrosyne is an ancient ideal of healthy-mindedness, balance, moderation. There are three main 
facets; self-knowledge, self-restraint, harmony.  Project scenario has been inspired by related ideas 
such as ‘’Know thyself.’’, ‘’Atma-vichara’’(who am i?) which means self-enquiry and also from a 
quote of Ramana Maharshi: ‘’Your own self-realization is the greatest service you can render the 
world.’’. Main character’s state of mind has been turned into five different physical spaces. These 
spaces have been organized by using combination of container units with conceptual key words 
following as run away, confront, accept, leave and relax. Each part has been designed to make the 
character’s mental changes visible and to give her awareness of herself.

Neslihan İrtem
Sophrosyne
neslihan.irtem@gmail.com
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Proje, senaryo ile bağlantılı olduğundan buna bağlı olarak 3 ana karakter üzerinden tasarladım. 
İlk olarak ana karakterin annesi ve annesini anımsatan duyguların hayat tarzının yansıması olarak 
daha hareketli bir alan, ikincisi ise babası ile yaşadığı anıların yansıtıldığı alan ve son olarak da 
sevdiği robotun hissettirdiği duyguların yansıtıldığı alan olarak 3 ana mekan üzerinde duygular 
mekanlara yansıtılmıştır. Tasarım dili olarak ise seçtiğim mekan dışarıdan bakılınca eski ve düz bir 
tasarıma sahipken tasarımda zıtlık ilkesini kullanarak içerideki mekanları daha modern ve günümüz 
mimarisine uygun hale getirip fütüristik bir yaklaşım ile tasarımı tamamlamayı hedefledim.

I designed the project with 3 main characters related with the scenario. Firstly, the emotions 
reminiscent of the main character’s mother and mother are reflected in the emotional spaces on the 
three main spaces as a more active area as a reflection of the lifestyle and the second is the area 
reflected by the memories related to his life with the father and finally the feelings felt about his 
favorite robot. As a design language, when I looked at the exterior of the place I chose a building with 
an old and flat topological design, and I aimed to complete the design with a futuristic approach by 
making the interior spaces more modern by using the contrast principle in. In summary, the spaces 
reflect 3 different characters and 3 different emotions.

Oğuzhan Kaya
Telescope

oguzhankaya_nespa@hotmail.com
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Mimarın oluşturduğu çizgilere sadık kalarak bina ile bir bütün oluşturacak şekilde bahçeye suyun 
üzerinde ahşaptan yeni bir strüktür tasarlandı. Bu yapının içerisinde, insanların grup olarak 
yemeklerini yiyip şaraplarını içebilecekleri özel alanlar bulunmaktadır etrafı kadife kumaşlarla çevrili 
oturma alanları ve koridorlar bulunmaktadır. Aynı zamanda bu yapının içerisinde 2 farklı yürüme yolu 
tasarlandı, ziyaretçiler bu yürüme yollarında yürürken farklı duygular deneyimlebileceklerdir. Ayrıca 
bu yapının içerisinde heykel sanat, eserleri bulunmaktadır. Ahşap binada ise, mutfak, merkezi bir bar 
ve oturma alanları bulunmaktadır ve tavandaki ahşap dokuyu değiştirmeden, üzerine yeni bir katman 
oluşturulacak şekilde modüler aydınlatmalar tasarlandı.

In this project, a new wooden structure was designed like a pavilion as a whole with the buildings 
on the water in the garden by staying in original lines of the architect. Within this structure, there 
are special boxes where people can eat their food and drink their wines as a group surrounded by 
velvet fabrics. At the same time, two different cat walks were designed within this structure, and the 
guests can experience different emotions while walking on these walking paths and there are several 
sculptures. In the wooden building part, there is a central bar and seating areas, and modular lighting 
is designed to create a new layer on top without changing the wooden texture on the ceiling.

Ömer Akkaş
Maiden Wine
info@omerakkas.com
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Futuristik bir yaklaşımla tasarlanan bu senaryoda, suçluların cezalandırılması için geliştirilmiş ideal 
bir düzenden bahsedilmektedir. Bu düzenin amacı; suçlulara, işlemiş oldukları suçların benzerlerini, 
tasarlanan bir simülasyon sistemi sayesinde sanal bir ortamda yaşatmak ve mağdur kişinin hissetmiş 
olduğu duyguları, standart bir cezalandırma sistemi yerine empati yoluyla hissettirmektir. Senaryoya 
bağlı kalınarak tasarlanan bu hapishanede, kapsül yaşam birimleri, simülasyon araçları ve sistemin 
getirdiği birçok gereklilik yer almaktadır. Var olan binanın potansiyeli de kullanılarak birçok alt 
mekan tasarlanmış olup; bu mekanlara farklı şekil, renk, materyal ve işlevler ile futuristik hapishane 
kimliği kazandırılmıştır.

“The Reflected” got its story and its name from the scenario that I made. In the scenario designed 
with a futuristic approach; a system developed for the punishment of criminals is created. The purpose 
of this system is made criminals to live their crimes in a virtual environment by means of a designed 
simulation system and made them to sense the feelings of the victims, empathetically instead of a 
standard punishment system. This prison designed in accordance with the scenario, contains capsule 
life units, simulation tools and many other requirements of the system. Many sub-spaces are designed 
using the potential of the existing building and these spaces have been given a futuristic prison 
identity with different shapes, colors, materials and functions.

Özge Süzen
The Reflected

ozsuzen@hotmail.com
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Bir bilim kurgu senaryosuna sahip olan Changeover filminin konusu ideal hayatın var olup olmadığını 
sorgulamak ve insanların bu yöndeki hayallerinin mümkün olabilirliğini kurgulamaktır. Bu sebeple 
filmde insanların hayallerini teknoloji ile  tasarlayan büyük bir tasarım şirketi vardır. Bu şirketin 
bölümlerini işlevlerine göre tasarladım. Mekanın girişinde bir danışma alanı, karşısında ve devamında 
açık ofisler, büyük bir bekleme salonu ve holler bulunmaktadır. Ayrıca müşteriyle özel görüşmelerin 
yapıldığı (hayallerinin dinlenildiği) bir ofis ve yanında da teknoloji ile hayallerinin gösterildiği başka 
bir alan bulunmaktadır. Son olarak zamanı gelince bütün müşterilerin içinde sonsuza dek uyuyacağı 
kapsül mezarların olduğu büyük bir alan tasarladım. 

The spaces were designed for scenes of a film scenario called Changeover. The film is science finction 
movie and related dream spaces of people and questioned to design possibilities. In this case, a 
design company has created a technology to enable people to libe in their dreams while they are 
sleeping. So I designed part of the company spaces. There is a information desk in entry. There are 
working open-offices, a big waiting area and there are hallways. There is a private office for listening 
and taking ideas from the people (what they want) and there is a room for showing the design space 
to the people. There is a big area for all customers to sleep in there forever when their mind live in 
ideal world forever. 

Pınar Tekin
Changeover
pinartekindesign@gmail.com
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Hikayenin ana karakteri, kendi ile farklı kişilikler ve karakterler geçiş sürecinde çatışana kadar, realite 
ile bir kopukluğu vardı. Binayı çevreleyen bahçe, öykünün başında olduğu gibi kendini kaybeden 
bir kişiliyi temsil ediyor, diğer yandan ise, ev kendini bulma surecini anlatıyor. Bina, görüldüğünde 
tek bir kattan oluşmaktadır, ancak bir bodrum ve bir asma kat da içermektedir. Bu aynı zamanda 
ana karakterin gizemli davranışlarını yansıtır. Binanın kabuğu ise, ana karakterin kendi etrafında 
olan kabuğu, yani engeli yansıtıyor. İç mekan, keskin kenarlı çizgilerden oluşuyor, bu keskin kenarlı 
çizgiler farklı fonksiyonlara geçerek birbirini takip ediyor. Odalardaki her bir renk, ayrı ayrı büründüğü 
karakteri ve kişilikleri temsil ediyor.

The main character in the story had a disconnection with reality, until he got into conflict with himself 
in the process of the changes between the personalities and characters. The garden that surrounds the 
building represents the lost self and the house describes his process of finding himself. The building 
consists of one floor as conveyed, however also contains a basement and a mezzanine floor as well 
which also reflects the main characters mysterious acts, as in his burial in different characters and 
personalities. The interior with its almost secretive levels resembles the changes in personalities and 
characters. The interior consists of edgy linear lines continuing each other transforming into different 
functions. The colors of each room are reflections of each personality/characters. 

Rosa Aktepe
Self-exorcism

rosaaktepe@gmail.com
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Çocukları neden renk bombardımanına maruz bırakıyoruz? Neden kızlara pembe erkeklere mavi 
veriyoruz? Ya da neden onlara renk veriyoruz? Aslında onlara renk vererek hayal dünyalarını 
renksizleştiriyoruz. Bir şimşek çaksın, renkler yok olsun ve her yer beyazdan siyaha ton cümbüşü 
olsun. Mekanlara bir de onların gözünden bakalım. Acaba mekanları ve eşyaları nasıl görüyorlar? 
Nasıl bir mekanda yaşamak istiyorlar? Sizce sizin onlara verdiğiniz yatakta mı uyumak istiyorlar 
yoksa kocaman bir bulutta mı? 

Why do we expose children to color bombardment? Why do we give pink to girls or give blue for boy? 
Or why we give color to them? In fact, we discolor their imaginary world by giving them the defined 
colors. Let there be thunder, colors disappear, and everywhere will be from white to black. Let’s look 
at the places and their eyes. How they see the places and the goods? What kind of places they want 
to live? Do they want to sleep in the bed you gave them, or is it a huge cloud?

Saadet Külçe
The Thunder
saadetkulce@hotmail.com
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Başkarakterimiz Helen, Everest’e tırmanma hayaline girer. Tırmanış sırasında çığa sebep olan grup, 
dağda oluşan yarığa düşerler. Maceracı grup çukurdan kurtulmaya çalışırken geçit bulurlar. Geçidin 
içindeyse yüzyıllar öncesinde cücelere ait enteresan bir yere ulaşırlar. Yüzyıllar önce insanlarla birlikte 
yaşayan cüceler, insanlar tarafından dışlanmaya başlamışlar ve cüceler önce insanların yaşadığı 
yerleşimlerin dışına itilmişler, sonrasındaysa dağa kapatılmışlardır. Helen, cücelerle aralarında 
farkların olmadığını ve yaşadığımız dünyanın artık o kadar ırkçı olmadıklarını anlatmaya çalışır. 
Ancak cüceler dünyaya dönmek istemezler. Helen dünyaya döndüklerinde ise cücelerin doğru bir karar 
verdiğini düşünmeden edemez.

Main character, Helen, has enthusiasm to climb Everest. While climbing, group caused snow 
slides and falls into the slit. The adventurous group finds the passage in the slit and they reach an 
interesting world of dwarfs from many centuries ago. The dwarfs who lived with people centuries ago 
began to be excluded by humans. The dwarf was first pushed out of the settlements where people 
lived. Then, they are shut down in the mountains. Helen tries to explain to the dwarfs that there are 
no differences between them and that the world we live in is not as racist as before. However, the 
dwarfs do not want to return. Helen cannot help thinking that the dwarfs have made the right decision 
about returning to the world.

Sedanur Yılmaz
The Dwarf House

sedanuryilmaz91@hotmail.com
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Anna adında şizofreni hastası bir kadının hayatını yazdım. Düzenli, güzel ve mutlu hayatına bomba 
gibi düşen hastalığı sonucunda eşine ve çocuğuna verdiği zararları aslında bilinçli yapmayan Anna, 
hayatını derinden etkileyen bu hastalığı ile savaşmak yerine onun esareti altına girmeyi tercih 
etmiştir. Aynı onun yüzünden aylarca esir kalan küçük oğlu ve çok sevdiği eşi gibi… Bu karakterin 
hayatını geçirdiği evi tasarladığım bu projemde ön plana çıkarmak istediğim şey onun kafa 
karışıklığıdır. Bu kafa karışıklığını çoğu mekanda önümüze çıkan demir çubuklardan görmekteyiz. 
Kendi tasarım dilime yansıttığım bu karmaşa ile aslında düzenli bir alanda ortaya çıkan esareti 
yansıtmaya çalıştım.

I wrote the life of a schizophrenic patient whose name is Anna. This illness suddenly entered into 
her life. She became a different person because she had a regular, wonderful and happy family life 
before this illness. However, she started to damage her child and her husband. She had a chance to 
overcome schizophrenia but she preferred to be under the captivity of this disease. Her child and her 
husband were prisoners in the roof. In this project, I emphasized the confusion of Anna. This confusion 
appears every place with iron sticks.  I tried to reflect the captivity emerged from an actual regular 
space.

Selin Özkan
Anna
ozkanselinozkn@gmail.com
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Bluemoon çiftler için mavi yolculuk hizmeti sunan bir katamarandır. Genel olarak, 25-45 yaşlarındaki 
normal ve lgbt çiftlerin doğada kentin kalabalığından uzakta romantik bir tatil deneyimi yaşamasını 
sağlar. Yolculuk boyunca çiftlere unutulmaz anlar yaşatmak için eğlenceli ve konforlu hizmetler 
sunmaktadır. Bluemoon’un iç tasarımı alışılmış teknelerden farklıdır. İç mekânda daha özel alanlar 
oluşturularak çiftlerin kendilerini özel hissetmelerini sağlar. Bu alanlar çiftlere ait balkonlar, 
rahat edebilecekleri oturma alanları ve yatak odasıdır. Ayrıca diğer çiftlerle birlikte eğlenceli vakit 
geçirebilmeleri için ortak alanlar ve ortak teraslar bulunur. 

Bluemoon is a catamaran designed for a blue voyage service for the couples. The target group 
is 25-45 years old all couples with different sexual preferences looking for a romantic holiday 
experience away from the city’s crowd in the nature. There are fun and comfortable services to create 
unforgettable memories for the couples throughout the journey. Bluemoon’s interior design is different 
from conventional boats. Special spaces are created for the couples to make them feel special. These 
areas are the balconies of the couples, the living areas and the bedroom where they can relax. There 
are also common areas and common terraces so that they can have fun with other couples.

Sinem Azak
Bluemoon

sinem.azak@hotmail.com
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Her zaman insanın içinde gizli bir yerde bulunan, davranışlarla ilgili bir yargıda bulunmaya yönelten, 
kişiye dolaysız ve kendiliğinden yargılama yapmasını sağlayan, doğruyu ve iyiyi yapma yükümü 
yükleyen içsel bir güç vardır. Karakterin, iç ve dış sesini dengeleyebildiği, kişisel hesaplaşmalarla 
huzursuzluk yaşadığı özel alanları olduğu gibi, kendi kimliğini devam ettirdiği yaşam alanları da 
bulunmaktadır. Mekanlar arasındaki duygu geçişini hissettirmek için, özellikle renklere ve açık-kapalı 
alan geçişlerine başvurularak tasarım yapılmıştır. Toplumdan kendini soyutlayan ve kırılma anlarının 
yaşandığı laboratuvar ile açık alan olan bahçe arasında dolaylı yoldan bir ilişki kurulmuştur. Projenin 
amacı, duygu ve zaman kavramlarını mekana aktararak içsel gücün varlığını ortaya çıkarmaktır.  

There is always the inner power that leads to a judgment about the actions, allows a person to 
judge directly and spontaneously, loads the burden of doing right and good. There are special areas 
where the character can balance inner and outer voice, where its experiences unrest with personal 
computations, as well as areas where it maintains its identity. In order to make the feeling pass 
between rooms, design was made especially by referring to colors and open-closed area transitions. 
With an indirect connection between gardens, which is an open space with a laboratory that abstracts 
itself from society and experiences moments of breakage. The aim of the project is to reveal the 
existence of internal power by transferring the concepts of emotion and time into space.

Tuğçe Boz
Balance of Conscience
tugceboz76@gmail.com
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Tasarım zaman yolculuğunu konu almaktadır. Gelecekte savaşların ve çevre kirliliğinin hat safhada 
olduğu ve kaybedilen insanlık değerlerine karşı bir elçi tarafından yeniden düzene sokulma 
çabasını konu alır. Mekanda geçmiş ile geleceğin ortak bir alanda birbirine ritmik birleşim fikriyle 
tasarlanmıştır. Zaman tünelinde yolculuk hissini uyandıran ışıklı ve akışkan organik formlar ile 
mekanın eski dokusu bir arada sergilenmektedir. Mekan girişten itibaren iki ana kola ayrılmaktadır, 
ilk kısım rampa ile çıkılan resim ve heykellerin sergilendiği müze alanıdır. İkinci kısım ise zemin katta 
yer alan farklı sanatçıların eserlerinin sergilendiği bir sergi alanıdır. Bu sergi alanı ziyaretçilerin bir 
şeyler içebileceği bir adet bar alanı, orkestra için bir adet sahne ve oturma alanlarından oluşmaktadır.

The design is about time travel. In the future, wars and environmental pollution are very critical, 
and human values were faded and disappeared. These degenerations try to be regulated by the 
savior.. Place is designed with the idea of a harmonious combination of past and future common 
ground. The illuminated, fluid organic forms and the old texture of the place are exhibited together 
in a time tunnel that evokes a sense of travel. The first part is the museum area where the paintings 
and sculptures are exhibited with the ramp. The second part is an exhibition area where the works of 
different artists are put on the ground floor. This exhibition area consists of a bar area where guests 
can have a drink, a stage for orchestras, lounge areas, and a souvenir shop.

Yasin Özesen
Second Chance

yasinozesen@outlook.com
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Projenin amacı güvenlik ve gizlilik için farklı bir mekan yaratmaktır. Projedeki evi tasarlarken hedef 
kitle devletin yanında çalışan ve bilim adamı olan bir ailedir. Büyük pozisyonların gerektirdiği 
büyük sorumluluklardan yola çıkarak bilimadamlarının beklenmedik durumlarda yapması gereken 
sorumluluğu ele almak istedim. Ailenin bu zor durumlarda kendi ailesini düşünerek ve koruma 
amacıyla gizlice yaptırmış olduğu ev şehir merkezinden uzak, sessiz ve sakin bir konumda olmalıydı. 
Gizlilik ve farklılık bende mağara yaşamını hatırlattı ve benim için bir ilham kaynağı oldu. Bu mağara 
etkisini yaratmak için iç mekanda organik formlar kullanarak bu hissiyatı vermek istedim. Bunu 
yaparken köpük malzemesini ve gri boyayı kullanmayı düşündüm.

The purpose of project was to design an unordinary place for safety. That secret house is designed 
for a family who are scientists and working for government. These scientists have be seconded to 
protect the region and interests in extraordinary situations. The family has built a house by considering 
every unexpected conditions to survive. For these reasons the building has to be far to center of city 
and hidden from environment. This notion gives the idea of cave life and privacy. Designing a semi 
cave inspired to me for project. For creating sense of cave, has used organic forms at the interior of 
building. These organic forms have provided by foam boards and gray paint was used for walls. 

Zeynep Serter
Secret House
zeynepserter94@gmail.com







2018 Bahar döneminde Mimarlık Bölümü Mezuniyet Projeleri yoğun bir stüdyo çalışmasının sonucu olarak “Geçiş” genel 
teması çerçevesinde tasarlanmıştır. Bu genel temadan yola çıkarak öğrenciler Eleştirel, Kentsel ve Teknolojik Pratikler grupları 
olarak üçe ayrılmış ve bu gruplarda “Geçiş” ile bağlantılı, Dar Kesim, Re-Mix ve Zamanlar Arası alt temaları benimsenmiştir. 

Grup 1, Eleştirel Pratikler Grubu, projelerini “Dar Kesim” teması altında Uzundere Kentsel Dönüşüm Bölgesi’nde 
çalışmışlardır. Projeler Türkiye’deki çok katlı binaların kentlere uygunluğunu incelemiş ve bu bina tipolojisi çerçevesinde 
kentsel yoğunluk ve şehir insanlarının yaşamları konusunda mimari alternatifler geliştirmiştir.

Grup 2, Kentsel Pratikler Grubu, “Re-Mix” temasını, kültürel olarak zengin ve tarihi bir bölge olan Basmane semtinde 
incelemiştir. Bu gruptaki projeler değişik birikimlerden gelen birey ve grupların eğitim ve üretim kapsamında bir araya 
gelmesi için mimari çözümler oluşturmuşlardır. Öğrenme ve üretim sadece materyal bir çıktı değil, entellektüel kavramlar 
olarak da ele alınmıştır.

Grup 3, Teknolojik Pratikler Grubu, “Zamanlar Arası” temasını, Urla’nın antik Klazomenai kenti çevresinde çalışmışlardır. Bu 
gruptaki öğrenci projeleri halkı yerel kültürel tarih ve devam eden arkeolojik kazılarla ilgili bilgilendirme amaçlı Arkeoloji ve 
Kazı Merkezi tasarlamaya yöneliktir. Projelerde mimari ve kentsel sürdürülebilirlik temaları da entegre edilmiştir.

Tüm öğrencilerimize profesyonel hayatlarında başarılar dilerim. Yaratıcı yönünüz ve güler yüzleriniz daimi olsun.

Doç. Dr. Aslı Ceylan Öner
Mimarlık
Bölüm Başkanı

Graduation Projects in the Department of Architecture in Spring 2018 are the results of an intense studio work organized 
around the concept of “Transit” subdivided into three units including Critical, Urban and Technological Practices with the 
corresponding themes of Slimfit, Re-Mix and Between Times. 

Unit 1, Critical Practices, with its associated design research with the theme of “Slim-fit” worked in the Uzundere Urban 
Transformation Zone. The projects questioned the appropriateness of the high-rise trend in Turkey and proposed several 
alternative models for this building type as well as for urban density and for the everyday life of individuals in the city.

Unit 2, Urban Practices, explored the theme of “Re-Mix” in the historic and multi-cultural Basmane District of Izmir. The 
projects question the interaction of diverse individuals and groups in the context of education and production. Learning and 
production are both embodied in the architectural context not only as material outputs but also as intellectual endeavors.

Unit 3, Technological Practices, explored the theme of “Between Times” in Urla around the ancient city of Klazomenai. The 
project is about designing an Archeology and Excavation Center aiming to inform public about the local cultural history and 
ongoing archeological work. The projects are required to question the sustainable design theme from urban and architectural 
perspectives. 

I give my very best wishes to the graduating class of 2018. May your creativity and smiling faces always be with you.

Assoc. Prof. Dr. Aslı Ceylan Öner
Architecture
Department Head
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Bu proje, apartman dairelerini aralayarak ve her daireye ait kişisel tarım alanı oluşturarak, 
Uzundere’deki mevcut yasam kalitesini yükseltecek ve mahallede yaşayanların bizzat kendilerinin 
tercih ettiği bir yaşam tarzına dönmelerini sağlayacak.  İki bina birleşerek, zemin katı tarım alanı 
olarak tanımlanıyor ve bu alanda binada oturanlar toplu şekilde tarım yapabilecekler. Bahçeler ve 
parklarda da  gölgelenmiş oturma ve dinlenme alanları bulunacak. Otopark sayısı da arttırılmış. 
Daireler arasındaki boşluklar; tarım ve manzara amaçlı teraslar oluşturuyor. Sirkülasyon alanları 
daireleri dolaşarak teraslardan geçiyor ve bu teraslar girişe göre ters tarafta bulunuyor. 

Project aims to provide better living conditions than what is existing now in Uzundere by separating 
the apartments in such a way so that each unit will have its own agricultural space as they used to 
have before they come to Uzundere. Two buildings are combined to provide agricultural spaces on the 
ground where people live there will be sharing and collaborating for cultivation purposes. Gardens 
and small parks are added so people can sit and have shaded areas. Car parking area is extended, 
too. Units are shifting to create terraces so that each can have view and agricultural space. Circulation 
shifts as the units so the entrance of each unit will be located on the other side opposite to the terrace.

Abdullah A. Mohammed
Better Life

abdullahshuute@gmail.com 
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Anket sonuçlarına göre TOKİ’de yaşayan insanların en büyük problemi komşuluk ilişkilerinin azlığıdır. 
Kadifekale gibi mahalle kültürünün hakim olduğu bir semtten sonra TOKİ’deki bu eksiklik onların 
yaşamlarını olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Bu projenin öncelikli amacı, Uzundere’de bu eskiden 
kalan mahalle kültürünü yeniden oluşturmaktır. Arazinin eğimine paralel bir şekilde oluşturulan 
merdivenler sokak rolünü de üstlenmekte ve evlere ulaşım buradan gerçekleşmektedir. Kullanıcılar 
sokaklarda komşularıyla vakit geçirebilecekleri alanlara sahiplerdir. Evlere ait teraslar ve ev 
sakinlerine yönelik bir kule halka açık şekilde tarımsal aktiviteler için tasarlanmıştır. 

Main aim of this project is to solve the TOKİ residents’ biggest cultural problem. Lack of neighborhood 
interaction is one of the major issues in this area. In the past, interactions of people were better 
because there was a ‘Turkish street culture’. Streets have served people to walk, drive and 
communicate. Children played in these streets, too. Today’s streets have lost their meaning and 
potential. The concept of this project is to create the ‘street culture’ again. Along the slope, there are 
staircases which take role as streets. All of the houses are the same level where the street and the 
houses are side by side. Terraces and the tower are designed for agricultural activities.

Ahmet Sağlam
Street Level 
ahmet_saqlam@hotmail.com
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Toplu konut yaşamının bireysel ve ortak tarım alanlarıyla birlikte çalıştığı bu proje hem sürdürülebilir 
yaşamı hem de sıradanlaşmış yaşam tarzının alternatifi olmayı amaçlıyor. Günümüzde tarım 
alanlarının azalması, insanları binalarda bireysel tarım yapmaya itmiştir. Bireysel tarım alanlarının 
yanı sıra, sosyalleşmenin ve sosyal alanların önemi de göz önünde bulundurarak binada sosyal 
alanlar yaratılmıştır. Binayı cepheden saran düşey sirkülasyon elemanı ortak alanları birbirine 
bağlarken katlar arasında geçişi de sağlar. Böylece katlardaki ortak alanlar canlı ve fonksiyonel kalır. 
Ayrıca binanın araziyle ilişkisi de sağlanır ve binada oturanlar için sosyal alanlar yaratılır.

This project is pointed towards combining mass housing with individual and collective agriculture, 
eliminating the monotonous scenery of urban life. Today, the decreased amount of agricultural areas, 
forced people to cultivate their own agricultural habitats inside the buildings they live in. Social areas 
are also included in this project to keep the residents social. Covering the facade of the building, the 
vertical circulation element provides passage between floors as well as connection between common 
areas. This keeps common areas lively and functioning. The building has connection to the entire site 
and has these areas throughout all the building for the residents.

Berk Demirbaş 
Agrocondo

berkdmrbs@gmail.com
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Projenin temel hedefi: bölgedeki yoğunluğu tekrar ele alıp, farklı yorumlayarak çevreye tarımsal, 
ağaç yoğunluğu fazla, görünümde ve işlevde yeşil olan doğal alanlar için fırsat oluşturmaktır. Farklı 
yorumlanmış yoğunluk aynı zamanda mekansal kalitenin artmasına uygun mimari çözümlemelere 
de olanak sağlamıştır. Bölgeye eklenen ticari elemanlar ve mekanlar; tarımsal alanlarla ve arazinin 
yapısı ve akışıyla iş birliği içerisinde çalışabilecek şekilde düzenlenmiştir. Bu düzenlemeler arazi 
içerisinde kendine yeten bir yaşam alanı kurulmasını destekler. Ayrıca arazide yaratılan tarımsal 
alanları binaya da tırmandırarak doğayla iç içe yaşam alanları oluşturulması sağlanmıştır.

Project aims to reorganize the density in the neighborhood to create an opportunity for large fields 
of agricultural spaces and many green areas to surround the buildings into a green living circle. This 
re-organized architectural density will also be creating better spatial qualities for each individual 
flat. Opportunity of adding up some commercial elements which will be co-operating with daily life 
style, agricultural areas and site circulation will be planned and constructed. Two buildings which are 
connected together will also create some flow between and agricultural elements on site. These also 
will be carried through the upper parts of the buildings to serve more nature integrated living spaces.

Cankat Seyret
Biovular
cankatseyret8@gmail.com
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Limontepe TOKİ, yüksek apartmanlardan oluşan, kullanıcılarının genellikle Kadifekale’den gelen 
insanların olduğu bir alan. TOKİ, yaşantı şekli ve yapısal olarak kullanıcıların isteklerine hitap 
etmemektedir. Projede kullanıcılara eski alışkanlıklarını geri vermek, daha yeşil bir ortam sağlamak 
ve yaşam kalitesini yükseltmek adına, genel kütle korunarak değişiklikler yapıldı. Bina formu 
üçgensel şekle getirilip yüzey alanı genişletilerek; manzara mümkün olduğu seviyede arttırılmaya 
çalışıldı. Eklentiler ile birleştirilen iki kütle arasındaki çelik yapının tarım alanı ve bahçe olarak 
kullanılması amaçlandı. Yeni bir başlangıç, yeni bir hayat demektir.

Limontepe TOKİ site, is a huge area and with a lot of mid-rise apartments. These people whom 
migrated from Kadifekale to here, mostly got used to living on their private houses with little 
gardens and with good communication with their neighbors. In this Project’s circulation, agriculture 
placement is trying to take that communication back. Also improving their life quality is one of the 
most important missions to achieve. The connections in-between two separate buildings are going to 
be used not only as a bridge but also agriculture. These new spaces will feel as their new homes with 
new beginnings.

Çağlar Güler 
The Beginning

caglarguler1993@hotmail.com
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Uzundere TOKİ Konutları kentsel dönüşüm projesi olarak tasarlanmış konutlardır. Yaşam standartlarını 
arttırmak hedeflense de; araştırmalara göre taşındıktan sonra insanların ekonomik durumunda 
azalma, harcamalarında ise artış görülmüştür. Kullanıcıların bahçelerinde besledikleri hayvanlardan 
esinlenilen bu projede, ineklerin ve insanların bir arada yaşayacağı mekanlar tasarlanmıştır. 
Atıklardan üretilen biyogaz ve et-süt satışından kazanılan gelir sayesinde yaşam standartları 
arttırılmıştır. Hayatımızda önemli role sahip ve günden güne doğal ortamlarını tükettiğimiz inekler; 
çiftlik duvarlarıyla sınırlanmaktansa bu kez insanların sosyal sorunlarının çözümü olmuştur.

Uzundere Mass Housing was planned as an urban regeneration project, however, while increasing 
the life standards was a main intention, studies have shown that people’s economical situation is 
decreasing and their spending is increasing. Inspired by grazing animals, this project was designed 
for common use by cows and people. Biogas produced from cow’s manure; selling meat and milk will 
produce increased life quality. Grazing land for cows, which have a big influence on our life, is being 
lost daily. In this proposal cows are treated equally to humans and not fenced in on a farm; they are 
the solution to people’s social problems.

Ekin Hiçyılmaz
Let’s broke the fence
ekinhicyilmaz@yahoo.com
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Mimari oluşumu gereği bir fabrika gibi çalışan yapı, aynı zamanda sosyal alanlar, peyzaj düzenlemesi 
ve konaklama imkânları da sunmaktadır. Tarımsal üretimin seracılık olarak ele alındığı proje 
kapsamında, hem üretim, hem satış süreci işlemleri, hem de sosyal satış ortamı mevcuttur. Toprak 
alanının tükeneceği öngörüsüyle binaların aynı taban alanını kullanarak tepede üretim yapılması 
hedeflenmiştir. Hem gündüz hem gece çalışma ve yaşama olanağı sağlanmıştır. Birden fazla 
sirkülasyon alanıyla, her amaca uygun binada gezintiler yapmak mümkündür. Uzundere alanında çok 
fazla rastlamadığımız market, fırın vb. fonksiyonlar da ortamı sosyalleştirmek amaçlı planlanmıştır.

The building, which works like a factory for architectural formation, offers social spaces, landscaping 
and accommodation facilities. Within the project in which agricultural production is treated as 
greenhouse; production, sales process operations and social sales exist. In 50 years and beyond, it 
is predicted to produce on the hill using the same floor area of the buildings due to the depletion of 
the land. It is possible to work and live both day and night. With more than one circulation area, it is 
possible to navigate in the building for any reason. In Uzundere markets, bakeries or shops, which are 
rare in Uzundere, are also designed to make this environment more social.

Elif Kırmaz 
Indivisible Towers

elfkrmaz@hotmail.com
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Doğadaki tüm canlılar kendilerine ya bir yaşam alanı oluşturmak ya da var olan yaşam alanlarını 
değiştirmek isterler. Bunun için ihtiyaçlarının yanı sıra fonksiyonellik ve ulaşılabilirlik öncelik kabul 
edilebilir. Projede her bir tarım ürünün, komşularının ürettiği farklı bir tarım ürünü ile takas edilebilir; 
böylelikle farklı bir pazar mantığı yaratılabilir. Yaşam alanlarının bu tarım arazileri ile ilişkisi ve 
bağlantısı, bu görüşe dayanarak güçlendirilmiştir. Sağlık, eğitim, alışveriş, sosyal aktivite alanlarının 
eksikliği belirlenerek, yaşam alanları tasarlanmıştır. Ayrıca bu yaşam alanları için, komşuluk ilişkileri 
de düşünülerek, ortak terasların ve kullanım alanlarının tasarımı yapılmıştır.

The Project is located in Uzundere. All living beings want to either create a living space for themselves 
or change their existing living spaces. This need, together with functionality and accessibility must 
be prioritized. Neighbors should be able to produce and barter agricultural goods, allowing for a 
different market logic. With this in mind, this project attempt to strengthen the relationship and 
connection between living area and agricultural land. Social services have been added to address the 
lack of health, education, shopping, social activity areas. In addition, living spaces are designed with 
common spaces and terraces in order to promote personal relationships and build community.

Emre Mintaş
Living Together
emremintas89@gmail.com
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Proje, esnekliğe, özel ve ortak alanların dengelenmesine, çeşitli büyüklükteki konut tipolojilerine, 
çevre ve kimlik ile bağlantılı ekonomik yaşam alanlarının gelişimine odaklanmaktadır. Her modül, tek 
bir hücrenin prefabrik bir temsilidir. Hücreler gibi birlikte çalışırlar, bir yaşam ortamı oluşturmak için 
içsel olarak işlev görürler. Modüller insanlara asgari düzeyde bir yaşam alanı olarak temel ihtiyaçlarını 
sağlar. Her bütçeden kullanıcılar için tasarlanmış 1x49, 2x49 ve 3x49 m² arasında 60 modül birim, 
prefabrik olarak dışarıda hazırlanır ve kuleye sevk edilir. Nesillerdeki değişimlere göre, eski modüllerin 
yeni moduller ile yer değiştirmesi ile modül organizasyonu ve bina formu yeniden şekillenir.

Project focuses on the development of economic living spaces, defined as flexibility, the balance of 
private and common areas, various types of housing, environment and identity. Each module is a 
prefabricated representation of a single cell. They work together and function internally to create a 
living environment. Each module provides people with basic needs as a minimum living space. The 
60 modules units ranging from 1x49, 2x49 and 3x49 m² are designed for every budget-user. The 
modules are prefabricated outside and shipped to the tower. According to the changes in generations, 
module organization and building forms are reshaped by replacing old modules with new modules. 

Gizem Mersin
Re-Modular Social Housing in Uzundere 

gizemmersin@hotmail.com
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İzmir’de günden güne gelişen inşaatlarla ağaçların ve doğanın yıkımı ve tahribatı artmaktadır. 
Gelecekte, doğal alanların şimdikinden daha az olacağını öngörebiliriz. Bu durumdan yola çıkarak 
proje konsepti, yeşil alanları yapıya taşımayı amaçlamaktadır. Alanın güney kesiminde yer alan 
ormanın yapıya geçişi, ortak kentsel tarım alanları yaratan köprüler tarafından sağlanıyor. Mimari 
program, 3+1 ve 2+1 olan ticari alanları ve konut ünitelerini içermektedir. Yerleşim birimleri 
dikdörtgen bir ize dayanır ve her bir birim için teras ve kentsel tarım alanları sağlar. Tarımsal alanlar 
binalarda yeşil bir cephe oluşturur böylece bitkiler doğal iklimi ve daha iyi yerleşim koşulları sağlar.

In Izmir, there is an increase in heavy concrete constructions and destruction of trees and nature. 
In the future, natural areas will be even scarcer. Because of this situation, the project concept was 
determined as transforming nature to the building. Transition from the forest in the south part of 
the site to the building is provided by bridges which are creating common urban agriculture areas. 
Architectural program includes commercial areas and residential units which are 3+1 and 2+1. 
Residential units are all based on a rectangular footprint and provide terraces and urban agriculture 
areas for each unit. Agricultural areas create green facades and the plants provide a natural climate.

İnci Ayşem Erkekler
Oxygen Building
iaysemerkekler@gmail.com
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Günümüzde tarım alanları önemli bir yer kaplamaktadır. İnsanlar doğal tarıma ve yaşama önem 
vermektedir.2023 yılında, olması beklenen savaş ve küresel ısınmadan dolayı; neredeyse hiç ağaç 
kalmayacak. İnsanlar gün ışığı bulamayıp sığınaklarda yaşayacak. Bu yüzden insanlar yiyecek besin 
bulamayacak. İnsanlar teknolojiyi geliştirip, gelişen labaratuvar ortamlarında, besinlerini kapsüllere 
enjekte edip öyle besleneceklerdir. Bu yüzden bu projede tüm mutfak tipleri incelenip, yeni bir mutfak 
tipi geliştirilmiştir.Yani gelecekte mutfaklar yıkılıp yerine küçük labaratuvarlar olacaktır. Bu projenin 
amacı her bloğun altında bir büyük labaratuvar tasarlayıp, insanları komünal yaşama sürüklemektir

Today, agricultural fields occupy an important place. People give importance to natural farming and 
living. However, in 2023, due to the expected war and global warming, almost no tree will be left. 
People will not find daylight so they will live in shelters. Therefore, people will not find food. Humans 
will develop technology and inject food into encapsulation in developing laboratory environments and 
they will be fed this way. Therefore, in this project, all kitchen types are examined and a new type of 
kitchen is developed. In the future, kitchens will be demolished and replaced with small laboratories. 
Designing a large laboratory under a block of this pro- cure is a quest for the present communal life.

Kübra Tekin
Transition To Future

tekinkbr@gmail.com
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İzmir Kadifekale’deki kentsel dönüşüm kapsamında yapımı başlanan ve 61 binadan oluşan Uzundere 
TOKİ evleri birçok kültürden insana ev sahipliği yapmaktadır. Başlıca yaşam alanı ulaşım ve altyapı 
sorunları olan bölgede birçok eksik bulunmaktadır. İnsanların sosyal ve kültürel anlamdaki eksiklikleri 
göz önüne alınarak yapılan çalışmalarda bölgedeki ve kullanıcılar arasındaki uyum sorunu gidermek 
amaçlandı. Doğal özellikleri ve şehrin üstünde bulunan konumunu daha verimli yapabilmek adına 
yeşil ile iç içe bir tasarım geliştirildi. Küçük teras bahçeleri, üst katlarda bulunan yeşil köprü platformu 
ve seralarda kullanıcıların üretirken doğa içinde huzur bulmaları hedeflendi. 

Uzundere TOKİ Houses, which have been started to be constructed within urban renewal in Kadifekale 
are consisted of 61 buildings and have traces of many cultures. There are many shortcomings in the 
area with its transportation and infrastructure problems. Considering the shortcomings of the existing 
urban plan, this project plans to solve these issues one by one for people in social and cultural terms. 
In order to make the natural features and the location above the city more efficient, a design with a 
green interior was developed. Small terrace gardens, green bridge platform on the upper floors and 
greenhouses in the upper floors will both produce and provide peace of nature. 

Mehmet Çağalı
Garden City
mehmetcagali@gmail.com
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Bu proje İzmir’in en yüksek bölgelerinden biri olan Uzundere TOKİ Konutları’nın yerine 
düşünülmüştür. Gelecekteki mimari çözümlere örnek olması amacıyla yüz yıl sonra karşılaşacağımız 
problemleri ele almıştır. Dünyanın şu anki mevcut durumu arıların gelecek yıllarca yok olacağına 
işaret etmektedir. Ekosistemimizde arıların varlığının karşı çıkılamaz zorunluluğu yok oluşlarıyla 
birlikte oksijen azlığı ve yemek bulamama gibi sorunları ortaya çıkaracak. Bu projede, drone 
teknolojisinin arıların yok oluşuna distopik bir çare olabileceği, bir binanın içinde bulunan bir orman 
ve yapay arılarla nasıl kendi ekosistemini oluşturabileceği sunulmuştur.

This project has been considered as a substitute for TOKİ Residences, one of the highest regions of 
İzmir. In order to be an example for future architectural solutions, this project have addressed the 
problems that we will face a hundred years later. The present state of the world and professionals 
indicate that the bees will be extinct for years to come. The undeniable necessity of bees in our 
ecosystem will bring the problems such as lack of oxygen and lack of food in the future. In this project, 
how drone technology can be a dystopic remedy for the extinction of bees and how a forest and 
artificial drone bees can create its own ecosystem is presented.

Merve Pehlivan
Beekeeper

mmervepehlivan@gmail.com
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Uzundere, İzmir’in girişinde kendine ait bir karaktere sahiptir ve buralarda yaşayanlar, yakın 
zamanda gecekondulardan bölgeye taşınmışlardır. İnsanların daha iyi bir yaşam sürmelerine yardımcı 
olmak için, bölgeye ekolojik bir yaklaşım getirilmiş ve bunu mümkün kılmak için binanın güneş 
radyasyonunu azaltılmaya ve aynı zamanda rüzgardan en fazla faydayı elde etmeyi mümkün kılmak 
için konut ünitelerini ayırılıp dikey yönde dağıtmaya çalışılmıştır. Yaprakların ağacın etrafından 
dağılmasından esinlenerek yaprakların yeteri kadar güneş, yağmur ve rüzgar almasını sağlanmıştır. 

Uzundere has its own character and it is in the entrance of İzmir. This neighborhood’s inhabitants 
moved recently to the area and most of them are from slums. To help these people to get a better 
life there should be an ecological approach to the area that they are living in. To make this possible, 
the solar radiation of the building is reduced and also the benefit from the wind is maximized. The 
housing units are separated and distributed in a vertical direction. Inspired by the distribution of the 
leaves around the tree, building blocks get enough sun, rain and wind.

Mohamed Nabo
Pine cliff
mohamednabo92@gmail.com
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Uzundere bölgesine yapılan TOKİ evlerinin yerine içinde tarım alanlarının da bulunduğu yeşil bir bina 
projesi tasarlamak amaçlanmıştır. Mevcut yapısı ve daire sayısı korunmak şartı ile eğimli bir arazideki 
60 dairelik bir apartman üzerine çalışma yapılmış ve her katta birbirinden farklı m2lere sahip ve 
birbirinden farklı ev planları tasarlanmıştır. Bu çalışmada tek olan binanın yerine birbirine dikeyde 
sirkülasyon ve yeşil duvar elemanları ve yatayda tarım alanları ile ilişkilendirilmiş iki bina üzerine 
çalışılmıştır. Yatay olarak devam eden tarım arazisi eğimli arazi ile birleşerek binanın eğimli arazi ile 
bir bütün gibi gözükmesini sağlamıştır. 

The project aims to design a green building project in place of Uzundere TOKI houses, where 
agricultural areas are located. The existing structure and the number of the apartments are kept so 
that the apartment was built on a slope 60 units. Each floor has different meter square and all house 
floor plans are different from each other. Instead of a single building, two buildings associated with 
circulation elements and agricultural areas. The green wall continues vertically and joins with the 
horizontal farming area, which is again located at the front of the building. The horizon of agricultural 
land merges with the sloping terrain, allowing the building to look like a whole with sloping land. 

Muhammet Yusuf Güngör 
Highrising Green

muhammedysf.gungor@gmail.com
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Eğimli araziye gömülü otoparklar, seralar ve alışveriş merkezleri ile kendi kendine yetebilen bir 
yaşam kompleksi fikri ile çevre kirliliği ve arazi eğimi kontrol altına alındı. Arazi içerisinde geçişi 
sağlayan alçak eğimli rampalar ile herkes için tasarım kriteri sağlanırken arazideki 4 blok dışındaki 
tüm alanların yeşil olması arazinin her noktasında kontrollü bir tarımın yapılmasını sağlamış ve sera 
ile kullanıcılar için yiyecek tüketiminin bir kısmı buradan karşılanabilir duruma gelmiştir. Yaşam 
alanlarının her birinde teras balkonlar bulmaktadır. Bu teraslar odaların ışık alan yüzeylerinin 
güvenliğinin ve gizliliğinin korunmasına katkı sağlayarak ailelerin konforunu arttırmaktadır.

The idea of a self-sufficient living complex with parking garages, greenhouses and malls embedded 
in the sloping terrain was created. This allows the parking lot to be controlled on its slope while not 
causing environmental pollution. With low slope ramps that pass through the terrain, access for all 
criteria was achieved. All areas outside the 4 blocks of the land are green, ensuring a controlled 
farming at every point of the terrain, with the greenhouse allows growing vegetables for free food 
consumption. Each living area surrounding with terrace balcony. These terraces increase the comfort of 
families by contributing to the protection of the safety and privacy of the rooms.

Mustafa Oğuz
Mass Housing
mustafaoguz94@yandex.com
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Proje, günümüz ve yakın gelecekteki enerji sorunlarına, sayıları gün geçtikçe artan yüksek konutlarla 
bir çözüm yolu üretmek ve bu konutları çevreye saygılı bir hale getirmeyi amaçlamaktadır. Binanın 
merkezinde bulunan ve çatıdan bodrum kata kadar uzanan şeffaf görünen strüktür, yağmurlu 
günlerde yağmur suyunu içine alıp depolayarak, binanın çevresinde bulunan yeşil alanlara su 
tüketimini verimli bir şekilde kullanmayı amaçlar. Aynı zamanda bu şeffaf strüktür, yağmursuz 
günlerde bir ışık kanalı işlevi görüp, gün ışığı kullanımı ile aydınlatma enerjisi kullanımını amaçlar.

The project objective is to provide a solution to the present and near future energy problems with 
increasing number of high-rise dwellings and to make these dwellings more respectful to the 
environment. The transparent structure which is located at the center of the building, extending from 
the basement to the roof, designed to use the green areas around the building efficiently by absorbing 
and storing the rain water on rainy days. At the same time, this transparent structure will function as 
a light channel on rain-free days and aim at using daylight and lighting energy.

Nazlı Yıldız
Void

nazliyildiz96@hotmail.com
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Yeşil habitat projesi Uzundere’de bulunmaktadır.  Proje, arazide bulunan iki yüksek katlı binanın 
bulunduğu yer değiştirilmeden, yeni binaların oluşturulmasıyla ortaya çıkmıştır. Bu projedeki amaç, 
tarım alanlarıyla birlikte yeni iş imkanı sağlayarak bölgenin ıssızlığından kurtulmasını sağlamaktır. 
İki bina birbirine rampa ile bağlanarak, rampa katları ortak bahçeler oluşturmaktadır ve bu alanlarda 
satış birimleri bulunmaktadır. Projede, her dairenin kendine ait özel bahçesi bulunmakta ve her katta 
farklılık göstererek projenin dış cephesini oluşturmuştur. Binanın döşemeleri 3o döndürülerek her 
bahçenin güneş ışığı alması sağlanmış ve böylece cephelerde hareketlilik sağlanmıştır.

Green habitat project is located in Uzundere. The project has created new buildings without disturbing 
the two towers on the ground. The goal of this project is to enable the zone to be mobilized and 
populated by providing employment opportunities with agricultural areas. Two buildings are connected 
to each other via a ramp helping upper floors form common gardens when they land. The gardens are 
also sales units with commercial areas. In the project, each house has its own private garden which 
changes in variety on each floor to create the facade of the project. The building’s slabs were rotated 
by 3o so that each garden gets sunlight and façade becomes moving.

Nur Gök
Green Habitat
hafizenur50@gmail.com
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İzmir, Uzundere’de var olan toplu konutlara iyileştirme önermeyi amaçlayan proje, sakinlerin 
gereksinimlerini göz önüne almaktadır. Dikey yerleşkeye geçen mahalle sakinlerinin toprakla olan 
bağını kaybetmesi, mahalle kültüründen uzaklaşması sebebiyle ortaya çıkan  çevreye ve topluma 
yabancılaşma sorununa çözüm önerisi sunmaktadır. Yeni öneri projede: ana strüktürden taşan çevreyle 
iletişimini koparmayan bahçeler, 3 katı birbirine bağlamaktadır. İnsan ölçeğine uygun, toprakla 
bağlarını kesmeyen ortak alanlar yaratmayı hedeflemektedir. Ortak bir örtü altında birbirine bağlanan 
farklı bloklar geçmişteki mahalle kültürüne yeni mimari tasarımları ile gönderme yapmaktadır. 

The project suggests remedy to existing housing area located in Uzundere and focuses on the needs 
of the residents who experience problems of neighborhood assimilation and collective alienation. 
Because residents lost their ties with the soil and driven away from their past neighborhood culture. 
Gardens that pop out from the main structure are designed to restore communication with the 
environment, connecting 3 floors together. Common spaces also restore the connection with the soil, 
and are suitable in size to human scale. The different blocks are connected under a common roof 
structure and the architecture of these designs reflects the new neighborhood culture.

Nurcan Can
Interaction Nodes

nurcan.can@outlook.com
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Uzundere’de insanların yaşam biçimleri birbirinden farklıdır, çünkü çoğu farklı yerlerden göç etmiştir, 
böylece bu semte çeşitli gelenekleri ve karmaşık yaşamları beraberinde getirmişler. Projedeki ana 
konsept ‘’Karmaşıklık’’  bu fikirlerden gelir. Tüm cepheler, farklı büyüklükteki yatay düzlemlere 
sahiptir ve bu geniş balkonlar, tarım alanları oluşturmak ve iç mekân  peyzaj arasında bir süreklilik 
hissi yaratmak için şekillenir. Ticari üniteler zemin katta çünkü yüksek binaların en erişilebilir kısmı 
zemin katlardır. Ne kadar yükselirseniz o kadar uzağa gidersiniz ve zaman alır, bu nedenle üst 
katlardaki ticari alanlar, alt katlardaki alanlardan daha az ayak basılan yerlerdir.

In Uzundere, the lifestyle of people is different from each other because most of them migrated from 
different places, so this neighborhood brings together various traditions and complex lifestyles. The 
concept “complexity” comes from these ideas. All facades have horizontal planes alternating slices of 
different sizes. Balconies form agriculture spaces and create a sense of continuity between interior and 
landscape. The commercial units are in the ground floor since the most accessible and public part of 
a high rise building is the ground floor. The higher you go the longer it takes to reach and therefore 
commercial spaces at the higher floors get fewer footprints than spaces at lower floors. 

Okan Kıcır 
Complexlife Uzundere
 okankcr95@gmail.com
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Bu proje toplu konut bölgesi olan İzmir’in Uzundere bölgesinde yer alan mezuniyet projesidir. Proje 
tarım alanları olan ve mevcut binalardan daha gelişmiş olan yüksek binalardan oluşmaktadır. 
Toplamda içinde 120 daire bulunan bu projede ayrıca akuaponik sistemin bulunduğu tarım alanları 
yer almaktadır. Bu dairelere sahip olacak insalar bu tarım alanlarında çalışıp faydalanabileceklerdir. 
Ayrıca projenin diğer bir amacı ise ev sahiplerine daha büyük ev, daha büyük teras ve balkonlar 
sağlamaktır. Son olarak ise yerleşim planında daha çok araç park alanları, daha büyük yeşil ve açık 
alanlar eklemek tasarlamak gibi bazı değişilikler yapıldı.

This is the graduation project that is located in Uzundere; which is an existing housing estate 
neighborhood. Proposed project consists of high-rise buildings with agricultural spaces and more 
improved residential buildings than the existing. There are total of 120 units and agricultural spaces 
which have aquaponics systems in it. People who will live in these houses get benefit from these 
agricultural spaces and work in there. Also another aim of the project is providing these owners bigger 
houses with bigger terraces and balconies. Finally some arrangements were made in the site such as 
designing more parking lots, more green areas and more open spaces in the landscape.

Ömer Şimşek  
Sustain Towers

omarsmsk@gmail.com
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Projedeki hedefim şu an şehir dışında bulunan, çok tercih edilmeyen bölgeyi İzmir’e kazandırmak. 
İnsanların üretim yapabilecekleri alanlar oluşturdum. Bölge insanının, bu bölge içerisindeki iş 
imkanlarını arttırmayı hedefliyorum. Amacım aynı zamanda projede her iki katta ve zeminde bulunan 
tarım alanlarıyla hem mimarinin ve peyzajın doğal görünümünü hem de üretimi desteklemek.

The goal of the project is to improve the area located outside of İzmir’s center. Areas where people can 
produce have been created. It is aimed to increase the job opportunities for the people living in this 
area. Also, it is aimed to support both natural structure and production through the agricultural areas 
in both floors and in the ground floor of the project.

Onur Kartop
Harmony of Alienation
onur-kartop@hotmail.com
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TOKI de yaşayan insanların çoğu Mardin’den İzmir Kadifekale’ye göç etmiş ve sonra TOKI ye 
yerleştirilmişlerdir ne yazık ki TOKI deki yapılaşma Mardin’den göç eden insanların yaşam biçimi 
ve ihtiyaçlarını karşılamamaktadır. Bu projenin amaçı Mardin’deki düzensiz merdivenli sokak 
kültüründen ilham alarak, tarımla bütünleşik sosyal ve kamusal alanlarla buralara yerleşenlerin 
maddi manevi bütün ihtiyaçlarını gidermek.

Most of the people who lived in Toki migrated from Mardin to Izmir Kadifekale and then settled in 
Toki, however the towers in TOKI  do not meet the lifestyle and needs of the people who migrated 
from Mardin. The aim of this project is to address the irregular street culture in Mardin. In the new 
proposed project; social and public areas are integrated with agriculture, providing proper lifestyle 
suitable for the users and their financial needs.

Ramazan Çağlıyan
Maride Tower

ramazancaglyan@gmail.com
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Proje dikey şekillendirme ve betimleme üzerine yoğunlaşmış bir konut projesidir. Uzundere’de bulunan 
TOKİ sosyal konut projesinde yapılacak olan değişiklik ve geliştirmelere odaklıdır. Öncelikli eğilim, 
geliştirmeler ve minimal değişikliklerle mekanın ve binanın özelliklerini ve çevrenin güncel durumunu 
geliştirmeyi amaçlar. Bina sakinlerinin TOKİ’den önceki yaşam alanları ve sunduğu imkanları göz 
önüne alınarak projede her bir yaşam alanı için sakinlere kendilerinin şekillendirebilecekleri ekstra 
alanlar sağlanmıştır. Bu geliştirmelerle birlikte sosyal konut projesi daha düzenli, işlevli ve çalışan ve 
her sakinin katılımda bulunup keyfini çıkarabileceği bir alana dönüşme potansiyeline sahip olacaktır.  

Project is mainly focusing on the vertical formal representation of a housing complex. It also modifies 
the social housings in Uzundere TOKİ. The aim is to make modifications and design applications to 
improve the existing housing projects and the under maintained environmental features of the region. 
Project evolved to create a modest yet elegant touch to the existing features. By considering the earlier 
life style and qualities of the occupants, the objective shaped to creating a living area which increases 
their opportunities. With these improvements and additions to the social housings it is possible to 
create a well-organized and working environment that everyone can contribute and enjoy living in.

Simay Balbay
Fit Inn
simaybalbay@gmail.com
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Projenin amacı, insanların birbirleri ile olan iletişimini arttırarak yeni sosyal bir yapı oluşturmaktır. 
Binanın daireleri yaz ayında gelecek minumum radyasyon analizine göre döndürülmüştür. Bu 
döndürmeler her 3 katta bir, tarım alanlarında yetişecek olan bitkilere yeterli m2 alan bırakacak 
şekilde olmuştur. Bu alanlar, binanın 4 cephesinde de olup, tarımda çeşitlilik sağlamıştır. Öte yandan 
binanın strüktürel ağı binayı desteklemekle birlikte doğu cephesinde güneşin etkilerini de kırarak 
gölge alanlar sağlamış ve aynı zamanda gölgelendirme elemanı olarak görev almıştır. Bu yapı 
betonarme ve çelik sistemin biraya getirilmesi ile tasarlanmıştır. 

The main purpose of this project is to create a social environment for the people by increasing the 
communication between them. The units inside the building were rotated according to the minimum 
radiation analysis of the summer seasons. They take place at every three floors in order to create 
enough agricultural space for the plants that will grow here. These areas were located on all four 
elevations of the building to create more agricultural diversity. On the other hand, the eastern part of 
the building has a system that supports the building structurally and breaks the sunlight by acting as 
a shading element. This structure is a combination of concrete and steel construction. 

Tuğberk Marlalı
Easy Pro-Life

tugberkmarlali@live.com
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Proje, Uzundere aiIeIeri için mahaIIe küItürünü dikey bir biçimde yansıtmayı hedefliyor. YapıIan 
anaIizler burada yaşayan insanların önceki yaşama anlarıyla sosyal ve mekansal uyuşmazlık 
olduğunu  beIirIemiştir. Dikey mahalle sayesinde insanlar eskiden olduğu gibi bina içindeki 
aktiviteIerden istedikIeri gibi faydaIanabiIecek  bununla  birIikte  10. katta  bulunan  meydanda  da  
komşularıyla  bir araya gelip zaman geçirebilecek. Ayrıca binanın merkezine konumIandırıImış atrium 
sayesinde binaya aIınan günışığı miktarı artıyor ve güney cephesinde de bunu açık bir biçimde ifade 
ediyor.

The project aim is to create a vertical neighborhood for families in Uzundere. According to an analysis 
made, people have spatial and social incompatibility between their previous and new habitats. Due 
to the vertical neighborhood, people can spend their time and enjoy. AIso, they can gather around 
the square located on the 10th floor. Besides, the building has an atrium, which is located in the 
center, to receive more day Iight. It aIso expresses itseIf on the south façade. The agriculture areas are 
Iocated at the locations with the optimaI amount of sunlight during the day. 

Vecdi Akkaya
Habitat tower
vecdi.akkaya@hotmail.com
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Tasarımda haklarından mahrum bırakılmış toplum üyelerinin hayal ettikleri ortamı yaratabilmeleri 
adına strüktür ile birlikte boş levhalar sunulmaktadır. Amaç, bu insanların alışmış oldukları hayatı 
sürdürebilecekleri esnekliği sağlayan bir yaşam alanı sunmaktır. Kişilerin ihtiyaçları, sahip oldukları 
ve beğenileri sürekli olarak değişmektedir. Bireylerin yaşam alanlarında bu değişimi takip edilebilir 
kılabilmek adına sistemin bazı kurallar dahilinde büyüyerek ve doğayla entegre olarak kullanıcılar 
tarafından doldurulması öngörülür. Modüllerin büyüklüğü ve konumları farklı aileler tarafından 
belirlenen doluluk ve boşluk tercihleriyle ve güneş ışığı kullanımındaki tercihlerine göre şekillenir. 

The proposed design offers empty slabs just with the structure for the disenfranchised members 
of society to create the environment they imagine. The aim is to offer a living space that provides 
the flexibility for these people to sustain the life they are accustomed. The needs, possessions and 
enjoyment of people are constantly changing. In order to make this change possible in the living 
spaces of individuals, the system should be expanded within the certain rules and be integrated by 
nature. The size and the location of the modules are shaped according to solid and void preferences 
determined by different families and their preferences for sunlight usage. 

Zeynep Kasalı
Tabula Rasa

kasalizeynep@gmail.com
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Basmane insanlar için İzmir’in unutulmuş bir parçası olsa da içerisinde toplum için birçok tarihsel ve 
mimari değerli öğeler barındırır. Geçmişte ve bugünde birçok kültürün kesişim noktası olan Basmane, 
kültürel mirastır. Bölge geçmişteki popülaritesini ne yazık ki kaybetmiştir. Müzeler, iş yerleri, kamusal 
alanlar ve tarihi İzmir evleri günden güne yıkılmaktadır.”Passage” yıkılma tehdidi altındaki bu evler 
için yenileme ve restorasyon merkezi olarak tasarlandı. İçerisinde üretim, sergi alanları ve eğitim 
alanları bulunmaktadır. “Passage” ile Basmane ve Kemeraltı arasında bir kentsel geçit oluşturmak 
hedeflenmiştir. 

Although Basmane is a forgotten part of the city for people who  live in Izmir;  there are very 
important values such as historical and architectural for the community. Basmane, where has been 
the intersection point of different cultures both in the past and today,  is a cultural heritage. However, 
today the region is in a very bad condition. Museums , workplaces , public spaces and houses of İzmir 
are being demolished day-by-day. “Passage” is renovation and restoration space for the houses of 
İzmir which are at risk for demolition. In the project, there are production areas, exhibition areas and 
learning center inside.

Berfin Öztavlı
Passage Renovation and Restoration Center

berfinoztavli@gmail.com / www.berfinoztavli.com
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Projenin amacı, farklı kültürden çocukları bir araya getirerek, birikerek zenginleşen yeni bir kültür 
oluşturmaya uygun ve eğlenceli bir ortam sağlamaktır. Proje 7-12 yaş grubu çocuklara ve ailelerine 
odaklanmakta ve hem çocuklar hem de aileleri için aktivite alanları ve dinlenme bölgeleri vardır. 
Kültürlerin birikimini ifade etmek için, modüler sistem ile fonksiyonlar istiflenerek kütleler ortaya 
çıkarmıştır ve grid sistemi kılavuz olarak yardımcı olmuştur. Çocukların büyümesinde sokaklar büyük 
önem taşır ve ızgara sistemi farklı özellikli sokaklar oluşturarak bu referanslara göre açıklıklar ve 
kütleler oluşur. Bu sokak fikri, projeyi Kemeraltı ve Basmane’nin sokak yapısıyla birleştiriyor.

The project’s aim is to bring different cultures together and provide an appropriate and playful 
atmosphere in order to provide a cumulative culture for children with their own culture’s 
characteristics. It focuses on 7-12 age groups and their families. There are workshops and time 
spending zones for users. In order to express accumulation of cultures, a modular system appears as 
stacking masses on top of each other and a griddle system helps as guideline. Streets have a great 
importance in children growth and the system provides different featured streets and creates openings 
and masses accordingly. That street idea links the project with the streets of Kemeraltı.

Bahar Soykan
STREET Activity Center
bahar1927@hotmail.com / bahar1927.wixsite.com/mysite
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Eski bir ticaret yolu üzerinde yer alan Basmane, zengin bir tarihe sahiptir ve Medya Sokağı projesi 
burada yer almaktadır. Projenin amacı, üretim, eğitim ve bağlantı programlarından oluşan medya 
tabanlı bir program etrafında canlı ve dinamik bir sokak hayatı yaratmaktır. Ana eksen, Agora Antik 
Kenti’nden başlayarak Medya Sokağı’na devam etmektedir. Girişler ve yaya yolları, geçirgenliği ve 
siteye kolay erişim sağlar. Peyzaj elemanlarının dahil edilmesiyle, eksen boyunca yeşil bir süreklilik 
sağlanmaktadır. Binalar, ana eksen boyunca özel kullanımlardan kamusal kullanıma doğru 
düzenlenmiştir ve Basmane’den Çankaya’ya hareket ettikçe hacim ve boyut olarak büyür.

Located on an old trade route, Basmane has a rich history and The Media Hub is located in this 
region. The aim of the program is to create a lively and dynamic street life around a media-based 
program that is consisted of production, education, and connective programs. Main axis continues 
from the site to the historical site of Agora.  The entrances and pedestrian roads provide permeability 
and easy access to the site. Through the inclusion of landscape elements, a green continuity is 
provided along the axis. The buildings are arranged from private to public uses along the main axis. 
The programs grow both in volume and size as one move from Basmane to Çankaya.

Cansu Servet Nur Tatar
Media Street “Voice of Street”    

cansunurtatar@gmail.com
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Birçok kültürden insanların yaşadığı bir bölge sosyal etkileşime ve dolayısı ile ortak bir noktaya ihtiyaç 
duyar. İzmir’in diğer bölgeleriyle karşılaştırıldığında Basmane halkı daha az ortak noktaya sahip; 
örneğin bunlardan tek elle tutulur olanı; din. Bölgede Hatuniye Meydanı ve Camii’nin birleştirici 
yönüyle çok önemli bir entegrasyon mekanı sağlıyor. Arazide Hatuniye Meydanı, Anafartalar Caddesi 
ve Fevzipaşa Bulvarı kesişiyor ve proje bu noktada “Sosyal Entegrasyon Fabrikası” adı altında dili 
olmayan aktiviteleri buluşturuyor. Dans, Resim ve Tekstil Üretimi ile kültürel değerlere dayalı bir 
birleşim sunan mekanlar, açık planlar ve cep parklarla birbirine bağlanıyor.

In a place like Basmane, which has lots of residents from different cultures, there is a need for 
integration zones. Compared to other parts of İzmir, Basmane residents have less common points. 
The most shared purpose is religion. Hatuniye Square and Mosque provide the best integration point 
and act like a magnet in the neighborhood. The Square, Anafartalar Street and Fevzipaşa Boulevard 
have strong connections with each other and they intersect in the site. The project is based on 
social integration with providing Dancing, Painting and Textile Production which are not based on a 
language but on cultural values. These activities are connected with open plans and pocket parks.

Cafer Baran Demir
COPULA “the JOINT” in Basmane
barandemr1907@gmail.com
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“Bir duvar vardı. Önemli görünmüyordu. Bir kapısı yoktu; orada yerin geometrisine indirgeniyordu: 
bir çizgiye, bir sınır düşüncesine. Ama düşünce gerçekti. Önemliydi. Bütün duvarlar gibi belirsiz, 
iki yüzlüydü. Neyin içeride, neyin dışarıda olduğu, duvarın hangi yanından baktığınıza bağlıydı.”* 
Basmane’deki zengin ve çok renkli tabakalar arasında gezerken çeşitli tipolojiler, diller, kültürler ve 
deneyimler gözlenir. Ancak, her katmanda ayrımcılığın olduğu görünmez duvarlar hissedilir. Projede 
mekanlar, eleştirel bir yaklaşımla duvarları yıkarak/parçalayarak açık bir eğitim platormu oluşturmak 
ve kullanıcıların dil, kültür ve hayallerini hikaye anlatımı araçlarıyla paylaşmaları hedeflenmiştir. 
*Ursula K. Le Guin, Mülksüzler

“There was a wall. It did not look important. İnstead of having a gate it degenerated into  a line, an 
idea of boundary. But the idea was real...”*
Various typologies, languages, cultures and experiences are observed while traveling between these 
rich and multicolored layers in Basmane . However, invisible walls of discrimination are felt in every 
layer. The project aim is; with a critical approach of destroying these walls, to create an open learning  
platform  where the spaces are formed by poche walls Project allows people to share their languages, 
cultures, aspirations through storytelling tools. 
*Ursula K. Le Guin, Dispossessed

Deniz Taşkın    
Urban Memory Walls
denizztaskin.94@gmail.com
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Basmane, İzmir kent kültürünün beşiğidir. Şehrin ilk mahallelerine ev sahipliği yapan semt; kahveleri, 
sebilleri, hamamları, çarşısı, garı ve otelleri ile var olmuştur. İzmir’in aydın ailelerinin yolu mutlaka 
Basmane’den geçmiştir. Şu anda ise Türkiye’den ve dünyadan birçok göçmen ve mültecilere ev 
sahipliği yapmaktadır. Zorunlu göçlerle burada yaşayan, farklı kültürlere sahip insanların ihtiyaçlarını 
karşılamak için Basmane Toplum Merkezi projesinde tüm yaş gruplarına hizmet eden çocuk merkezi, 
sağlık birimi, mesleki kurslar, yemekhane ve kütüphane yer almaktadır. Bina, ihtiyaç olduğunda kriz 
yönetim merkezi, aşevi ve ilk yardım birimi olarak hizmet verebilecek donanımdadır.  

Basmane is the heart of İzmir urban culture. The region which hosted the first neighborhoods of the 
city, exists with its coffee houses, fountains, baths, bazaars, shops and hotels. Intellectuals of İzmir 
have must passed through Basmane. Currently, it hosts immigrants and refugees from many different 
countries and Turkey. In Basmane Community Center, the needs of people living here because of 
forced migration are met. In this project, all age groups are supported with childcare center, health 
clinic, vocational courses, cafeteria and library. In case of emergency the building has the equipment 
that can serve as crisis management center, shelter, soup kitchen and first aid unit.

Damla Erdoğan
Basmane Community and Crisis Management Center
damlaerdogan3@gmail.com
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Bisikletler sadece spor ya da eğlence aktivitesi olarak kullanılmamaktadır, çünkü gittikçe daha fazla 
insan ana ulaşım aracı olarak bisiklet seçmektedir. Güvenli bisiklet şeritleri, park yerleri ve serbestçe 
gezmek için açık alanlar bisiklet kullanımının teşvik edilmesinde mimariyle beraber temel bir rol 
oynar, insanları daha az araba kullanmaya teşvik eder. Basmane, İzmir’de bir bisiklet merkezi olarak 
şehre kolayca yerleştirilebilecek bir yer. Dar sokakları, tarihsel kent yapısı nedeniyle sit alanlarının 
çoğunlukta olmasıyla birlikte Basmane önemli bir ulaşım ve aktarma merkezidir. Bu nitelikler 
desteklenerek proje programı oluşturulmuş ve “Biking Around’” Tasarım Akademisi yaratılmıştır.

Bicycles are not only used for sports or as a recreational activity, as more and more people are 
choosing bicycles as their main means of transportation. Architecture plays a fundamental role in 
promoting the use of bicycles, as a properly equipped city with safe bicycle lanes, plentiful bicycle 
parking spots, and open areas to ride freely will encourage people to use their cars much less. 
Basmane is a place which can easily be adapted to city as a bicycle center. The narrow streets and 
historical artefacts of Basmane indicate important transportation stops in Izmir. These qualifications 
supported with the project program and Biking Around’ Design Academy has been created.

Elif Naz Kaya
Biking Around’

elif.naz.kaya@hotmail.com
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Basmane’nin kültürel dokusu üzerinde yapılan analizler doğrultusunda en büyük fonksyionu tiyatro 
olan bir kültür merkezi tasarlanmıştır. Son zamanlarda Basmane’de, mülteci probleminden kaynaklı 
bir kültür çatışması meydana gelmekte. Bu sebeple merkezin ana kütlesi tiyatroya verilmiş ve 
böylelikle ziyaretçiler arasında etkileşim sağlanması hedeflenmiştir. Drama dersleri ve konuşma 
sınıflarıyla ziyaretçiler arasında ilişki kurulup, kültür alışverişi sağlayan avlular ve alternatif bir geçiş 
öneren amfi tiyatro ile kullanıcılara yeni deneyimler sunulmuştur. 

Based on the analyses performed on Basmane’s cultural pattern, a culture center, whose biggest 
function is theater, has been designed. Recently in Basmane, a cultural conflict caused by refugee 
problem is seen. Therefore, the main mass of the center has been given to theater and thus it is 
aimed to provide interaction among visitors. With drama and communication classes, the visitors are 
bonded and provided new experiences by means of courtyards, which enables cultural exchange and 
amphitheater which offers an alternative passage.  

Denizcan Çapa
Performative Communication Center
denizcancapa@gmail.com
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Bina arazisi, eğitim ve ticari alanlar tarafından çevrelenmiş karma ve yoğun bir mahalin içinde 
bulunmaktadır. Her kütlede bulunan boş hacimler sayesinde çevreyle bütünleşik bir tasarım 
yapılmıştır. Hem cephede kullanılan geçirgen malzeme hem de bina yerleşimiyle çevreyle tamamen 
ilişkili mekanlar üretilmiştir. Ara katlarda oluşturulan eğitim ve üretim mekanlarıyla, yakında bulunan 
iş-eğitim merkezlerine destek sağlanmıştır. Kiralanabilir ofislerin bulunduğu en üst katta çevredeki iş 
merkezlerine mekan çeşitliliği getirmiştir. Bu enstitünün çevreyle ilişkili ve geçirgen, aynı zamanda 
kentin dokusuna bağlı olma isteği, bu yapıyı oluşturmaktaki en büyük esinlenme kaynağı olmuştur.

The building is located in high dense environment which is surronding by mixed used area between 
commercial and educational zones. The settlements of masses and glazing facades creates visual and 
phsycial connect with enviroment.All the single solids has single void which creates link inner spaces 
to outdoor spaces..The trade bazaar and car park area generating contexual design.The building is 
supporting contexual site with educational and productional spaces that designed in middle floors.This 
building should related as much as possible about the urban environment and contexual site which 
was the idea inspired me to design this institute.

Fatih Bulut
The Interlace Business Institute

fet.bulut@gmail.com
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Projenin amacı Basmane’yi daha aktif ve sosyal bir mekan haline getirerek aynı zamanda kentin 
yapısını bozmadan halk tarafından da kullanıma açık bir yapı yapmaktır. Projenin fonksiyonu mutfak 
sanatlarının yanı sıra aş evi , festival alanı ve konaklamada içermektedir. Zemin katta halka hizmet 
edecek alanlar olup festival alanları için meydanlar oluşmaktadır ve sirkülasyon bu meydanlarıda 
içeren ana bir aks üzerinde bulunur. Üst katlarda ise daha özel alanlar olan eğitim için ayrılmış 
mekanlar ve ofisler vardır. Kentsel anlamda proje alanına ulaşımı kolaylaştıracak ve aynı zamanda 
festival alanında insanların güvenliği sağlamak amaçlı alternatif yollar yaratılmıştır.

The aim of the project is creating social spaces in Basmane and making this area more active. At 
the same time protect the language of the city. The function of the building is giving a culinary arts 
education but also there are different functions like festival areas, soup kitchen and accommodation. 
On the ground floor there are public spaces like festival area and soup kitchen and there is a main 
circulation axis which is also has the festival squares. On the upper floor offices and education areas 
are located.  To make the access easier for the site there are different roads and that roads are making 
site more secure in the festival period. 

Emine Yazıcı                                                                                                                                  
Culinary Arts Academy
emine.yazici.95@hotmail.com



143

Basmane bölgesi,güncel mülteci durumundan dolayı problemli bir bölge olarak gözükmekte.Bu 
alanda yaşayan insanların çoğu eğitim yetersizliği veya destek eksikliği yaşamakta.Bu yüzden bu 
bölgede bir eğitim ve destek merkezi tasarlamanın efektif olabileceğini düşündüm.Projenin genel 
amacı burada yaşayan insanlara türkiyeye adaptasyon,Türkiyede çalışma hayatı ve türkçe dil eğitimi 
gibi ana eğitim konularında eğitim vermek ayrıca kimlik kayıt ve takibi,aile desteği,çocuklar için 
günlük bakım,psikolojik yardım,acil durumlar için konaklama,ve yasal danışmanlık gibi genel destek 
programları sağlamaktır.

Basmane District is kind of problematic area in terms of current refugee situation. Most of people 
who lives in this particular are having problem such as lack of education or lack of public support.
So I thought that desingin a Community Support & Education Center can be very effective for this 
area.The purpose of the project is to provide fudamental education like adaptation to Turkey,Starting 
business in Turkey or simply Turkish language training but also community support services like ID 
registration,family support,children day-care,psyhological support,urgent residential support and law 
consultancy.

Gökhan Rıdvan Kocaman
Community Support & Education Center

grkocaman@gmail.com
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Basmane , tarihi bir bölge olup bir çok halka açık alanı ve iş merkezlerini bünyesinde 
barındırmaktadır. Fakat bazı bölgelerde sokaklar fazlasıyla ıssızlaşmaktadır. İlk düşüncem bu 
ıssızlaşmayı bozup, faydalı ve daha canlı noktalar yaratmaktı. Bu yüzden tasarlanan kentsel 
sosyalleşme merkezini yanında diğer kentsel alanlar tasarlandı. Bunlar ; halk için bir kent simgesi , az 
gelirli insanlar için tasalanmış bir takas noktası , sokakları canlandırmak için dans alanı ve bir anma 
merkezi. Bütün kentsel park alanları ve bina Basmane halkı ve göçmenlerin birlikte yaşayabilmesi için 
tasarlanmıştır.

Basmane is a historical district which includes a lot of trade centers and public spaces. But in some 
parts or streets of Basmane are desolate. My initial attempt was creating busy and benefical public 
spaces for the society. The building and street pavillions were designed to serve the Basmane society 
for spesific needs. For instance ; A landmark acts like a watch tower ,an exchange pavillion to swap 
items for low-income people, A dance pavillion to give a lively environment inside of the Basmane 
and a rememberence memorial pavillion. All structures and civic social building has designed to 
support society with refugees.

İdil Özsoy
Civic Social Center in Basmane 
idilozsoy20@gmail.com
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Bir sürü etnik kökenleri, kültürleri ve mimari stilleri bulabileceğiniz yerlerden birisidir Basmane. Bu 
açık alan ve bina, kümülatif olarak birikmiş oluşumlara uymaya çalışmaktansa zıtlık oluşturmak 
amacıyla tasarlanmıştır. İnsanların çeşitli opsiyonlar ile saklanıp topluma uymaya çalışmaktansa 
kendileri gibi olabilecekleri bir ortam yaratılmaya çalışılmıştır. Yürüyüş patikaları, gölge elemanları, 
toplanma mekanları, amfitiyatrolar gibi elemanlarla, türlü aktivitelere ve ihtiyaçlara uyum sağlayan 
çeşitli büyüklüklerdeki kapalı mekanlar da yer almaktadır. Kapalı mekanları barındıran bina, alanın 
ana fikrini yansıtıp dış cephelerden kaskatı durup içten organik bir biçimde şekillenmektedir. 

 As Basmane is a place where a lot different cultures, ethnicities and architectural style;s this 
public space and building was designed to contrast every movement which has been accumulated 
there rather than trying to fit in.This place is designed to let people to enjoy their time with the 
comfort of options and security without trying to adapt or hide. It consists of outdoor areas: paths, 
shading elements, gathering places, amphitheather etc. and enclosed spaces with various sizes to 
accommodate assorted activities and needs as time goes on. Building which hosts the enclosed spaces 
reflects this idea with its rigid facade and organic interior

Ilgaz Elif Göcen
Urban Mesh

ilgaz.elif.gocen@gmail.com
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İzmir Basmane’de sağlık anlamında bir eksikliğin olduğu farkına varılmıştır. Burada çok fazla 
mülteci nüfusu bulunduğundan ve sağlık kontrolleri tam olarak yapılamadığından, bilinçsiz bir 
ortamda çocukların sağlıksız büyüdüğü gözlemlenmiştir. Hem insanlara sağlık bilgisinin verildiği hem 
kontrollerinin yapıldığı ve aynı zamanda acil müdahalelerin uygulandığı bir poliklinik projesi üzerine 
çalışılmıştır. Burada insanların güvenli ve sağlıklı bir alanda olduklarını hissettirmek temel amaç 
edinilmiştir. İzmir sağlık konusunda pilot bölge olarak ele alınıp, burada yapılacak projenin ardından 
başka yerlerde de bu tip projelerin uygulanabilirliği düşünülmüştür. 

In İzmir Basmane, it was realized that there was a lack of health care services. Due to the expanding 
number of refugees, health care services become insufficient and in an unconscious environment, 
children grow unhealthy. A policlinic project, in which while health information is given to the people, 
emergency interventions are also being applied. Since İzmir is considered as a pilot region for such 
health care services, this project may become an inspiration elsewhere. In this way, a hotline for 
health care services expanding from small areas to bigger areas can be created with the network of 
polyclinics.

İlker Ustaalioğlu
Health in Basmane
ilker_ustaalioglu@hotmail.com
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Proje, kendi içinde hareket ve entegrasyon kavramını içerir. Eğitim, iş, konaklama eksikliği ve boş 
evlerin sayısı göz önünde bulundurulduğunda; program, katılımcıları vatandaşlarla birleştirecek, 
katmanlı altyapıyı optimize edip yönetecek bir sistem oluşturma fikrini geliştirir. Bu düşünceden yola 
çıkarak, program, ilk olarak kendi konaklama imkanlarını ön plana çıkarırken, katılımcıların iş sahibi 
olacağı ve hükümetten gelen bir fonun yurttaşların boş apartmanlarında ilk kira yılı için sponsor 
olacağı ve son aşamada ise katılımcıların toplumun aktif kısmı haline gelmesi, konaklama, yerel 
topluluk ve çevreyle ilişki kurma, çalışma ve iletişim kurabilmesiyle sonlanabilen bir stratejiye sahiptir. 

The project includes the concepts of movement and integration. Considering education, work, 
accommodation needs and the amount of vacant houses in Basmane, the program develops the idea 
of creating a system that will bring the participants and the citizens together while optimizing and 
managing the layered infrastructure. Following this idea, the program suggests accommodation, 
provides participants to run businesses in order to get a government funding that would cover the 
first year’s rent, and so that participants will be ready to take an active part in the society, be able to 
work, communicate and pay for accommodation by creating relations with the local community. 

İrem Kaleci
Integration Lab.

iremkaleci@gmail.com
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Basmane’de yapılacak olan bu Ortak Çalışma alanı, hem serbest çalışacak insanlar hem de bu 
bölgede yıllardır sanatlarını sürdüren yerliler için rahat bir çalışma ortamı olacaktır. Proje, üç ana 
binadan ve bir meydan çevresinde bulunan bir konferans salonundan oluşmaktadır. İşlevlerine göre 
ayrılan bu yapılar birbirine köprüler sayesinde bağlanmaktadır. Ortada oluşan bu meydan semtin 
kültüründe olan kortejo yapıları simgelemektedir. Meydana bakan cephelerin tamamının cam olması 
burada çalışacak olan insanların birbirleriyle olan iletişimini arttırmaktadır. Bu yapılar fikir üretimi, 
fiziksel üretim ve yönetimden oluşmaktadır. 

The co-working study area to be built in Basmane will be a comfortable working environment for both 
the people who will work freelance as well as the locals who have been performing their arts for years 
in this region. The project consists of three main buildings and a conference hall, which are located 
around a square. These structures are separated according to their functions which are bridged to each 
other by forming an intersecting structure. The reason of which the square is formed in the middle and 
the glass facades are facing to the square, is the redesign of the cortejo structure in the Semin culture. 
These structures consist of idea production, physical production and management. 

Kaan İnceer
Synchronic Center
kaaninceer35@gmail.com
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Proje, Basmane’de 2000 m2’lik bir arazinin 1300 m2’lik bir bölümünde yer almaktadır. Mevcut 2 
ticari binanın yıkımı önerilmektedir. Yakındaki okullarla ilişkili olarak entellektüel çocuk adaptasyon 
binası olarak işler. Bina kamusal alanlar ve adaptasyon faaliyetleri olarak işlev görmektedir. Binanın 
zemin katındaki sergi salonları ve peyzaj elemanları kent ile bütünleşmeye yardımcı olmaktadır. 
Cephe hareketlerinde de bu işlev bölümlerinden etkilenmiştir. 3. boyuttaki kırılma hareketleri güneş 
ışınlarının daha etkin kullanımı adına yapılmıştır. Bu kırıklıklar ve oturma alanındaki kırıklıklar parsel 
ve sokak akslarından yansıtılmıştır.

The project sits on a 1300 sqm part of a 2000 sqm land in Basmane. It suggests the destruction of 2 
existing commercial buildings. It is an intellectual child adaptation building in relation to the nearby 
primary schools. The building functions as public spaces and adaptation activities. Exhibition halls 
and landscaping elements on the ground floor of the building help to integrate the facility into the 
city. Facade movements were influenced by this function divisions. The fractures in dimension 3 were 
created for a more effective use of sun rays. The facade and the geometry of building are influenced 
by the lot footprint and street axis.

M. Tuğrul Aydın
Basmane Children Intellectual Adaptation Facility

mtugrulaydin@gmail.com
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Tasarımın asıl amacı Basmane’nin dokusunu ortaya çıkarmak ve ilgileri buraya çekmektir. Bunun 
için seçilen yol ise bu dokuya tamamen zıt bir tasarım oluşturmak ve iki farklı dokuyuyu yan yana 
getirerek aykırı yönleriyle birbirlerini desteklemelerini sağlamaktır.

The design idea is to emphasize old texture of Basmane and getting some interest in here. For that, 
chosen path is to design something new that completely opposite to it and by getting them together, 
using their contrast to support each other. 

Mehmet Özkan
Ooze Education Facility
mehmet8ozkan@gmail.com
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CCAC- Kültürler Arası Farkındalık Merkezi Basmane’nin, tren garı ve otelleriyle, geçişlilik durumunun 
bir sonucu olarak; tarih boyunca süregelmiş çok kültürlü yapısının kutlamasıdır. Sıkışık kent dokusu 
içerisinde iç ve dış avlusunun etrafında oluşan aktiviteler, kamusal mekan ve erişilebilirlik konularına 
çözüm arayan kentsel stratejilere dayanarak eklemlenmiştir. Ayrıca, 20. yy’da “Avangard” olarak 
okuduğumuz; gelenekten kopuşun ve yenilik arayışında sınırları zorlayan düşüncelerin, günümüz 
durumunda mimari üretim metodunun “disiplinler arası” bir yaklaşımdan çıkarılabilmesini savunur 
ve sonucunda CCAC bütün geleneksel metotlara karşı durup Lacan psikanalizi üzerinden kendi kendini 
keşfeden bir süreçte tasarlanmıştır.

CCAC- Cross-cultural Awareness Center is a celebration of multi cultural society, as a result of transit 
character, in Basmane. The activities, inner as well as the outer passages, are articulated according 
to urban strategies on issues of public spaces and accessibility. Moreover, what is observed from the 
literature of 20.yy, “Avangard”, as disengagement from conventional and push the limits of seeking 
novelty, is re-criticized in today’s circumstances with an “inter-disiplinary” approach. As a result, 
CCAC is designed against conventional methods,  based on Lacan pshycoanalysis and self-discovery 
purposes.

Onur Polat
CCAC: Cross-Cultural Awareness Center

arch.onur.polat@gmail.com
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Basmane, İzmir’in en eski yerleşim bölgesidir. Günümüze kadar birçok medeniyete ev sahipliği 
yapmıştır. Bu yüzden bölge birçok farklı dinden etkilenmiştir. Müslümanlar, Yahudiler ve Hıristiyanlar 
Basmanede aynı kültür içinde yüzyıllardır bir arada yaşamaktadır. Ana tasarım fikri olarak 
Basmane’de çok amaçlı bir kültür merkezi oluşturma amaçlanmıştır. Bölgenin tarihsel ve toplumsal 
kültür birikiminden güç alınmıştır. Asıl fikir, farklı dinler ve farklı kabileler arasındaki toplu yaşam 
ve kültür paylaşımıdır. Mimari program; hoşgörü merkezi, eğitim alanı, fuaye ve toplu ibadet alanı 
çevresinde şekillenmiştir. İbadet, insanlar arası etkileşimde büyük rol oynamaktadır.

There were many different ethnic groups that established their civilizations since 500 BC in 
Basmane and it was affected by many different religions, too. Muslims, Jews and Christians were 
3 main religions in this part of the country for centuries. Therefore, a multi-faith community centre 
was designed. The regions’ historical and cultural accumulation has been an inspiration so the 
architectural program was shaped around. The main idea is sharing a collective life and culture 
between different religions and nations. Praying is the second function in the program because it is a 
connective feature for people and communities by sharing their rituals, cultures even cuisines. 

Mustafa Sabırlı
Multi – Faith Community Centre
mustafasabirli@outlook.com / www.mustafasabirli.com
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İzmir tarih ve araştırma merkezi, İzmir’in kalbi olan Basmane semtinde tarihin bütün izlerini taşıyan 
ve insanların tarihten izler bulacağı bir projedir. Aslında ‘’şibumi’’ olarak anlam kazanan bu proje, 
dışardan olağan görünen ve aslında içinde barındırdığı büyülü tarihi ve anlamı araştırmadan ve 
incelemeden anlayamayacağımız Basmane’nin İzmir kentine ve dışarıya bir yansımasıdır.
Farklı kültürlerden insanlarda merak uyandırarak aynı zamanda modern yaşantımızdan izler taşıyan 
İzmir tarih ve araştırma merkezi geçmişten geleceğe aktarılan saygının bir simgesi olarak Hatuniye 
Camii’nin yanında yer alır ve inancı farklı olan insanların eşyalarını, kitaplarını sergiler.

The history and research center of İzmir is a project that will trace all the history of people and find 
traces of history of Basmane. This project, which is actually known as “Şibumi”, is a reflection of 
Basmane and its outward appearance cannot be understood without examining and examining the 
meaning that it actually has. At the same time, İzmir history and research center, carrying the traces 
of our modern life with the curiosity of people from different cultures, is located next to Hatuniye Cami 
as a symbol of respect that is passing from the past to the future.

Neslihan Gülber
History and Research Center of Izmir

neslihangulber@gmail.com
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Basmane bölgesinde Hatuniye Camii’nin yan parselinde bulunan arazi, bölge karakteristiği açısından 
bakıldığında tekstil ve diğer iş merkezlerinin odak noktasında yer almaktadır. Proje sürecinde, bölgede 
yoğun bir ticaret alışverişinin olması fakat çalışma için elverişli koşulların bulunmaması nedeniyle 
bölgeye bir üretim merkezi önerisi getirilmiştir. Arazi çevresinde yer alan dikiş atölyeleri, kumaş satış,  
kesim ve tekstil makinaları satış ve onarım dükkânlarının bir merkezde toplanması hedeflenmiştir. 
Yapı, arazinin dinamiğini bozmayacak şekilde komşu binalara yapışarak ve bulduğu boşluklardan 
dallanıp ziyaretçiyi içine alacak şekilde tasarlanmıştır. 

The site is located in the side parcel of Hatuniye Mosque in Basmane region. During the design 
process, a production center proposal has been introduced to the region due to the fact that there are 
intensive trade exchanges in the region but there are no favorable conditions for the operation. It is 
aimed to collect a center of sales and repair shops, sewing atelier, fabricers, fabric cutting shops and 
textile machines located in the neighbor of the site. It is designed to cling to neighboring buildings so 
as not to disturb the dynamism of the building site and to branch out from the spaces that finds and 
include visitors. 

Özge Öztürk
Urban Knot
ozgeozturk95@gmail.com / www.ozgeozturk.net
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Dojo (dövüş sanatları akademisi), sürükleyici öğrenim için salon veya mekandır ayrıca egomuzu 
ehlileştirip disiplin altına almayı öğrendiğimiz, bedensel, zihinsel ve ruhsal yönden kendimizi 
arıttığımız yer olarak tanımlanabilir. Kelime geleneksel olarak dövüş sanatları alanından ve Japon 
kültüründen gelir. Projenin amacı, spor yardımı ile insanlar arasında bir bağlantı kurmak ve Dojo 
kültürünü korurken mimari açıdan yenileyip her türlü kullanıcıyı aynı çatı altında buluşturabilmektir. 
Bunu başarabilmek için kullanıcıları karma kültürlerin bir arada bulunduğu bir bölgeye getirerek nötr 
bir mekan yaratmak ve yeni bir alana aşina olma sürecini paylaşmaya çalışmaktır. 

Dojo (martial arts academy)  is a hall or space for immersive learning or meditation, also to 
domesticate the ego and to learn ourselves from the physical, mental and spiritual aspects. Dojo is 
traditionally in the field of martial arts and comes from Japanese culture. The project’s aim is making 
a connection between people by the help of sports and renovating the Dojo within an architectural 
aspect while preserving the culture and bringing all types of users under the same roof and to do that 
idea is to create a neutral space for all people by bringing an outsider feeling or culture to a region 
where mixed cultures coexist and sharing the same process of getting familiar to a new space. 

Özgün Şahin
AlternatedDojo

ozgunarch@gmail.com
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Merkez 5-17 yaş aralığındaki çocuklara hizmet vermektedir. Program 4 farklı tesisten oluşmaktadır; 
Sanat,Müzik,Spor ve Dİsleksi Merkezi olarak hizmet vermektedir. Tasarımdaki öncelikli amaç 
Basmane’deki çocuklara onların kendilerini geliştirebilicekleri ve hobi edinebilicekleri bir sosyal 
aktivite alanı oluşturmaktır.  Aynı zamanda, tesis disleksi çocuklara özel eğitim alanı oluşturarak 
eğitim görmelerini sağlarken ek olarak diğer yaş gruplarıyla sosyal alanda birleşme olanağı 
sağlamaktadır. Projede üzerinde bitkiler yer alan bir kanopi bulunmaktadır ve bu kanopinin olduğu 
yol bizi bu tesisten ana yola bağlamaktadır. 

The center for children between the ages of 5-17. A program have 4 type of facility. First function; 
Dyslexia Center, Second function; Sport Center, third function; Music Center and fourth function; 
Art Center.  The primary goal of the design is to provide various social activities to the children in 
Basmane and contribute to their personal development. At the same time, the facility aims to serve 
children with dyslexia and aims to bring a different dyslexia center to İzmir. Also there is a path  which 
places in the middle of the buildings as a connector and that way lead us from the facility to the main 
road with plants on the top of that path.

Perin Dostugür
Dancing of Canopy  
pdostugur@gmail.com 
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Basmane geçmişte birçok farklı kültürde insana, tarihe ve mimari kalıntılara ev sahipliği yapmıştır. 
Bu doğrultuda tasarım alanı, yol güzergahları, tescilli eser yapıları, arka planda kalmış toplanma 
odaklarıyla incelenmiştir. İnşa edilen parsel içinde plan düzleminde kent dokusunu bozmadan, 
Basmane’nin karmaşasını yansıtan yeni bir bina tasarlanmıştır. Ayrıca Hatuniye Cami ile bağlantıyı 
güçlendirici hem alt hem de üst kotta tasarlanan yollar ve tünellerle kent sakinlerinin farklı 
deneyimler edinmesi sağlanmış, kent sakinlerinin gündelik hayatlarını kolaylaştıracak, ticari hayatın 
verimini arttıracak kısacası bölgenin yaşam kalitesine etki eden üretim binası tasarlanmıştır.

Basmane has been hosting people and architectural values coming from the remains of many 
different cultures throughout the history. The district was examined through its road routes, registered 
works, back-to-back aggregation foci. The building was designed within the specified lot, reflecting 
the complexity of Basmane. In addition, the connection with the Mosque reinforced the roads and 
tunnels that were designed both at the lower and upper levels, enabling the residents to have different 
experiences. Moreover, the production facility is designed to facilitate the daily life of the city dwellers 
and to increase the productivity of the commercial life, in short, the quality of life of the region.

Rana Karya Sağlam
Local Weaving Facility 

saglamkarya@gmail.com
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Basmane’nin günümüzdeki durumu kent sakinleri için ilgici çekici bir alan olmaktan çıkmıştır. 
İncelemeler sonucunda, İzmir’in tarihini anlatacak, kentte yaşayanlar ile Basmane’yi birleştirmeyi 
amaçlamış bir tarih ve sanat müzesi tasarlanmıştır. Projenin amacı, geçmiş, bugün ve gelecek ile 
ilgili bilgi edindirmek, bu bilgileri yaymak, içinde bulundurduğu programlarla tarih bilinci oluşturmak 
ve halk ile Basmane’yi yeniden bir araya getirmektir. Yapı tasarlanırken, platformlar aracılığı ile 
Altınpark tarihi kazı alanında farklı açı ve yüksekliklerden gözlem yapmak mümkün olmuştur. Bu 
platform diğer binaların da içinden geçip, farklı alanlar yaratmıştır. 

Basmane today is not an interesting area for the city dwellers, but a place where low income people, 
refugees generally prefer. As a result of the surveys, a history and art museum is designed to tell the 
history of İzmir and to unite the people living in the city. The aim is to create awareness of history, 
re-link Izmir to Basmane, provide knowledge for past, now and the future, collect the knowledge and 
spread it with all the programs within the building By means of platform structures it is possible to 
observe the Altınpark historical excavation site at different angles and heights.

Selinay Kunter
Fluidity Art
selinay96@gmail.com
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Bu bölgede yürümeye başlayınca, mahallenin soğuk ve tenhalığı tedirgin etmektedir. Bu etkinin 
değişmesi ve bölgeye canlılık getirebilecek bir mekân oluşturmak amacıyla öncelikli olarak çocuklara 
yönelerek, onların yaşama bakış açısına bir nebze yardımcı olabilmek adına mutluluk ve heyecan 
verici bir mekân tasarlamak projenin öncelikli amacıdır. Renkli yüzeyler çocukların ruh halini 
değiştirmek ve dikkatleri çekmek adına tasarlanmış hem mekânsallaşmada önemli rol oynamakta, 
hem de projeye eğlence katmaktadır. Var olan sirkülasyon aksları kullanılarak eğlenceli, renkli ve 
güvenli bir iç bahçe oluşturmak bu projenin en önemli stratejisidir. 

While a person is walking through the district, he or she is going to feel like it is cold and terrifying. 
Therefore, for Basmane, changing the district effect by using different colors for children is an 
important point to focus on. Getting Basmane children together at one point is the first aim for 
this project. Using the existing axes and creating safe inner gardens are the main strategy of this 
structural usage. Using colorful pathways are designed to take children’s attention. Protections for 
excessive amount of sun rays through metal elements in East-West side of the structure was one of the 
strategies. 

Şeymanur Çelik
Getting Colorful for Children

seymaarc9160@gmail.com
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Bu projenin amacı, psikolojik ve sosyolojik konularda yardıma ihtiyaç duyan insanlara bir barınak 
sağlamaktır. Güçlü ve ikonik tasarım, binaya Basmane’de görmeye alışık olunandan farklı bir doku 
kazandırmayı amaçlar. Yapının ilk iki katı binanın bulunduğu konumla olan mekansal ilişkisini 
sağlamak amacıyla Batı’ya yönelirken, en üst iki katı ise sakin bir ortam sağlayan vahayı izlemek 
amacıyla Güney’e dönüktür. Bu merkezde yer alan üç farklı birimde depresyon hastaları için birebir 
yardım alanları, zorunlu göçmenliğin sonuçlarına katlanan kişiler için grup terapileri ve bağımlılık 
yüzünden acı çeken insanlar için gözetim altında kalabilecekleri odalar yer almaktadır.

The main purpose of this building is to create a shelter for the people who need psychological and 
social help. The strong and iconic approach of its design is to create a different texture from what 
people are used to see in Basmane. The first two floors of the building are facing towards West, 
following the spatial relationship which the site and Basmane had. The top two floors are facing 
towards South, watching the small ‘’oasis’’ created for a peaceful environment. This center has three 
different units which are: One-to-one units for depression, group therapy units for forced immigration 
and supervised units for addiction

Talha Üge 
The Sanctuary in Basmane
talha_uge@hotmail.com
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Basmane İzmir’in iç kesimlerinde kalan ve tarihi birçok kültüre tanıklık etmiş ve aynı zamanda 
da bu tanıklığın birçok izini taşıyan bir yerdir. Son zamanlarda birçok göç almakla birlikte, farklı 
kültürlerin iç içe yaşadığı bir yaşam alanına dönüşmüştür. Basmane ziyaret edildiği zaman, yaşanan 
ilk sorunlardan biri, ulaşımın dar ve düzensiz bir yapıya sahip olmasıdır. Sanılanın aksine çarpık 
kentleşme sorunun birçok izlerini taşıyan bu yer, birçok yeni yol ve ulaşım yollarına açık bir yapıya 
sahiptir. Basmane’ye yapılacak olan üretim programına dayalı bu proje sayesinde, Basmane daha 
fazla kamusallaşmış ve geçirgenliğini arttırmış bir yer haline dönüşmeye başlamaktadır. 

Basmane has witnessed various cultures and it still carries the traces of this testimony. At the same 
time, it has become a living area where different cultures live together within the high immigration. 
One of the problems is that the region has a narrow and irregular street pattern. Contrary to what is 
believed, this place, which has many traces of the problem of urbanization, has an open structure to 
many new roads and transportation routes. According to this project, based on the production program 
and aim to make, Basmane is becoming more and more publicized and it has become a place that 
increases its permeability.

Tuğçe Tunca
Basmane Town Square

tugcetunca12@gmail.com
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Basmane semti tarih boyunca birçok farklı kültürden topluluğa ev sahipliği yapmıştır. Bunların 
mimari yapı anlamında geçmişten günümüze en çok iz bırakanlarından biri bilindiği üzere Yahudilerin 
Kortejolarıdır. Bu örnek bize farklı kültürden bir topluluğun belirli bir süre çalışıp ikamet etmesi 
durumunda kentin tarihi dokusuna mimari yapı anlamında nasıl etki edilebiliceğini kanıtlamıştır. 
Suriye’deki savaştan sığınmak üzere İzmir’e göç eden Suriye vatandaşlarının büyük çoğunluğu 
Basmane çevresinde yaşamını sürdürmektedir. Farklı bir kültür ve bölgeye göç etmenin algısını 
projede form ile yansıtmak amaçlanmıştır ve yabancılaşma algısı üzerinde durulmuştur. 

Basmane has hosted many different cultures throughout its history. One of those who left most traces 
in the sense of architectural structure is the Jews’ Kortejos. The majority of the Syrian citizens who 
migrated to İzmir to take shelter during the war continue their life around Basmane. Perception of 
migrating to a different culture and region was aimed to be reflected in form within the project. A 
transit between streets and a defined square in the urban sense with the soft touch of massive masses 
was aimed to be offerred as much as possible. It was designed to have a direct relationship with the 
street, which will not disturb this perception on the ground floor functions. 

Yalın Batu Arslan 
Stranger
yalin_arslan@hotmail.com
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Projenin amacı, arkeolojiye ve arkeolojik kazılara referans veren bir ziyaretçi merkezi yaratmaktır. 
Konsept olarak arkeolojiyi ve arkeolojik kazıları mimari olarak anımsatmak ve onların değerine dikkat 
çekmek amaçlanmıştır. Bu bağlamda projenin en dikkat çekici yeri olan sergi alanı, diğer bina içi 
işlevler kullanılırken her açıdan görülebilecek şekilde tasarlanmıştır.

The aim of the project is to create a visitor center which is related with archeology. In terms of the 
concept, the project tries to reflect archelogy and excavation with a central exhibition center. In the 
design process, the main consideration was to design through excavation feeling so regardless of the 
function, the feeling and the importance of archeolgy in users mind will be created.

Barçın Can Pınar
Klozamenai Archaeology Visitor and Excavation Center

barcin_93@hotmail.com
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Konsept oluşumunda yaya yollarının ve arazinin çok büyük bir rolü vardır. Yaya yollarının yönlendirme 
elemanları olarak kullanılması ve kamusal alanları yaya yolları ile merkezileştirme fikri, projenin 
konseptini oluşturmuştur. Bütün kütle, bu fikir ile oluşturulmuş olup, kamusal alanları kendiliğinden 
yaratmıştır. Ek olarak, bu proje fonksiyonları birbirine bağlayan bir pasaj içermektedir. Bu pasaj, 
yayalarda ve ziyaretçilerde merak uyandırabilir, böylece kamusal alanlara anlam kazandırabilir. 
Zemin katta kullanılan transparanlığın ve birinci katta kullanılan kütlelerin amacı yapıya anıtsal bir 
görünüm kazandırıp, bu alanı kentsel bir simge haline getirmektir.

The potential of the pedestrian roads and the other characteristics of the site have a great role 
to create a concept. In this case, using pedestrian roads as redirecting elements and the idea of 
centralization with pedestrian roads and public spaces formed the concept, which is “centralization”. 
The whole mass is shaped by this idea, therefore, public spaces are created spontaneously. Moreover, 
the project includes a passage that is connecting different functions. This passage can create a 
curiosity for visitors and pedestrians. The purpose of using transparency on the ground floor and on the 
masses of the first floor is to create a monumental visual which can become a landmark.

Batuhan Yeniuğurel
Centralization
batuyeniugurel@gmail.com
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 “Simülasyon” teknolojisi çağımızın en önemli ve verimli teknolojik gelişmelerinden biridir. 
Günümüzde bu teknolojiyi birçok alanda kullanıyor ve ondan çeşitli deneyimler elde ediyoruz. Aslında 
bu teknoloji için “deneyim” önemli bir kelimedir. “Simulasyon” bir arkeoloji müzesi için değerlidir 
çünkü içinde bulunmadığımız bir çağdan deneyim elde etmek oldukça heyecan vericidir. Proje bu fikir 
etrafında şekillenmiştir ve sergi alanı olarak da kullanılan büyük ölçekli bir deney alanını barındırır. 

‘Simulation’ technology is one of the most important and efficient technological developments of our 
era. Nowadays, this technology is used in many areas and giving diverse “experience” which is the 
keyword in the project. In order to provide a diverse experience, “simulation” can be valuable for an 
archeology museum, since getting experience from the ages that we did not live in, is quite exciting, 
therefore, the project takes shape based on this idea and a huge experimental area which is also used 
as the exhibition area was designed. 

Burak Yıldırım
Simulation Museum
burakyildirima@gmail.com
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Kavramsal bir karar olarak, arazi ve binanın işlevi, yapıyı şekillendirmek konusunda bir fikir veriyor. 
“Kazı” projenin adı olarak düşünüldü çünkü proje aslında bir kütle ve o kütlenin kazılmış kısımlarının 
yaratılmasıdır. İlk olarak, bu proje arazinin kısa kısmının ortasına yerleştirildi. Böylece dar sokaklar 
genişlemeye başladı. Sokağa daha geniş bir alan vermek, projenin kütlesinin deniz manzarasını 
kaybetmesine sebep oldu. Bu olumsuz etki, binayı bir dolambaç olarak şekillendirdi. Bu dolambaçlı 
kütlede, bazı boşluklar oyulmaya başlandı ve bu şekilde diğer alanlar (sergi, fuaye vb.) oyukları 
çevreledi.

As a conceptual decision, the land and the function of the building give an idea about shaping 
the building. The project is called “Excavate it!” because it is the creation of the one solid and its 
excavated parts. Firstly, this project placed at the middle of the short part of the land. Thus, narrow 
streets start to expand. By giving the street a more spacious area, the mass of the project starts to 
lose the sea view. This negative effect shapes the building as a meander. In this meander mass, some 
spaces started to hollow out. In this manner, the other spaces (exhibition, foyer etc.) encircle the 
hollows. 

Ceyda Eldemir
Excavate it!
ceydaeidemir4@gmail.com
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Bu bina kompleksi içerisinde sergi, deneysel arkeoloji atölyesi ve arkeologlar için konaklama 
ve çalışma alanı gibi fonksiyonları barındırmaktadır. Bu temel fonksiyonları yerine getirmekle 
beraber, Urla’da kentsel bir simge ve arazideki pozisyonuyla Urla’daki önemli ziyaret noktaları ve 
binanın kendisi arasında bir güzergâh yaratmayı amaçlamaktadır. Zemin katlarda materyal olarak 
toprak duvar seçilmiş olup binanın arkeoloji bağlamında toprakla olan ilişkisinin vurgulanması 
amaçlanmıştır. Üst katta ise daha modern ve sade olan metal kaplama tercih edilmiş olup, yapı 
üzerinde hafif bir örtü etkisi yaratmayı amaçlayan sergi alanı konumlanmaktadır.

The building is a complex which includes various functions such as exhibition, experimental archeology 
atelier, accommodation and working area for archaeologists. While meeting these functions, it is 
also designed as a landmark for Urla region. It is carefully positioned to the side to create a root 
in between important sides in Urla and the buildings themselves. As the construction materials, on 
ground floors, rammed earth is used to emphasize the building’s relation to the Earth’s itself within 
the context of archeology. 

Çağan Kolay
Klazomenai Center

cagankolay@gmail.com
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On iki İyon kentinden biri olan Klazomenai antik kenti, İzmir’ in Urla ilçesinde, Karantina Adası 
yakınlarında konumlanmıştır. Geçmişten günümüze kadar süregelen çalışmalar sonucunda tarihe dair 
çok önemli kalıntılar ve bulgular elde edilmiştir. Her geçen gün artan değeri ile ilçenin kalbinin attığı 
yerde konumlanan bu proje kapsamında arkeoloji müzesi, kentin dokusuna uygun, şehir, kıyı ve deniz 
arasındaki ilişkiyi açıklayıp, kentsel ve kırsal alan geçişini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Kazı 
çalışmalarında elde edilen bulgular ve Urla’nın fiziksel ve sosyolojik özellikleri birincil bağlam olmuş 
ve ziyaretçilere, farklı deneyimler sunmak üzerine çalışılmış; ilginç sergi alanları ve arasındaki geçişler 
ile desteklenmiştir.

The ancient city of Klazomenai, one of the twelve Ionian cities, was located in Urla province of Izmir, 
near the Quarantine Island; as a result of the continuing work from the past to the present day, very 
important remarks and findings about the history have been obtained. The archaeological museum 
to be built under this project, which is located at a very central place, is designed to provide the 
transition between urban, coastal and marine, urban and rural areas in accordance with the texture 
of the city. Discovered artifacts and findings from the excavation studies and the physical and the 
sociological characteristics of Urla act as the primary context.

Dilara Sakipoğlu
REtime Archeology Center
sakipogludilara@gmail.com
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Çok eski yerleşim merkezlerinden biri olma özelliği taşıyan eski adı ile ‘Klazomenai’ antik kenti 
olan Urla, tarihte pek çok medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Tarihi yapısı ve içerisinde bulunan 
antik kalıntılar, bölgede kültür merkezi ve arkeoloji müzesi ihtiyacını doğurmuştur. Başlangıçtan,  
günümüze kadar varlığını sürdüren bu olgusallık, sonsuzluk fikrini ortaya çıkarmış ve bu fikir ile 
projenin temel tasarım fikri olan “sonsuz mekân” ve ‘”sınırsız alan” fikrini birleştirmiştir. Formun 
geometrik olarak uzayan yapısı ve mekânlar arasındaki dolaşım sistemi, sonsuzluk simgesi olan 
Möbius Şeridi esas alınarak tasarlanmıştır..

The ancient city of  Urla which is old name ‘Klazomenai’  has hosted many civilizations in history. 
The historical structure and its the ancient remains, that they have led to the need  archaeological 
museum and cultural center in the region. This fact, which sustains its existence from the beginning to 
the present day,  brought the idea of eternity and the main idea of the design has combined the idea 
of ‘infinite space’ and ‘unlimited space’ with this idea. 

Gülçin Çetin
Unending Time Archeology Museum

gulcin.cetinn89@gmail.com
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Projenin amacı Urla’nın İskele mahallesindeki birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Klozemenai 
bölgesini canlandırmak ve buna göre arkeoloji merkezi oluşturmaktır. Projenin başlangıç stratejisi 
olarak ulaşım ağlarını yeniden canlandırarak ana yol ile sahil yolunu birbirine bağlamaktır. Kentsel 
izlenim ve Urla merkezindeki araştırmaları sonucunda, bölgedeki dar sokakların fazla oluşu ve 
insanların vakit geçirebileceği yeşil alanın kısıtlı olması doğrultusunda proje alanında nefes açmak 
için meydan tasarlama konusunu ele alınmıştır. Meydan tasarlanırken etrafındaki binaların onları 
çevreleyerek birbiriyle etkileşim kurabilmelerini sağlanmaktadır. 

The aim of the project, to revitalize the Klozemenai region, which has hosted many civilizations in the 
pier of Urla and to build an archaeological center accordingly. As the starting strategy of the project, 
the transportation networks revitalized and connected to the main road with the coast road. Urban 
impression and the researches at the Urla centrum have dealt with the issue of designing a spaca that 
has a challenge of breathing due to the direction of the narrow streets and overcrowd. In the region, 
there is a limited green space where people can spend time in. When the project is designed, it is 
provided that the buildings around will be able to interact with each other.

Hakan Çakır
Breathing in the Square
ibr.cakir@hotmail.com
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Proje, Urla’nın eşsiz güzel ortamı, doğası ve eski ve yeni yapılarıyla bir arada yer alan, çalışanların, 
öğrencilerin ve misafirlerin gelebilecekleri bir ziyaretçi merkezidir. Bu projenin amacı hem bölgenin 
tipolojisiyle uyum sağlamak hem de orada yaşayan ve ziyaret eden insanları rahatsız etmeyecek 
şekilde görünmezliği nitelik almaktır. Basit yapısı ve farklı materyalleriyle dikkat çeken proje, 
daha çok görünmezliği ele aldığı için yansıtıcı, transparan ve geçiş özellikleri taşımaktadır. Bunun 
için tasarımda materyale olabildiğince önem gösterilmiştir. Materyal olarak bölgedeki yapıların 
elementleri incelenmiş ve uyum sağlanması için modern ve eski malzemeler kullanılmıştır

The project is a visitor center in Urla where visitors, students and guests can come to visit this unique 
environment, nature and old & new constructions. The aim of this project is to harmonize the topology 
of the site and to be invisible in such a way that it does not disturb the people who live and visit. 
Drawing attention with its simple structure and different materials, the project carries reflective, 
transparent and transitional features with invisibility. As much material as possible has been attached 
to the design for this reason. The elements of the structures in the site have been examined as 
materials and modern & old materials have been used for adaptation. 

Hilal Karabacak
Invisibility

hilal.karabacak95@hotmail.com
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Kazılar sonucu bulunan Limantepe antik kentini, MÖ 4000 ile 2000 arasındaki kültürel sürekliliği 
tüm katmanları ile toprakta görebiliriz. Kültürel sürekliliği ana nokta alarak konsept oluşturulmuştur. 
Bu süreklilik de formda akışkanlık ile verilmiştir. Bölgenin en parlak dönemi olan Erken Tunç Çağı 
dönemindeki ev tipleri uzun ve birbirine paraleldir ve aynı zamanda kentin savunma sistemi ile de 
bağlantılıdır. Bu ev tipleri ortak duvarlara sahiptir. Programın belirlediği şekilde kütle 3 ana kola ve 
bir tane yardımcı kola ayrıldıktan sonra, üst kütle topografya şekline uygun olarak ve aynı zamanda 
bu yöndeki nüfus ve faaliyet sirkülasyonu göz önüne bulundurularak Kuzeybatı yönüne çevrilmiştir.

The ancient city of Limantepe, which was found after excavations, reflects a cultural continuity 
between 4000 and 2000 BC,  layer by layer on the ground. In addition, the concept period reflects the 
Early Bronze Age which was the most brilliant period of Limantepe. The house types during the Early 
Bronze Age were parallel to each other and also connected with the defensive system of the city. After 
separating the mass from three main arms and one auxiliary arm, the upper mass is located towards 
Northwest in accordance with the topography and activity circulations. 

Hüseyin Elmas
Continuity
elmasshuseyin@gmail.com
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Bir sit alanı olan Urla’da kazılar sonucunda çıkan eserlerin sergilenmesi amacı ile bir müze 
yapılmıştır. Projenin çıkış noktası daha önceden var olduğu düşünülen bir limanın kesitleridir. Alanın 
1. kısmında ise yeşil alanlar bulunmakta ve bu alanlarda açık sergiler bulunmaktadır. İç bahçe, yeşil 
cepheler ve teraslarda bulunan yeşil alanlar binanın Eco-strategy’isini oluşturmaktadır. Yapıya ilk 
girildiğinde foyer ile karşılaşılır. Buradan ikinci kattaki sergi alanına çıkarak kazı alanından çıkarılan 
eserler gözlemlenir. Ardından tekrar birinci kata dönerek sergi alanına devam edilir. Açık ve kapalı 
olmak üzere gemi enkazlarının yeniden inşa edildiği iki adet deneysel arkeoloji alanı bulunmaktadır.

A museum for the exhibition the artifacts from the excavations is designed in the archaeological site 
of Urla. The beginning point of the project is a section of a port that existed before. The aim was to 
create different showroom spaces by bringing 1/3 of the project area over the sea. The inner courtyard, 
the green facade and the green spaces on the terraces of the building constitute the Eco-strategy 
of the building. There is an exhibition area on the second floor where the artifacts coming from the 
excavation area are exhibited. There are open and closed experimental areas where experimental 
archeology related to the shipwrecks is done. 

İhsan Kırhan 
Old Port Museum

 ihsankirhan@gmail.com  
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Projenin ana temasını oluşturan Urla’daki beşinci rota yaklaşımı, Urla’nın Karantina Adası’ndan 
başlayıp Klozemenai işliğinde son bulan bir çevrede gerçekleşiyor. Bölgede zaten varlığını 
sürdürmekte olan bisiklet rotası, mavi rota, bağ yolu ve zeytin yoluna katkı vermesi amaçlanan 
sirkülasyon, müze arazisinin içinden geçerek projenin önemli bir elemanı haline geliyor. Projenin isim 
fikrini doğuran bu sirkülasyon, malzeme ve renk olarak bina içerisinde tutarlılığını sürdürmektedir. 
Pass-through Arkeoloji Müzesi, sirkülasyon ile 2 kütleye ayrılarak halka açık alanda 2050m2, özel 
kullanım alanında 1100m2 kapalı yaşam alanı sağlamaktadır. 

The fifth route approach in Urla, the main theme of the project, takes place in an environment starting 
from Urla’s Quarantine Island and ending in the Klozemenai workshop. The circulation, which is 
intended to contribute to the bicycle route, the blue route, the vineyard route and the olive route, 
which is already in existence in the region, passes through the museum landscape and becomes 
an important element of the project. This circulation, which coins the project title, maintains its 
consistency in the building as material and color. The Pass-through Archaeological Museum is divided 
into masses by circulation, providing 2050m2 public space and 1100m2 of private indoor space.

İrfan Şenlikçi
Pass-Through
isenlikci@gmail.com
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Tarihinde Klazomenai antik kentine ev sahipliği yapmış Urla’da sit alanında yapılan bu projede 
arkeolojik kazılarda çıkarılan ürünlerin sergilenmesi öncelikli amaç olmuştur. Projede arkeologlar 
ve ziyaretçiler için farklı alanlar mevcuttur. Araziye ulaşım sağlanan sokaklar ve yollardan referans 
alınarak kütleler konumlandırılmıştır ve arazini şekline uygun olarak da kütlede kırılmalar 
gerçekleştirilmiştir. Binalar kullanıcılara göre birbirinden ayrılmıştır ve arkeologların çalışma ve yaşam 
alanları ayrı bir binada; ziyaretçiler için kullanılan alanlar başka bir binada yer almaktadır. 

For Urla, which was home to the ancient city of Klazomenai in its history, the primary objective is 
to exhibit the products excavated in the archaeological excavations. The masses were positioned 
with reference to the streets and roads to which they were transported, and massive breaks occurred 
in accordance with the shape of the land. The buildings are divided according to the users. The 
archaeologists’ working and living areas are located in a separate building. The building used by 
archaeologists has workspaces, libraries, warehouses and habitats. Visitors can enter the foyer and 
walk around the exhibition areas and use the study areas. 

Mazlum Doğan Çakırgöz
Linkage With History

doganckrgz@gmail.com
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Bu projenin ana odağı, mekansal kaliteyi, yapı içinde ısı ve ışık dengesi sağlayarak daha yüksek 
yaşam kalitesi sağlamaktır. Arkeoloji müzesinin tasarımı Urla ve çevresindeki tarihe ve morfolojiye 
saygı duymaktadır. Yapı şehrin kendisi ile bütünleşmekte ve şehrin bir parçası haline gelmektedir. 
Kullanılan ekolojik strateji, gün ışığını yapıya taşımakta ve güneş ışığının açılı duvarlar yardımıyla 
cephedeki etkisini değiştirmektedir. Yapının rotası, denizden gelen rüzgâr ve etrafındaki manzara göz 
önüne alınarak belirlenmiştir. Cephedeki ana malzeme olarak taş, iklim etkilerini optimum seviyeye 
çekmek için seçilmiştir. 

The main focus on this project is provide the spatial quality, higher life quality with provide heat and 
light balance inside of the structure. This archeology museum respects the morphology around Urla. 
The structure integrates itself to the city and becomes a part of the city. Ecological strategy is to break 
the direct sunlight and bring daylight into the structure, change the effect of sunlight on facade with 
the help of angled walls. Rotation of the structure was determined by considering the wind coming 
from the sea and the landscape around. Stone was chosen as the main material in the facade to 
attract the climatic effects at the optimum level.

Mehmet Ege Gülçubuk
Urla Archeology Visitor Center
egegulcubuk@hotmail.com
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Bu projenin amacı, onu çevreleyen bölge ve ortasında olması gereken bir mimari yanıt arasında 
alternatif bir diyalog ile arkeolojik bir manzara sunmaktır. Arazi arkeolojik anlatımı ile Urla, 
Klazomenaide  yer almaktadır. Farklı arazi seviyeleri tarafından farklı ve seçici olarak ortaya konan 
çok sayıdaki farklı kullanımlara hizmet eden katmanlara sahiptir. Sonuç olarak arazi  eski ile  yeni 
yerleşim arasında dönüşüm sağlar. Proje iki binaya parçalanmış ve toprağın altından köprü bağlantısı 
sağlayan sergi alanı ile eski yerleşimlerdeki iç içe geçmişliği anlatan bir çevreye dönüştü. Arazinin  iki 
tarafı yollarla çevrilidir ve Kuzey, her insanın farklı kullanımları tercih ettiği deniz kısmıdır.

The purpose of this project is to provide an archaeological landscape with an alternative dialogue 
between the surrounding and an architectural response. Urla is located in Klazomenai with 
archaeological description of the land. It has layers that serve a multitude of different uses that are 
presented differently and selectively by different levels of land. As a result, land converts between old 
and new. The project was split into two buildings and transformed into an exhibition area that links 
under the soil and a surrounding area describing the interiors of the old settlements. The two sides of 
the land are surrounded by roads and the North part is where every person prefers different uses.

Merve Çavuş
Klazomenai Arch+Ex

merve-cavus@outlook.com
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Projenin amacı, Urla’da arkeolojik bir kazı merkezi tasarlamaktır. Yapılan analizlere ve araştırmalara 
göre, proje bölgesinde farklı tiplerde yeşil alan dokusu farkedilmiştir. Tasarım konsepti de buna göre 
şekillenmiştir. Tasarım konsepti araziye yeşil peyzaj eklemeleri ve düzenlemeleri yaparak, bunu 
yapının formuna entegre etmektir. Buna göre, arazi ile bina arasında biçimsel hareketlerle hem 
fonksiyonel hem görsel bağlantı oluşturulmuştur. Yapıdaki tasarımın temel amacı, binanın ve peyzajın 
arasında yapılan yönlendirmeyle ziyaretçilere arkeolojik keşifleri sırasında rehberlik edebilmektir

The aim of the project is designing an archaeological excavation center in Urla. After the analyses and 
researches, various green area textures can be seen all over the project site. The concept was identified 
according to these syntheses. The design concept creates various green landscape-wise additions to 
the site and integrating the form to the site. Thus, there is a visual and functional connection between 
the site and the building through different movements on the form. The main aim of the design is to 
guide the visitors while they are exploring the archaeology within the direction between building and 
landscape.

Saadet Sevik
IL Verde Panorama
saadetsevik@gmail.com
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İnsanlara zamanda yolculuk yaptırmak için tasarlanmış olan arkeoloji merkezi dış cephesiyle Urla’ya 
farklı bir bakış açısı kazandırmıştır. Klozomenai çatı yapılarından esinlenilerek tasarlanan konsept 
kırıklı çatılar üzerinden oluşmuştur. Taş cephe ve çelik strüktürü ile modern bir Klozomenai ortaya 
çıkarmak amaçlanmıştır. Kazı alanı, sergi alanı ve etkinlik alanı olarak 3 bölümden oluşan Arkeoloji 
Müzesi ziyaretçilerin deneyimleyerek öğrenmesini hedef almıştır. Ziyaretçiler sergilenen eski toprak 
çömlekleri çeşitli atölye çalışmalarıyla deneyimleyebilirler. Deniz kenarındaki Karantina Adası 
manzaralı kafe kamusal bir alan olup ziyaretçilerin hizmetine sunulmaktadır. 

Archaeology Center which is designed for time travelling gives a different perspective to Urla by 
exterior design. This facility has a pitched roof that was inspired from Klozomenai architecture. The 
purpose of project exposes modern Klozomenai with stone facade and steel structure. Archaeology 
Museum has 3 parts which are excavation area, exhibition space and event place. Visitors learn by 
experiencing such as the old ceramics exhibited at various workshops. The cafe which has Karantina 
Island view at the seaside is a public space, and visitors can have a good time in Retrospective Cafe.  

Sena Ebeoğlu
Retrospective Archaeology Center

senaebeoglu@outlook.com
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Urla, doğasıyla, deniziyle ve eşsiz arkeolojik geçmişiyle yüzyıllardır medeniyetlere ev sahibi olan 
on iki İyon şehrinden biridir. Bu ziyaretçi merkezi projesi, bu değerleri göz önünde bulunduran, 
Urla’ya saygılı bir yaklaşım ile toprağın altındaki tarihe ışık tutan, anıtsal ve çok fonksiyonlu, şehrin 
göbeğinde bir meydan kavramı oluşturmayı amaçlayan, tüm bu alt yapıyı harmanlayan bir yapıdır. 
Projenin ana konsepti olan Tümülüs fikri, binaların görünümünü azaltmak için katalitik bir etki 
gösterir.  Dolaşımın ve yapısallaşmanın yer altına konumlandırılması, geçmiş ile günümüz arasında 
bir bağ kurarak, ana ekseni doğa ile birleştiren bir geçişi amaçlamaktadır.

Urla, which has strong combination of nature, sea and unique archaeological past, is one of the 12 
Ionian cities. This visitor center project which takes into consideration these values has a monumental 
and multifunctional building which aims to create a square in the heart of the city with a respectful 
approach to Urla. It aims to blend all this nature, history and cultural infrastructure. The tumulus idea, 
the main concept of the project, has a catalytic effect to reduce the appearance of buildings. Place the 
circulation and structuring to subterranean is aimed to establishes a connection between the past and 
present by integrating the main axis with nature. 

Seray Uluderya
Néos Týmvos
uluderyaseray@hotmail.com
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Ziyaretçi Merkezi projesi Urla’da, Zeytin İşliği, Limantepe ve Karantina Adası gibi tarihin üç önemli 
bölgesinin ortasında yer almaktadır. Yaratılan etkinlik meydanı ve güçlendirilen yeşil doku ile birlikte 
oluşturulan park özelliklerinin tümünü bünyesinde barındıran bir toplanma ortamı yaratılmaya 
çalışılmıştır. Kentsel çevre, program ve biçim olarak ele alınarak tasarımda temel belirleyici olan bu 
bütünlük amaçlanmıştır. Kentsel alanların kurgulanmasında ve sorumlu çevreler yaratılmasında var 
olan referanslar doğrultusunda proje; görsel ve fiziksel olarak geçirgen, çeşitlilikler ve zenginlikler 
içeren, çevreye uyumlu, kentin değişik perspektiflerinden algılanan ve kişiselleştirilebilir özellikler 
içerir.

The Visitor Center project is located in the middle of three important regions of history of Urla such 
as Olive oil production facilities, Limantepe and Quarantine Island. The project has different areas 
for archaeologists and hikers. The masses are positioned with reference to the streets and roads that 
are transported to the land. Urban environment is considered as a program and form, and this unity 
as the main determinant in design is aimed. In line with the existing references in the construction 
of urban areas and the creation of responsible communities, visually and physically permeable, 
diverse and rich, environmentally compatible, perceived from different perspectives of the city, and 
personalized. 

Şerife Tepe
Klozamenai Archeology Center and Excavation House

srf.t@hotmail.com
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İzmir’in Urla ilçesinde konumlandırılmış olan bina Arkeoloji Ziyaretçi Merkezi olarak tasarlanmıştır. 
Tasarlanan proje Klazomenai’nin geçmiş ve geleceğine bir köprü oluşturmak, ziyaretçileri bir zaman 
yolculuğuna çıkarmak ve aynı zamanda mekânda gezinirken tarih ile ilgili merak duygusunu 
uyandırmak için kütleler bir tünel formunda tasarlanmıştır. Kütlelerin sahip olduğu dinamizm ve iç 
içe geçmişlik hissi binaya farklı bir boyut kazandırmaktadır. Kütleler arası yaratılan hiyerarşi ve bazı 
kütlelerin ana gövdeden uzaklaşma yönelimi ziyaretçiler için mekânlar yaratmakta peyzaj tasarımı ile 
uyum sağlamaktadır. 

The building, which is located in the Urla district of Izmir, is designed as an Archeology Visitor Center. 
The project was designed in the form of a tunnel in order to create a bridge for the past and the future 
of Klazomenai, to take visitors on a time travel, and to wake up curiosity about history while walking 
around in area. The sense of dynamism and nested feeling that mass possesses gives the building a 
different dimension. The created hierarchy between the masses and the orientation of removing from 
the main body of some masses creates spaces for visitors.

Sultan Aslı Üner  
Dynalink
asliunerr@gmail.com
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Bina arkeoloji ile ilgilenen ziyaretçilerin Klozomani arkeolojik alanı deneyimlemeleri için 
tasarlanmıştır. Binaların konumlanmasında Urla’da modüler bir konsept yaratmak temel alınmıştır. 
Tasarımda, kıyı şeridinin devamlılığını sağlamak ve Limantepe kalıntıları,  Karantina Adası ve yapı 
alanı arasında bağlantı sağlamak amaçlanmıştır.  3 farklı fonksiyonu olan bu binalar ziyaretçilere 
rehber olup onları yönlendiren ahşap yolla birleştirilmiştir. Binaların fonksiyonları kullanım alanlarına 
göre değişiklik göstermektedir

The building is designed for creating an experience of Klozomanai period to visitors who enjoy with 
archaeology. The aim of the building was to create a modular concept in Urla. While designing, 
the coastline was considered to have continuity through the Karantina Island and Limantepe ruins, 
which are the possible places to put a pavilion that people can get information about archaeological 
history of Urla. There is a pathway for visitors to follow and explore the site and 3 buildings with their 
functions. The functions of these buildings are change according to the level of privacy. 

Tuğba Aka   
The ArcheoLand

tugbaaka@outlook.com
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Arkeolojik açıdan zengin bir ilçe olan Urla’da birçok sit alanına rastlanması tarihinin ne kadar çeşitli 
ve farklı dönemlere uzandığının bir kanıtıdır. Klezomanai sit alanının yakınlarında konumlanan 
ziyaretçi merkezi, 7500 yıl önce Ege kıyılarındaki 12 İyon antik kentin rotasından esinlenerek 
tasarlandı. Efes ile başlayıp Sakız Adası ile sonlanan bu rotada geçmişten izlerle karşılaşılmaktadır. 
Ziyaretçi merkezi üç ana bölümden oluşmaktadır: Arkeologlar için kazı evi, arkeologların rahat 
bir şekilde çalışabilmeleri için tasarlanan avlu aynı zamanda ziyaretçilerin rahatlıkla gözlemleyip 
etkileşebildiklerini bir mekân ve sergi alanı ve atölye alanları olarak ziyaretçileri karşılamaktadır.

Urla is one of the richest region in Turkey for archeology. The region itself has a lot of archeological 
sites that are used as an evidence for the different periods in the past.  The project is located near 
Klazomania archeological site. And this project is inspired by the route of 12 Ionian ancient cities 
which were based 7500 years ago near the Aegean cost line. The route is between Ephesus and Chios. 
There are 3 main parts in Visitor Center: A place for archeologists, a courtyard for comfortable work, 
and the other parts such as exhibition and workshop areas. The sector that looks at Klezomanai side is 
more private and cost line side is more for the social usage. 

Tülay Gülyanar 
Route Between Times
tgulyanar@gmail.com
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Ziyaretçi Merkezi projesi İzmir’in Urla şehrinde bulunmaktadır. Bu alan Zeytin İşliği, Limantepe ve 
Karantina Adası gibi tarihi alanların arasında kalmaktadır. Projenin konsept aşamasında bu alanları 
birleştiren bir aks yaratılmıştır. Bu aksa ek olarak, proje alanına bağlanan yolların aksları eklenmiştir 
ve böylece kütlenin formu oluşturulmuştur. Kütlelerin parçalanmasında ise Urla’nın sokak dokusu 
baz alınmıştır. Hâlihazırda var olan İskele Caddesi’ne paralel yol eklenerek ana kütle 3 parçaya 
ayrılmıştır. Proje alanındaki Tanju Okan Parkı değiştirilerek deneysel arkeoloji alanı ve amfisi içeren 
bir meydan oluşturulmuştur. 

Visitor Center project is located between historical sites in Urla such as Olive oil production facilities, 
Limantepe and  Karantina Island. In the conceptual design phase of the project, an axis is created 
which combines these two areas. In addition to these axes, the axes of the roads connected to the 
project area have been added so that a mass form is created. The fragmentation of the masses is 
based on Urla’s street texture. A new road was added parallel to the existing Iskele Caddesi and the 
main mass was divided into 3 parts. Tanju Okan Park, located in the project area, was changed to 
create a square containing experimental field of archeology and amphitheater.

Umut Haner
Klozamenai Archeology Center and Excavation House

umthnr@hotmail.com
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Bu proje ile arkeolojik açıdan çok zengin olan Urla, deniz kenarında güzel bir meydana sahip olan ve 
kentsel simge oluşturan bir arkeoloji müzesine sahip olacaktır. Binaların organizasyonu ve dağılımı, 
mekansal ve meydanlaşan bir düşünce ile şekillendirilmiştir. Kullanılan gölgelendirme elemanları 
üst kabuk ile birleştirilmiştir ve böylece meydanda daha serin bir alan oluşturulmuştur. Bu projenin 
amacı, meydan ve müze arasında güzel bir ahenk yaratmak ve aynı zamanda arkeolojiye ilgiyi 
arttırmaktır.

Urla is a district of İzmir which is very rich in terms of archaeological value. By this project, a beautiful 
square at the edge of the sea and creating a unique landmark is achieved. The organization and the 
distribution of the buildings are shaped entirely by a spatial approach and creating a square. The 
shading elements are combined with the uppermost shell and create a shadow that adds coolness to 
the square. This project aims to have a magnificent harmony with the square and the museum and 
attract more attention to archeology.

Umut Özsavaşcı
Archeology’s Meeting Point
umut95@gmail.com
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Proje, yerel kültür tarihi ve arkelojik çalışmalara dair bilgi vermeyi hedeflemektedir. Proje içerisinde 
sergi salonu, konferans salonu, ofisler, arkeologlar için çalışma ve konaklama alanları, depo ve kafe 
bulunmaktadır. Tasarımdaki asıl hedef topografya ile binanın uyumunu sağlamaktır. Bununla birlikte 
bina, bir tarafta denize, diğer tarafta Klazemonai kazı alanına yönelim göstererek şekillenmiştir. 
Ziyaretçiler, geçmiş yıllardan kalan kalıntıları incelerken aynı zamanda arkeologların çalışmalarını 
izleme fırsatı da bulmaktadırlar. 

The project aims to provide information on local cultural history and archaeological work. Ancient 
Klazomenai, one of the 12 Ionian cities, extending from Urla Çeşme Peninsula to İzmir Bay has 
mainly its remains at Urla pier region and Karantina Island. The project includes exhibition halls, 
conference halls, offices, work and accommodation areas for archaeologists, storages and cafes. The 
main goal in design is to ensure the harmony of the building with the topography. Visitors have the 
opportunity to observe archaeologists’ work while they are reviewing the remains of the past years. 

Yeşim Akar
The Edge of Time
yesim.akar@ymail.com
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Projenin başlangıcındaki temel amaç, sahil yolu, proje alanı, Karantina Adası ve Klozemenai bölgesi 
arasında bir bağlantı oluşturmaktır. Bu nedenle bu 4 bölgeyi birbirine bağlayan ve sahil aksından 
Karantina adasına ulaşan yürüyüş ve bisiklet hattı oluşturulmuştur. Arkeoloji Merkezi 5 ayrı kütle ve 
bu kütleleri birbirine bağlayan bir koridordan oluşmaktadır. Bu 5 ayrı kütle bölge tarihindeki 5 önemli 
kırılmayı temsil etmektedir. Kütleler boyunca uzanan ve sahile ulaşan koridor projenin konseptini 
oluşturan zaman çizgisi olgusunu hissettirmekte ve bu 5 kritik tarih dönümünü gösteren tarihi 
kalıntılar ve materyaller burada sergilenmektedir.

The main purpose of the project is to establish a link between the coastal road, the project area, 
the Quarantine Island and the Klozemenai region. For this reason, a walking and bicycle line 
connecting these 4 regions and reaching the Quarantine Island in the opposite direction of the coast 
were designed. The Archaeological Center consists of 5 separate masses and a corridor linking these 
masses. These 5 separate masses represent 5 important breaks in the region history. The corridor that 
stretches along the masses and reaches the beach feels like a ‘timeline’ that forms the concept of the 
project. Historical remains and materials showing these 5 critical historical milestones are exhibited.

Yusuf Yavuzyiğit
Timeline
yusufyavuzyigit@gmail.com
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Urla, dünyanın bilinen en eski limanına sahip, çok zengin bir tarihe misafirlik eden bir İzmir ilçesidir. 
Urla’daki insan potansiyeli ve kamusal alan ihtiyacı sebebiyle proje, form ve arazi yerleşimi sürecinde 
bu ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak tasarlandı. Projenin konsepti mimari formdaki boşluklarla 
oluşturulan kamusal alanların, çevreyle ve bina fonksiyonlarıyla karşılıklı etkileşimine dayanmaktadır. 
Dinamik formdaki tasarım insanlarda merak uyandırır ve iç mekandaki enerjiyi sembolize eder. 
Eğimli çatılar ve çatı saçaklarının soyutlanması ile iç mekandaki akışı anlatmak, bina cephelerinde 
gölgelendirme yapmak ve yağmur sularının sürdürülebilir olarak toplanması hedeflenmiştir. 

Urla is a district of İzmir where the oldest port of the world and archaeological excavations exist. Due 
to the human potential and public space requirements in Urla, the project was designed with these 
needs in mind during form and land settlement. The concept of the project is based on the interaction 
of the public spaces created with the gaps in the architectural form. The purpose of designing the 
project in dynamic form is to make people wonder and to symbolize the energy in interior. It is also 
aimed to have a sustainable collection of rainwater in sloping roofs. With the abstraction of the roof 
eaves, it is aimed to represent the circulation in the interior and to shadow the buildings facades. 

Zübeyde Yiğit
Dynamic Complex

zubeydeyigit@hotmail.com





2001 yılında eğitim ve öğretime başlayan Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü, üniversitemizin ilk kurulan bölümlerinden 
birisidir. Ülkemizde tasarımın giderek önem kazandığı düşünüldüğünde, Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü’nün hedefi bu 
alanda istihdam edilecek genç yetenekleri yetiştirerek, öğrencilerin uluslararası moda markaları yaratacak donanımla mezun 
olmalarını sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda mezunlarımızın elde ettikleri başarıları gururla takip etmekteyiz. 

Moda İşletmeciliği uzmanlık alanından bu yıl dört öğrencimiz mezun olmaktadır. Dört yıllık eğitimleri boyunca kazanmış 
oldukları yetenek ve vizyon doğrultusunda, moda dünyasının farklı alanlarına yönelik marka önerileri geliştirerek mezuniyet 
projelerini tamamladılar. Koordinatörlüğünü Öğretim Görevlisi Jörn Fröhlich’in üstlendiği proje çalışmalarında öğrencilerimiz, 
yarattıkları markaların logo tasarımını, açılış kampanyasını, web sitesi/online mağaza ve vitrin tasarımı gerçekleştirdiler. 

Moda Tasarımı uzmanlık alanından bu yıl mezun olacak dokuz öğrencimiz ise mezuniyet koleksiyonlarını “Yeni Romantizm” 
temasından yola çıkarak Öğretim Görevlisi Jörn Fröhlich ve Öğretim Üyesi Dr. Arzu Vuruşkan yürütücülüğünde hazırladılar. 
2018 modası, farklı kültürlerden ve zamanlardan stillerin eklektik birleşimlerini kutlayan, güçlü romantik koleksiyonlarla 
kendini gösteriyor. Öğrencilerimiz özgür ve pozitif fikirlerini kumaşlar ve renklerin sınırsız kombinasyonları ile eşleştirdiler. 

Tüm Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü akademik ve teknik kadrosu olarak profesyonel yaşama adım atan öğrencilerimizi 
kutlar ve başarılar dileriz.

Prof. Elvan Özkavruk Adanır
Moda ve Tekstil Tasarımı
Bölüm Başkanı

The Department of Fashion and Textile Design founded in 2001, is one of the first departments of our university.  Considering 
the increasing importance of design issues in our country, the aim of the Fashion and Textile Design Department is to educate 
young talents who are potential employees in the industry, and to graduate them with the necessary knowhow to create 
international fashion brands. Through this goal, we are honored to follow the success stories of our graduates. 

This year, there are four students graduating from the Fashion Business program. For their graduation projects, they have 
developed brand concepts in various fields of fashion by applying the knowledge and experience which they have gained 
throughout their education. In their projects coordinated by the Instructor Jörn Fröhlich, the students developed their brands, 
its logo, opening campaign, web site/online store, and window display.

In addition, nine students will graduate from the Fashion Design program this year. They prepared their graduation 
collections coordinated by Instructor Jörn Fröhlich and Asst. Prof. Dr. Arzu Vuruşkan in accordance with the theme of “The 
New Romance”. Fashion in 2018 responds with powerful romantic collections celebrating eclectic mixtures of styles from 
different cultures and times. The students matched their positive and free ideas with limitless combinations of fabrics and 
colors. 

On behalf of all the academic and technical staff of the Fashion and Textile Design Department, we would like to congratulate 
our students on their graduation and wish them success in their upcoming professional life.

Prof. Elvan Özkavruk Adanır
Fashion and Textile Design
Department Head
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Nuance, tüketimin ve hızın hayatın her alanına empoze edildiği günümüz toplumunda, kalıcılığı 
birincil plada tutan alternatif bir yaşam tarzı markası olma hedefi ile yaratıldı. Farklı sektörlerden 
yaratıcı ve ilham veren kadınları bir araya getirirken, zamansız ve uzun soluklu tasarımlar yaratma 
fikri ile filizlenen Nuance, bugün bu vizyon doğrultusunda ortaya çıkardığı ürün gamında modern yeni 
dünya kadınına bir gardrobun ötesinde, birden çok markanın seçili ürünlerini de içinde barındıran bir 
yaşam gereçleri yelpazesi sunmaktadır. Nuance alışılagelmiş mağazacılık fikrinin aksine, detaylarda 
farklılaşan, multidisipliner bir alışveriş deneyimi yaratma ve kendi kültürünü yayma felsefesiyle 
mağazalarını Avrupa’danın seçili sehirlerinde konumlandırmaktadır. 

For us, Nuance is all about things worth remembering. We aim to create a highly participative brand 
based on the values of quality and endurance standing for creative female talents around the world. 
Besides our own womenswear collection, we offer a carefully curated mix of other brands for different 
sections such as; home goods, jewelry, alongside a broad selection of publications and art books. We 
locate our stores in different cities all around Europe spreading the culture of Nuance people, to create 
something more than an average high street shopping experience. Nuance is a space for people to 
experience, and a space for people to be inspired.

Başak Eylül Günaydınlar
Nuance

eyllgnydnlr@icloud.com / https://www.eylulgunaydinlar.com/
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Amahra Afrika Dili’nde şıklık ve zarafet anlamına gelmektedir. Marka, Afrika’nın renkli ve etnik 
kültüründen esinlenerek şal, eşarp ve aksesuar tasarlamaktadır. Ayrıca, yıllık işbirlikleri ve satış 
gelirinin bir kısmını bağışlayarak Afrika’da yaşayan insanları desteklemektedir. Amahra’nın en çok 
öne çıkan ürünleri baskılı şal ve eşarplarıdır, bunların yanı sıra tütsü, mum gibi Afrika kültürünü 
yansıtacak eşyalar ve ürünler de markanın bünyesinde bulunmaktadır. Marka, “Cancer Be Glammed” 
şirketiyle birlikte yürütülen 2018 yılı kampanyasında, kanser hastalarının tedavi sürecinde 
motivasyonunu arttırmaya yönelik trendlere uygun özel bir koleksiyon sunmaktadır.

Amahra means “elegance and grace” in African language. Amahra’s scarves, shawls and jewelry 
designs are inspired by Africa’s ethnic and colorful culture. In addition, it supports African people with 
annual collaborations and by donating a part of its sales income. Amahra’s most prominent product is 
printed shawls and scarves, as well as items and products that reflect African cultures, such as incense, 
candles, etc. In order to raise motivation of the cancer patients, the brand collaborating with the 
“Cancer Be Glammed”, offers them a special collection, which follows trends, in its 2018 campaign.

Cemre Kıymaz
Amahra
kiymazcemre@gmail.com / https://kiymazcemre.wixsite.com/kiymazcemre
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V A P O R | a e s t h e t i c s is a skin-care brand that shares a selection of organic face and body 
care essentials through arranging pop-up stores with great events including collaboration with music 
& video artists. Brand stands for environmental & ethical principles and is committed to the quality 
of products, and transparency is the key value for the brand. The brand is committed to producing its 
products from 100% natural ingredients, which do not contain chemical or preservative substances. 
In addition, it carries out their production processes in a way that does not harm human health and 
nature. Besides, it brings personal care together with music, entertainment and naturalness.

V A P O R | a e s t h e t i c s organik yüz ve vücut bakım ürünleri üreten ve bunları pop-up 
mağazalarında, müzisyen ve video sanatçılarıyla yaptığı etkinliklerle müşterilerine sunan bir markadır. 
Çevreye duyarlı ve etik prensiplere bağlı olan marka, ürünlerinde kaliteye önem vermektedir. Şeffaflık, 
markanın benimsediği temel ilkelerinden biridir. Marka, ürünlerini kimyasal ya da koruyucu madde 
içermeyen, %100 doğal maddelerden üretmeye, üretim süreçlerini insan sağlığı ve doğaya zarar 
vermeyecek şekilde yürütmeye özen göstermektedir. Aynı zamanda, kişisel bakımı müzik, eğlence ve 
doğallık ile bir araya getirmektedir. 

Ebrar Söyleyici
V A P O R | a e s t h e t i c s

ebrarsoyleyici@icloud.com
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Diamonds N ’Rust, dövme ve sokak sanatçıları ile işbirliği gibi özel etkinlikler düzenleyerek kaykaya 
yeni başlayanlara destek veren ve sosyal sorumluluk projeleri geliştirerek insan yaşamına katkıda 
bulunan bir markadır. Her zaman, farklı yaş gruplarındaki müşterileriyle birebir bağlantı kuran marka, 
güçlü kişisel müşteri ilişkilerini korumak adına online alışveriş seçeneği sunmamaktadır. Mağazalarını 
Los Angeles, Paris ve Berlin’de konumlandırmaktadır.

Diamonds N’ Rust is a brand supporting people who are new in skateboarding by organizing special 
events such as collaboration with street-art and tattoo artists, and develops social responsibility 
projects contributing human life. Diamonds N’ Rust always connecting individually with its customers 
from all age groups, does not provide online shopping to preserve these strong personal customer 
relationships. The brand has stores in Los Angeles, Paris and Berlin.

Ece Şahin
Diamonds N’ Rust
sahinece2709@gmail.com / https://sahinece2709.wixsite.com/portfolio
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Alara Örgen
Dusty Rose

alaraorgen@gmail.com

Solgun gülün saf güzelliği ve zarafeti siyahın asi ve asil ruhuyla birleşiyor. Bu zıt uyum, hazırlanan 
2018/2019 Sonbahar/Kış hazır giyim koleksiyonunun ana ilham kaynağıdır. Koleksiyonda, gül 
yapraklarının formu, lazer kesim ve serigrafi baskı ile ön plana çıkmıştır. Deri ve danteller, şifon ve 
krep kumaşlarla uyum yakalamıştır. Bu koleksiyon Beymen Club ve tasarım ürün tercih eden genç 
kadınlar için tasarlanmıştır.

The pure beauty and romantic grace of the dusty rose combine with a black rebel and noble spirit. This 
contrast harmony is the main source of inspiration for this AW 2018/2019 ready-to-wear collection. 
The form of rose petals comes to the forefront with laser cutting and screen printing in each piece of 
the collection. Leather and laces were harmonized with chiffon and crepe fabrics. This collection is 
designed for Beymen Club and for young women who prefer designed products.
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Duygu Kurşun
Anglomania
duygukursun@icloud.com

2018/2019 Sonbahar/Kış sezonu için üretilmiş olan “Anglomania” adlı koleksiyon, 80’li yılların 
bol kesimli, canlı renkli spor giyim modasından ve Vivienne Westwood’un göze çarpan çizgilerinden 
esinlenmiştir. Çizgili örme kumaşlar, elastik tafta ve neopren (dalgıç) kumaşlar ile bir araya getirilen 
ribanalar, bu koleksiyona 80’li yılların sportif ama aynı zamanda şık görünümünü kazandırmaktadır. 
Koleksiyonun renk skalası, turuncu ve mavinin çarpıcı zıtlığını içermektedir. Vintage görünümü 
desteklemek amacı ile çok renkli plastik vizör (kasket) şapkalar ve elastik kemerler kullanılmıştır. 
Bu koleksiyon, 20-40 yaş aralığında, farklı bir tarzı olan ve alt kültürlere ilgi duyan kadınlara hitap 
etmektedir. Markanın fiyat aralığı orta ve üst seviye arasında değişmektedir.

This collection “Anglomania” is produced for AW 2018/2019 season. It was inspired by loose fits and 
bright colors of 80’s sports fashion and also bold stripes of Vivienne Westwood. Sporty rib knit fabrics 
combined with striped knitted fabrics, elastic taffeta, and neoprene gives this collection a sporty, 
yet elegant feel of 80’s fashion. The color scheme of this collection consists of contrasting shades 
of orange and blue. The vintage feel of this collection is supported by multi-colored plastic visors 
and elastic waist belts. This collection’s customer profile is women between the age of 20 and 40, 
who have a diverse style as well as being interested in different subcultures. The brand’s price range 
changes between middle to high level.
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Ebru Dulak
Furrow

e-b-r-u-u@hotmail.de

2018/2019 Sonbahar/Kış sezonu için tasarlanmış olan koleksiyon, siyah ve altın rengi elegan 
transparan kumaşlar ile siyah derinin asiliğinin kontrastından ilham alınarak hazırlanmıştır. 
Transparan, şık kumaşlar ve fırfırlar, simli ribana ve suni deri ile biraraya getirilerek bu koleksiyona 
asi ve elegan bir görüntü vermektedir. Renk skalası altın, siyah ve gümüşten oluşur. Bu sıradışı şıklık 
kadife ve altın yakalar ile gümüş aksesuarlarla desteklenmiştir. Koleksiyonun hedef kitlesi 20-40 yaş 
arasında güçlü ve bağımsız kadınlardır. Fiyat aralığı orta ve yüksek seviye arasında değişmektedir.

AW 2018/19 collection ’’Furrow’’ is based on the contrast of black/gold transparent fabrics and 
rebellious black leather. Tender ruffles and sheer, elegant fabrics combined with rib knits and leather 
give this collection a rebellious yet elegant feeling. The color scheme consists of black, gold and hints 
of silver. This unconventional elegance is completed by velvet, gold chokers and silver accessories. The 
consumer profile is independent and strong women between the ages of 20-40. The prices range from 
mid to high level.
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Gizem Yıldıran
Mystic Rose
gizemyildiran1@gmail.com

Kırmızı ve mor güller çarpıcı renkleri ve kıvrımlı formlarıyla, 2018/2019 Sonbahar/Kış sezonu için 
üretilmiş olan bu koleksiyonun ilham kaynağı olmuştur. Koleksiyonun detaylarında, sihirli pırıltılar, 
kare formlara ve dantel kumaşlara eşlik ederken, siyah renk ile birlikte kullanılmıştır. Kat kat 
kullanılan kumaşlar ile gül formu verilmiş ve gül yaprağının ince transparan görüntüsü kumaşlara 
yansıtılmıştır. El işçiliğiyle üretilen parlak kumaşların kullanıldığı bu koleksiyon, tasarım ürünleri 
kullanmayı seven genç kadınlar için hazırlanmıştır.

Red and purple roses with their striking colors and curvy forms are the inspiration for this AW 
2018/2019 collection. The magic glow in details are accompanied with square forms and with lace 
fabrics, and are integrated with black color. Layered fabrics create rose forms and the thin transparent 
image of the rose leaf is reflected on the fabrics. This collection, which is made of handmade glossy 
fabrics is designed for young women who love to use designer products.
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“New Orientalism” 2019 İlkbahar/ Yaz haute couture koleksiyonu, parlak renkler ve bol kesimler ile 
80’li yılların modasından esinlenmiştir. Koleksiyonun ana elemanları olan canlı ve sedefli renklerdeki 
akışkan kumaşlar, keskin pileler ile birleştirilmiştir. Ayrıca, Monaray kumaşlara kontrast oluşturması 
amacıyla rugan malzemeler eklenmiştir. Koleksiyon 25-45 yaşları arasında, güçlü ve bağımsız 
kadınlara hitap etmektedir. Turuncu, pembe, mor gibi parlak ve kadınsı renklerden oluşan renk skalası 
altın rengi ile tamamlanmıştır. Koleksiyon, yüksek pazar segmentinde konumlandırılmaktadır.

This SS 2019 couture collection is inspired by 80’s fashion, channeling bright colors and oversized 
volumes. The main materials of the collection are soft fluid textured fabrics in contrasting hard, 
graphic pleats. In addition, lacquered vinyl leather completes the juxtaposition. This collection targets 
courageous and independent women between the ages of 25-45. The bright and feminine color scheme 
features peach, pink and purple, completed with a touch of gold. Its market position is high end.

İlayda Karakuş
New Orientalism

ilayda_karakus95@hotmail.com
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This SS 2018 collection was created with the inspiration of mosaics from the Ravenna San Vitale 
Church in Italy. The designer created new print patterns similar to the shape of an eye by using the 
Byzantine Queen Theodora’s icon. In addition, the designer approached the fabrics with an artistic 
point of view and formed mosaics from the fabrics. This collection is made from silk, silk crepe chiffon 
and brocade, which creates a contemporary and stylish look for young bohemian, yet elegant women 
aged between 20-40.  This collection is on the luxury designer level, and the price range is positioned 
in a high market.

Sırma Naz Akdemir 
Ravenna San Vitale 
nazakdemir95@hotmail.com

Bu 2018 İlkbahar/ Yaz koleksiyonu, İtalya’daki Ravenna San Vitale Kilisesi’nden mozaiklerin 
esinlenerek oluşturuldu. Tasarımcı, Bizans Kraliçesi Theodora’nın ikonunu kullanarak göz şekline 
benzer yeni baskı desenleri yarattı. Aynı zamanda kumaşlara sanatsal bir bakış açısıyla yaklaşarak 
kumaşlardan mozaikler oluşturdu. Koleksiyon, 20-40 yaş arası bohem ama aynı zamanda elegan 
görünümü tercih eden genç kadınlara yönelik olup, çağdaş ve şık bir görünüm yaratan ipek, ipek krep 
şifon ve brokar kumaşlar ile üretilmiştir. Bu hazır giyim koleksiyonu lüks tasarımcı düzeyinde olup 
fiyat aralığı yüksek pazarda konumlandırılmaktadır.
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2018-2019 Sonbahar/Kış sezonu için hazırlanan koleksiyon, dalgaların formundan esinlenerek 
tasarlanmıştır. Kullanılan beyaz renk denizin saflığını ve şeffaflığını hatırlatırken, kapüşonlar bir 
gizem yaratır. Gece etkinlikleri ve resmi toplantılara yönelik hazırlanan koleksiyon, kapüşonları yüksek 
modanın bir parçası haline getirmeyi amaçlamaktadır.

This AW 2018/2019 collection is inspired by the structure of sea waves. While the color white alludes 
to the pureness and transparency of the seawater, the hoods create a sense of mistery. This collection 
prepared for night out events and official meetings, repositions the hoods in fashion in a more stylish 
manner with a voguish mode.

Tasneem Elshabassy
Rise and Fall 

touty_butterfly@hotmail.com
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“Belle of the Street” 2018/2019 Sonbahar/Kış hazır giyim koleksiyonu, denim giysiler ve çoğunlukla 
parlak kumaşlar ile tasarlanan elastik ve kullanımı rahat giysilerden oluşmaktadır. Sportif ve günlük 
giyimi bir araya getirerek zarif bir sokak stili yaratılmıştır. Tasarımlar asimetrik kesimler ve farklı 
yerlerde kullanılan fermuarların kombinasyonuyla oluşmaktadır. Koleksiyonda bej ve pembe tonları, 
siyah ve çeşitli denim tonları ile bir araya getirilmiştir. Koleksiyonun trend elemanları, halka fermuar 
elcikleri, ispanyol paçalar ve yan dikişlerdeki şeritler gibi detaylardır. 18-30 yaş arası, güçlü ve 
zarif kadınları hedefleyen koleksiyon, orta pazar segmenti ve tasarımcı seviyesinde köprü görevi 
görmektedir.

Belle of the Street is AW 2018/2019 ready-to-wear collection composed of denim pieces and 
comfortable knitted garments mostly made from shiny fabrics. A sporty and casual styles are combined 
to achieve a feminine street style look. Designs are composed of asymmetrical cuts and openings with 
zippers in various positions. The color range combines nude and pink tones with denim and black. 
Trend elements from FW18 season are easily recognizable, such as zippers with rings, wide legs pants 
and stripes in side seams. Positioned between the commercial middle market and designer level, the 
collection targets women between 18-30 years who are strong, cool and feminine at the same time.

Valentina Gubinyi
Belle of the Street
gub9vf@gmail.com
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Geleneksel Asya kostümlerinden ilham alınarak hazırlanan 2018 İlkbahar/Yaz “Asya Romantizmi” 
koleksiyonu modern kokteyl elbiselerinden oluşmaktadır. Tasarımcı, japon kimonolarının geleneksel 
kuşağı “obi” yerine hazır giyim aksesuarı olan kemer kullanımıyla çağdaş bir çizgi elde etmiştir. 
Tasarımlarda, asya çiçeklerinden ilham alınan desenli kumaşlar ile modern kumaşlar bir arada 
kullanılarak kontrast oluşturulmuştur. Ayrıca tasarımcı asya kültürünün bir parçası olan bahar dalı 
‘Ume’ figüründen ilham almış ve bunu nakışlarla yansıtmıştır.

This SS 2018 “Asian Romance” collection consists of modern cocktail dresses inspired by traditional 
Asian costumes. The designer adds a contemporary touch by replacing the traditional Japanese sash, 
the “obi”, with ready-to-wear accessory pieces, and by using the contrast between the simple plain 
fabrics and Asian inspired patterned fabrics. In addition, the designer uses embroideries in the shape 
of “Ume”, Japanese spring blossoms, as another link in the collection.

Zeynep Sağun
Asian Romance
zsagun@gmail.com
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